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Какво представлява икономическият и паричен съюз?
Най-общо казано, икономическият и паричен съюз (ИПС) е част от процеса на икономическа интеграция.
Независимите държави могат да интегрират своите икономики в различна степен, за да се възползват от
предимствата на мащаба като например по-високата вътрешна ефективност и по-голямата устойчивост на въздействие на външни събития. Степените на икономическа интеграция могат да бъдат разделени на шест етапа.

Етапи на икономическа интеграция
1. Преференциална търговска зона (с намалени митнически ставки между определени държави)
2. Зона за свободна търговия (без вътрешни мита за някои или за всички стоки между участващите държави)
3. Митнически съюз (с еднакви външни митнически тарифи по отношение на трети държави и обща
търговска политика)
4. Общ пазар (с общи разпоредби по отношение на продуктите и свободно движение на стоки, капитал,
работна сила и услуги)
5. Икономически и паричен съюз (единен пазар с единна валута и единна парична политика)
6. Пълна икономическа интеграция (всичