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ФИНАНСОВИ, ИКОНОМИЧЕСКИ И ПОЛИТИЧЕСКИ
 ОСНОВИ НА ЕВРОЗОНАТА

Докторант Иван Илков

Въведение

Икономическият и валутен съюз (ИВС) в Европа e проект без аналог в
световната икономическа история. При създаването му са заложени функцио-
нални дефекти (поради необходимостта от постигане на сложни политически
компромиси), които през последните години разклатиха сериозно устоите на
Европейския съюз (ЕС) и по-конкретно на Еврозоната. По-точно може да се
каже, че тези реалности са оценени, но се предполага, че те няма да имат съще-
ствен негативен ефект върху страните от валутния съюз. Или ако се плаща
някаква цена за допуснатите грешки, тя ще е отложена напред във времето.
Реалността се оказва доста по-различна и събитията през последните години
показват, че цената за несъвършенствата на еврото ще трябва да бъде платена
едва след като са изминали малко повече от десет години от неговото съще-
ствуване.

Целта на статията е да се направи критичен анализ на процесите, довели
до формирането на Еврозоната, като ясно се очертаят заложените предпостав-
ки за сътресенията във валутния съюз през последните години.

1. Идеи за преход към ИВС

Идеите за преход на европейските държави към ИВС започват да наби-
рат сила в края на 60-те и началото на 70-те години на ХХ в. Те са водени от
мотивите за неутрализиране на неблагоприятното въздействие и последиците
от кризата на международната валутна система върху европейските икономи-
ки, както и за осигуряване на икономическа и валутна стабилност в Европейс-
ката Общност (ЕО). От самото начало на стартиралия дебат се появяват под-
дръжници на два принципно различаващи се подхода за постигане на валутна
интеграция в Европа – т.нар. „монетаристи” и „икономисти”. Принципното раз-
личие в двата подхода се дължи на различното разбиране по отношение на ево-
люцията на етапите и мерките, които е необходимо да се предприемат за из-
граждане на ИВС. Според поддръжниците на монетаристкия подход, изходното
начало при формирането на съюза трябва да бъде валутното сътрудничество и
по-специално стесняването на границите на колебание на разменните валутни
курсове на паричните единици на страните. Счита се бързият прогрес в моне-
тарната сфера, че ще бъде най-мощното средство за оказване на принуда върху
правителствата да съгласуват провежданите икономически политики.
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Подходът на икономистите основава своите идеи върху принципно различ-
на концепция за преход към ИВС. Страните трябва да насочат усилията си към
осигуряване на координация и интеграция на макроикономическите си полити-
ки, което на следващ етап да доведе до устойчиво икономическо сближаване и
бъдеща парична интеграция в съюза. Те посочват, че икономическото сближа-
ване трябва да се интерпретира през призмата на намаляване на нивата на
инфлация, синхронизиране на икономическите цикли, елиминиране на свръхзадъ-
лженията и дефицитите на страните, намаляване на безработицата и др.1 Каза-
но по друг начин, преходът към фиксирани курсове ще има устойчив ефект
единствено ако е направен едва след постигане на висока степен на сближава-
не на цялостното им икономическо състояние на държавите в Общността, т.е.
като се реализира максимално ефективна комбинация между номинална и ре-
ална конвергенция. Липсата на тези предпоставки и прибързаното въвеждане
на фиксирани курсове между страните ще доведе, според икономистите, до
негативни последици, както за държавите, така и за валутния съюз, тъй като
всяка страна ще прилага различни икономически политики – поддържане на
консервативна парична и фискална политика или провеждане на активна поли-
тика, с цел стимулиране на заетостта и икономическия растеж.

В някаква степен възгледите на икономистите са материализирани в дого-
вора за създаването на ЕС (ДЕС), където се залагат 5 критерия (два фискални
и три монетарни), на които трябва да отговарят страните - кандидатки за евро-
то. С това се цели да се осигури, както сходство в постигането на основни
макроикономически показатели, така и установяването на ефективна система
от фиксирани курсове, провеждането на сходни политики и постигането на ста-
билна основа за изграждане на валутен съюз и обща валута. Като съществена
слабост може да се посочи, че тези критерии водят до постигането на номинал-
на конвергенция, като въпросът за реалното сближаване между страните (ниво
на икономически растеж, БВП на човек от населението, ценово равнище и др.)
не се разглежда при оценката на готовността на една страна да приеме еврото.

Дискусиите между поддръжниците на двата възгледа водят до изработ-
ването на общоприемлив компромисен подход. От една страна, монетаристите
получават строг план-график за изграждане на валутен съюз. От друга страна,
икономистите успяват да наложат входни критерии за еврото и приемането на
Пакта за стабилност и растеж (ПСР), което, според тях е гаранция за постига-
не на действително сближаване между страните.2 Въпреки, че монетаристите
надделяват по отношение на стартовата точка на интеграция, като при форми-
рането на ИВС се реализира първоначално валутна интеграция, преди изграж-
дането на завършен политически съюз, отминалите години показват, че валут-
ната интеграция не постига много по отношение на политическото и икономи-

1 Mourlon-Druol, E. A learning process? European monetary cooperation before the EMS negotiations,
1974 - 1977”. Princeton Annual Workshop on European integration, 1 May, 2009, p. 4.

2 Torres, F. The long road to EMU: The economic and political reasoning behind Maastricht. Working
papers series, NIPE WP 23/2007, 2007, p. 8.
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ческото сближаване между страните. Избраната изходна точка за формиране
на ИВС може да се посочи като конструктивен дефект при въвеждането на
еврото, като това в голяма степен доведе до зараждането на финансовата кри-
за в ЕС.

Основният момент, свързан с пристъпване към фиксиране на валутните
курсове, се решава в полза на икономистите. Това се случва едва на третия
финален етап от създаването на ИВС. През предходните два етапа страните
постигат в някаква степен конвергенция на основни макроикономически пока-
затели, като са предприети и действия за изграждане на наднационална инсти-
туция, която да бъде отговорна за общата парична политика (ПП).

2. Първи опит за създаване на ИВС (план „Вернер”)

В края на 60-те години на ХХ в. международната валутна система започ-
ва да показва сигнали на зараждащи се проблеми във функционирането си. Из-
раз на настъпващата световна криза са значителните валутни неравновесия и
относително честите промени на фиксираните валутни курсове в нея, което обус-
лавя нарастваща валутна нестабилност, а следователно и смущения в нормал-
ното функциониране на международните пазари.3 Сътресенията на валутните
пазари прерастват в истинска валутна криза през 1971 г., когато доларът започ-
ва да изпитва сериозни трудности и вече не е в състояние да изпълнява ролята
на валутна котва в международната валутна система. Всичко това разтърсва
из основи Бретънуудска валутна система (БВС) и довежда до окончателното й
разпадане през първата половина на 1973 г. Осъзнава се необходимостта от
предприемането на по-конкретни действия за постигане на устойчива валутна
интеграция в рамките на ЕО, тъй като процесът на дезинтеграция на валутните
отношения заплашва бъдещето на целия европейски проект.

Първият по-мащабен проект за изграждане на валутен съюз в ЕО е пред-
ставен през октомври 1970 г. (план „Вернер”). Той представлява компромис
между двата възгледа за валутна интеграция в Европа и е основата на ПП,
такава, каквато се провежда до създаването на Европейската валутна система
(ЕВС). Планът съдържа предначертан път за създаване до 1980 г. на ИВС в
границите на Общността. Предвижда се мащабният проект да се осъществи
на три последователни етапа, като бъде постигната пълна взаимна конвертиру-
емост на паричните единици на страните, елиминиране на взаимните курсови
колебания, окончателно фиксиране на паритетните курсове, интегриране на фи-
нансовите пазари и премахване на пречките пред свободното движение на ка-
питали.4

Първият етап от плана „Вернер” стартира със съкращаване на маржовете
на колебание на валутите на държавите в ЕО. От 24 април 1972 г. започва да
функционира нов валутен механизъм (ВМ) в Европа – „змия в тунела”. Валут-
ната змия е инструмент за поддържане на валутна стабилност между страните
3 Маринов, В. и др. Европейска икономическа интеграция. УИ „Стопанство”, С., 2001, с. 156.
4 Yvars, B. Йconomie europйenne. 1997, р. 300.
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в Общността, като по този начин се осигурява предвидимост на ценовите рав-
нища на стоките. Тя е следствие от кризата в международните финанси и по-
специално отказа на водещите страни в света от Бретънуудските съглашения.
По време на функционирането на „змията”, страните от ЕО за първи път се
сблъскват с проблема за провеждане на обща валутна политика. Това се оказ-
ва трудно реализируемо поради няколко обстоятелства - отделните страни след-
ват икономически политики с различни крайни цели, не съществува достатъчно
силна политическа воля за справяне с валутните проблеми, съставът на стра-
ните в „змията” се променя твърде често и др. Поради напреженията на валут-
ните пазари, страните в „змията” трудно поддържат валутите си в рамките на
определените тесни граници и поради това през март 1973 г. се решава да не се
спазват повече ограниченията по отношение на американския долар.

Общите изводи са, че „змията в тунела” не може да устои на натиска на
събитията в международен план и не допринася за постигането на валутна
стабилност между страните. ВМ има и съществени конструктивни дефекти -
асиметричен характер (само страните с обезценяваща се валута следва да
интервенират на валутните пазари за възстановяване на курсовете на валутите
си в рамките на позволените граници. По този начин една „силна” валута може
лесно да „завлече” другите „по-слаби” валути нагоре и те да станат силно над-
ценени. На повечето слаби валути е трудно да следват повишението на герман-
ската марка (централната валута в механизма), което е причината Великобри-
тания, Франция и други страни да го напуснат.

Поставените цели в плана Вернер се оказват твърде амбициозни и изпре-
варили времето си и поради това трудно реализируеми в конкретния историчес-
ки момент. До средата на 70-те години интеграционният процес вече е изгубил
натрупаната инерция и идеите за провеждане на координирани политики започ-
ват да отстъпват място на все по-засилващата се дезинтеграция между държа-
вите, което довежда до окончателния провал на плана. Първият по своите ма-
щаби и амбициозност опит за постигане на устойчива форма на валутна интег-
рация между европейските страни приключва с пълен крах. Причините за този
неуспех се коренят в няколко посоки. От една страна, изключително негативно
влияние оказват процесите на нестабилност на световно ниво (рухването на
БВС, първата петролна криза през 1973 г. и др.). Не по-маловажни са и съще-
ствуващите различия в степента на сближаване в макроикономическо отноше-
ние между страните. За провала на плана допринася и фактът, че отделните
държави имат различни приоритети – за Германия това е борбата с инфлацията
(политика за стабилност), докато във Франция се обръща повече внимание на
икономическия растеж (по-активни политики). Всичко това довежда до все по-
голямо отдалечаване от идеята за ИВС в настоящия исторически момент.

3. Втори опит за създаване на ИВС (ЕВС )

В края на 70-те години е взето решение за създаване на по-устойчива и
надеждна система за валутно обединение в Европа. Вторият опит за формира-
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не на валутен съюз е в значителна степен по-успешен. Сравнително бързата
смърт на „змията” не намалява решимостта сред европейските лидери за създа-
ване на зона на валутна стабилност, по-тясно икономическо сближаване между
страните, както и валутен съюз на по-следващ етап. На 13 март 1979 г. започва
да функционира ЕВС, която с някои изменения съществува в оригиналната си
форма до началото на Еврозоната. ЕВС е система от нов тип за координация на
ПП на страните и е важна стъпка по пътя към формирането на валутен съюз.
Тя се изгражда върху концепцията за фиксирани, но приспособими валутни кур-
сове, определени спрямо новосъздадената обща разчетна европейска валута –
екюто. Системата се създава с цел да се стимулира европейската фискална
интеграция, да се намалят негативните ефекти за търговията от колебанията на
валутните курсове и най-вече да се укрепи стабилността на функционирането
на европейските валути.5 ЕВС включва три компонента – създаване на единна
европейска парична единица (екю), прилагане на ВМ и установяване на меха-
низъм за взаимно кредитиране.

При ЕВС са елиминирани много от несъвършенствата на змията, като
системата е много по-ефективно функциониращ ВМ. Тя успява да създаде ос-
нова за координация на валутните отношения между страните. Въпреки слабо-
стите си, ЕВС постига в голяма степен основните си цели. Страните във ВМ
получават зона на нарастваща валутна стабилност паралелно с постепенното
облекчаване на контрола на движение на капитали.6 Въпреки скептицизма по
отношение на ефективността и стабилността й, тя доказва с годините своята
жизнеспособност и заслужено място по пътя към ИВС.

4. Трети опит за създаване на ИВС (план „Делор”)

ЕО преминава през периоди на различни валутни кризи. След няколко
претърпени неуспеха се прави съществена крачка напред към валутна интегра-
ция. Третият опит за създаване на ИВС се увенчава с успех. За това допринася
натрупаният значителен опит от функционирането на „змията” и ЕВС. В голяма
степен избраният момент за решителни действия в посока по-устойчива валут-
на интеграция се дължи на стабилността във валутните отношения между стра-
ните през първите десет години от съществуването на ЕВС. Комитет, оглавя-
ван от председателя на Европейската комисия (ЕК) Жак Делор, представя през
април 1989 г. програма за реализиране на три последователни етапа на ИВС.
Мащабният междудържавен проект трябва да бъде изграден за период от 10
години, като приключи до 2000 г. Планът съдържа принципните условия за из-
граждането на ИВС – установяването на пълна взаимна конвертируемост на
паричните единици на страните в съюза, интегриране на финансовите пазари и
пълна свобода на движението на капитали, установяването на фиксирани вза-
имни валутни курсове между паричните единици на страните и др. Ако напра-
вим паралел между претърпелия провал план „Вернер” и плана „Делор” се от-
5 Levine, M., F. Kim, J. Siegel. Background on the Euro. The CPA Journal, April, 1999, р. 44.
6 Papaspyrou, T. EMU strategies: Lessons from Greece in view of EU enlargement. January, 2004, р. 5.
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кроява една ясна прилика – и двата документа чертаят път за създаване на
валутен съюз на три последователни етапа, като този процес трябва да при-
ключи със създаването на обща валута. Принципите в плана „Делор” в много
голяма степен са сходни с предложенията, посочени в плана „Вернер”, който
често се разглежда като плана „Делор”, но с 20 години в аванс. Само пробле-
мите в международен план, както и все още не напълно изграденото общностно
съзнание на хората, спъват формирането на съюза преди две десетилетия.

За да бъдат реализирани втори и трети етап от формирането на ИВС, до-
говорът за създаването на ЕО трябвало да бъде ревизиран така, че необходи-
мите институционални структури да бъдат създадени. На 7 февруари 1992 г. се
подписва най-основополагащия документ по отношение на монетарната интег-
рация в Европа – ДЕС (договорът от Маастрихт). С подписването му се офици-
ализират някои митове, които с развитието на дълговата криза в Европа през
2010 и 2011 г. рухват с голям отзвук:

• Всяка страна е самостоятелно отговорна за дълговете при финансиране
на бюджетните си дефицити, т.е. една страна от Еврозоната не може да
бъде спасявана от друга страна. При настъпването на кризата нещата
се оказват доста по-различни и разпоредбите на ДЕС са заобиколени в
интерес на оцеляването на еврото. Страните в съюза, ЕК и Междуна-
родния валутен фонд „наливат” значителен финансов ресурс за спася-
ването на страните в криза, с което заместват пазарното им финансира-
не. Създава се форма на трансферен съюз – нещо, което е характерно
за един фискален съюз, който в момента все още не е реалност в ИВС,
основно поради факта, че за някои страни това е неприемлив ангажи-
мент от политическа гледна точка.

• Една страна не може да фалира и да напусне валутния съюз. Както по-
сочва Martin Feldstein7, това е брак, сключен в рая, от който няма спасе-
ние. В случая с Гърция, обаче, се оказва, че подобен сценарий е напълно
реалистичен и поради това трябва да бъде обмислен вариант за излизане
от Еврозоната за случаите, когато една страна е заплаха за съюза.

• Страните не могат да поддържат прекомерни дефицити и ниво на зад-
лъжнялост, надвишаващи позволените стойности в ДЕС – това се оказ-
ва най-често нарушавания мит, тъй като за много страни е изключител-
но трудно да провеждат устойчиви фискални политики, насочени към
осигуряването на резерви във времена на растеж, с които да се покри-
ват бюджетни дисбаланси във времена на криза.

• Бюджетните дефицити на страните не могат да се финансират с монетар-
ни средства. Това все пак се случи, когато Европейската централна банка
(ЕЦБ) започва да изкупува директно правителствени облигации като от-
чаяна мярка за борба с дълговата криза в съюза и за стабилизиране на
тръгналата към пропастта на разрухата банкова система в Европа.

7 Feldstein, M. The European Central Bank and the Euro: The first year. NBER working paper series,
Working paper 7517, February, 2000, р. 12.
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ДЕС определя, че първият етап от изграждането на ИВС стартира на 1
юли 1990 г. като формирането на Еврозоната ще премине през три последова-
телни етапа. Вторият етап е най-важният, тъй като тогава се случват изключи-
телно важни събития, които в най-голяма степен търпят критика за настоящото
състояние на ИВС.

Страните от ЕО проявяват склонност към реализирането на бюджетни
дефицити и растящи нива на публичния дълг през периода, предхождащ подпис-
ването на ДЕС. Тенденцията продължава и в началото на 90-те години на ХХ в.,
като европейските страни демонстрират съществени дисбаланси в икономики-
те си. Въвеждането на фискалните правила с ДЕС подтиква страните да по-
стигнат съществен прогрес в консолидирането на публичните си финанси. Пер-
спективите пред страните-кандидатки за еврото, обаче, не изглеждат обнадеж-
даващи към средата на 90-те години. През 1996 г. критерият за дефицит се
покрива едва от 1/3 от страните, сред които не са моторите на европейската
интеграция Германия и Франция. Въпреки, че средното ниво на бюджетния де-
фицит през периода 1991-1995 г. е доста високо (4,9%), ситуацията се подобря-
ва до края на 1999 г., като във всички страни, с изключение на Гърция, е нама-
лен под 3% в опит да се покрият входните критерии за Еврозоната (нивото на
дефицит в Еврозоната за периода 1992-1998 г. намалява с около 3%). Въпреки
добрите постижения, основните притеснения са, че част от страните влизат в
съюза с нива на публичен дълг близо до или над референтната стойност от 60
% от БВП, което се разглежда като потенциален риск за стабилността на съю-
за. Сред най-недисциплинираните страни са Белгия, Гърция и Италия. Дългово-
то им бреме достига съществени размери, като през 1997 г. то е съответно
122,7% от БВП, 96,6% и 118,1%. Това е резултат от воденето на неустойчиви
фискални политики и покриването на хронични бюджетни дефицити (средното
ниво на дефицита в тези страни през последното десетилетие е около 10 %).
Друг съществен аспект е, че страните в ЕС се различават в традиционното си
отношение към инфлацията. Въпреки, че Германия е неин яростен противник и
борбата с нея е политически популярна сред избирателите, същото не се отна-
ся за другите страни в Европа.8

През втората половина на 90-те години на ХХ в. страните все пак успяват
да се справят с подготовката за ИВС, като 11 страни се класират за еврото. В
този клуб влизат и южни страни, за които има най-големи опасения, че няма да
са част от първата вълна на присъединяване. Покриването на критериите дава
измамно чувство за сигурност на политиците, че валутният съюз е една устой-
чива организация, способна да устои на външен и вътрешен натиск. За тази
заблуда беше платена висока цена, тъй като Еврозоната се оказа много лесно
разрушима икономически, тъй като до голяма степен това е един политически
проект, зад който няма безспорна икономическа логика. Последвалите пробле-
ми показват, че страните от ядрото са по-подготвени за членство в ИВС от

8 Feldstein, M. The political economy of the European Economic and Monetary Union: political sources
of an economic liability. NBER working paper series, Working paper 6150, August, 1997, р. 24.
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другите държави, които в някаква степен „изкуствено” стават членове на Евро-
зоната по политически причини, за да има по-широко представителство в ИВС.
На този етап е допуснат съществен компромис, като входните критерии за Ев-
розоната в определени случаи са заобиколени (разглеждани са „креативно”) и
въпреки, че някои държави не ги покриват напълно, те приемат еврото.

През този етап се приема ПСР, като целта му е да се гарантира стабил-
ност на публичните финанси в Еврозоната. Пактът трябва да отговори на две
изисквания по отношение на ИВС – първо, да защитава политиките за стабили-
зиране на еврото, като определя цялостната рамка на фискалната политика,
като необходимата основа при провеждането на ПП на ЕЦБ. И второ, в каче-
ството си на инструмент за санкциониране на „свободни ездачи”, които могат
да дестабилизират икономиката на съюза или финансовите пазари с преследва-
нето на политики от тесен национален интерес.9 ПСР страда от доста слабости,
които се проявяват скоро след приемането му – той има асиметричен характер,
не оценява особеностите на отделните страни, упражнява слаба координация и
наблюдение на прилаганите политики и др. Въпреки, че Пактът в началото до-
вежда до стабилност, впоследствие не успява да осигури поддържането на ус-
тойчиви бюджетни позиции от страните, с което компрометира идеята за иконо-
мическа стабилност и по никакъв начин не е в помощ на ЕЦБ при провеждането
на ПП. Поради това, че правилата на Пакта не се спазват, много скоро се стига
до нарушаване на заложените в него ограничения по отношение на публичните
финанси и то от страните, основни стълбове на ИВС. Дори и след реформиране-
то му през 2005 г., Пактът за втори път претърпява провал, като публичните
финанси на много страни в ЕС се оказват неспособни да устоят на натиска на
външни шокове.

Датата 1 юни 1998 г. е важен момент за бъдещето на Еврозоната и един-
ната валута. Тогава започва да функционира ЕЦБ. Във функционалната рамка
на банката са заложени някои недостатъци, които с времето изплуват на
повърхността. Съгласно ДЕС, ЕЦБ не може да финансира пряко бюджетни де-
фицити на страни от ИВС, въпреки, че тя го прави непряко чрез покупката на
дългови книжа на вторичния пазар или като приема обезпечения от банките
срещу отпускането на паричен ресурс. Въпреки, че отделните страни не са ов-
ластени да печатат пари, в действителност те могат да взимат безконтролно
заеми, като страните с неустойчиви публични финанси използват ЕЦБ за фи-
нансиране на колосалните си дефицити. От това произтича констатацията, че
една централна банка индиректно финансира дефицитите на повече от една
държави. Тази реалност, обаче, се знае още при стартирането на ИВС.10 Но
това е оставено да функционира по този порочен начини и доведе до настоящо-
то състояние на Еврозоната.

9 Collignon, S. The end of the Stability and Growth Pact? International Economics and Economic Policy,
Springer-Verlag, 2004, р. 16.

1 0 Bagus, Р. The tragedy of the Euro. The independent review, Vol. 15, Number 4, Springer, 2011, р. 569.
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ИВС се сблъсква с няколко съществени проблема – паричният суверени-
тет на страните е прехвърлен към ЕЦБ, която провежда ПП в съюза. В общия
случай се приема, че политиката ще бъде ефективна на ниво валутен съюз, тъй
като страните са достигнали високо ниво на сближаване на икономиките си.
Реално това не е така – общата ПП по никакъв начин не може да бъде подходя-
ща за всички страни, тъй като икономиките на страните не са постигнали в
достатъчна степен сближаване помежду си и външните шокове имат асиметри-
чен ефект по отношение на различните държави. Често споменаваната „една
политика, подхождаща на всички страни” се оказва неработещ модел, дори
в някои случаи и вреден за отделни страни, още повече, че политиката на ЕЦБ в
голяма степен е съобразявана с икономическата конюнктура в големите страни.

Друг дефект на Еврозоната е, че ЕЦБ няма вменени надзорни функции
върху банките в ИВС. Тук критиките са много сериозни, защото ЕЦБ е лишена
от съществена функция. Предложенията са банката да направи стъпка напред
и да стане отговорна за финансовата стабилност в ИВС не само посредством
ценовата стабилност, а като поеме надзора над финансовите институции, като
по този начин регулативните норми се управляват на общоевропейско ниво. Или
поне да осъществява надзор върху банките, които извършват трансгранични
дейности в много страни от Еврозоната и са от съществено значение за банко-
вата система в Европа. Срещу подобни възгледи се обявяват икономисти, кои-
то посочват че ПП трябва да се фокусира върху ценовата стабилност и да не
бъде „натоварвана” с други цели. Приемането на финансовата стабилност като
допълнителна цел на ПП създава предпоставки за възникването на нереалис-
тични очаквания за ефективността на ПП.11

През третият етап от формирането на ИВС 11 страни се обединяват около
еврото. Събитията през последните години показват, че това обединение е твърде
крехко и за кратък период от време организационната структура на Еврозоната
показа съществени слабости, които водят до разделение между страните. Както
се посочва от много наблюдатели, създаването на паричен съюз спестява на уча-
стващите държави валутни кризи – това е предвидено още преди създаването на
Еврозоната. Икономическите реалности показват, че валутните кризи са заменени
с кредитни и дългови, които се оказват много по-опасни и разрушителни.12

Съществуването на общата валута не може да бъде оценено еднозначно.
От перспективата на настоящия момент могат да се направят няколко извода.
До голяма степен еврото има своя добър замисъл от гледна точка на идеята за
обединена Европа и създаването на общ пазар. За съжаление, тази идея не е
реализирана по подходящ начин и общата валута става жертва, както на изна-
чалните дефекти при „зачеването” й, така и на лошия начин на „отглеждане”
впоследствие. Пренебрегнати са основните принципи на теорията за формира-

1 1 Weber, А. Challenges for monetary policy in EMU. Homer Jones Memorial Lecture, Deutsche
Bundesbank, April, 2011, р. 7.

1 2 Статева, Й. Възникване и развитие на кризата на държавните дългове в Европейския паричен
съюз. Икономическа мисъл, № 6, 2011, с. 7.
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не на оптимална валутна зона като предпоставка за успеха на ИВС, въпреки, че
същността й до голяма степен се състои в анализиране на негативите от въвеж-
дането на обща валута. Както посочва един от критиците на еврото, Еврозона-
та не е подходяща територия за валутен съюз. Различията между страните ще
продължат в бъдеще, защото отделните страни се различават съществено в
структурата на икономиките си и в разнообразието от икономически политики,
които водят до различия в икономическите им цикли.13 Трябва да се спомене и
фактът, че не са изградени напълно адекватни правила за функционирането на
валутния съюз. Системата на икономическо управление в ИВС е твърде аси-
метрична в няколко аспекта. На първо място, липсва функционираща обща фис-
кална институция като контрапункт на ЕЦБ. На второ място, общата ПП се
прилага в условия на широк кръг децентрализирани политики на национално ниво
(икономическа, фискална и структурни политики).

Основният въпрос е дали Еврозоната може да продължи да съществува, ако
не се предприемат ефективни мерки за справяне с дълговата криза и реформира-
не на функционалната рамка на ИВС. Зададен по друг начин, този въпрос може
да звучи по следния начин – трябва ли да продължи да съществува еврото. С
оглед на факта, че еврото е реалност и в неговото създаване са вложени усилията
на няколко поколения европейци, общата валута трябва да оцелее. Еврото трябва
да продължи да се използва, тъй като има своето заслужено място в междуна-
родната валутна система. Не само защото то е най-яркият символ на обединена
Европа, а и защото евентуалният му провал ще доведе до икономически катак-
лизъм, както в Европа, така и в света. Но, за да продължи да съществува общата
европейска валута, Еврозоната се нуждае от дълбоки институционални реформи
(изграждането на политически, икономически, фискален и банков съюз), за да се
преодолеят направените политически компромиси и недооценените първоначал-
ни рискове при създаването на Еврозоната. Трябва да се създаде ефективен ме-
ханизъм за справяне с кризи, да се работи в посока създаване на интегриран
процес на прилагане на бюджетите на страните, както и да се създаде централи-
зиран банков надзор на ниво ЕС. Препоръчително е правилата за фискална дис-
циплина да не се правят по-рестриктивни; те просто трябва да се спазват от
всички. ЕС има нужда от по-надеждна система за текущо наблюдение на иконо-
мическото състояние на страните, за да се установяват в зародиш наченки на
негативни икономически тенденции с цел своевременното им противодействие.
ЕС трябва да върви с бързи темпове към федерална структура на организация,
въпреки страховете, че ако това се случи Европа ще заприлича на европейски
съединени щати, където отделните страни ще загубят своята идентичност.

5. Възможни сценарии за бъдещето на Еврозоната

Най-често задаваният въпрос след настъпването на кризата е какво е
бъдещето пред еврото. За съжаление, Европа показва по-скоро признаци, че не
1 3 Feldstein, М. The European Central Bank and the Euro: The first year. NBER working paper series,

Working paper 7517, February, 2000, р. 5.
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знае как да се справи с кризата, взетите мерки бяха по-скоро панически и не-
ефективни. Някои от вероятните сценарии за съдбата на ИВС са следните:

Първи сценарий - Еврозоната продължава да съществува. Страните, въве-
ли еврото, приемат недвусмислено, че етапът на интеграция е толкова напред-
нал, че те не могат да си позволят разпада й. Това ще предполага дълбоки
реформи в ИВС, за да може да се укрепи положението на еврото и то да се
превърне отново в символ на стабилност на валутните пазари. Прилагат се мерки
за справяне с дълговата криза, като това ще бъде дълъг и болезнен процес в
политически, икономически и социален аспект.

Втори сценарий - Еврозоната продължава да съществува, но остава не-
реформирана, което ще доведе до нейния разпад рано или късно. Не се прила-
гат адекватни мерки за справяне с кризата, като еврото продължава да показва
признаци на слабост и стойността му постоянно намалява.

Трети сценарий - Еврозоната се разпада, като се формира по-ограниче-
на валутна зона – северен съюз и южна периферия. Страните, които останат в
Еврозоната (силните икономики) ще придобият едно по-силно евро и евентуал-
но ще преминат към фискален съюз. Слабите страни, извън валутния съюз, ще
трябва отново да въведат собствените си валути.

Четвърти сценарий – Страните приемат, че валутният съюз е грешка и
той не може да продължи да съществува, тъй като компромисите не са прием-
ливи за страните и в най-голяма степен провеждането на общи политики по
отношение на толкова много и различни страни е невъзможно. Германия, Фран-
ция, Холандия и др. напускат Еврозоната, като следва разпад на ИВС и огромен
безпорядък във финансовата система, верижни фалити на банки в съюза и пе-
риферията, ограничаване и спиране на капиталовите потоци и инвестициите, срив
на БВП и огромна безработица. Като резултат от това, валутите на слабите
държави се обезценяват драстично, като на страните ще им бъде все по-труд-
но да обслужват дълговете си, още повече в резултат на последвалата рецесия.

Заключение

Първоначалният замисъл на Еврозоната претърпява крах при първата се-
риозна криза. На повърхността се появяват проблемите на зачеването на ИВС.
Поради бавните и неефективни мерки за спасяване на Еврозоната, еврото вме-
сто да обедини страните в ЕС, може да доведе до разделението им, като към
двете скорости на Европа се добави и трета, а може и четвърта. С оглед на
относителното затишие след приключването на сделката за гръцкия дълг през
2012 г., като че ли смъртта на еврото за момента се отлага и перспективите за
бъдещето му са по-скоро оптимистични. Най-вероятно Еврозоната ще продължи
да съществува, защото, както посочват много анализатори и икономисти, пред
ИВС не съществува друга алтернатива. Потенциалните политически, икономи-
чески и социални негативи от напускане на валутния съюз прави членството в
ИВС необратимо.
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Abstracts

In the article there are outlined the ideas of the transition to economic and monetary
union in Europe. There are analyzed the processes of currency integration in the European
Community, which have led to the formation of the Eurozone. The main emphasis is placed on
the proposition that there exist considerable structural defects of the Euro, which are the real
causes of the debt crisis in the Eurozone. There are analyzed various scenarios for the future of
the monetary union. There is advocated the thesis that the organizational structure of the
Eurozone needs profound reforms in order to improve the functioning of the union and the
creation of a reliable system for preventing such disturbances in the future.
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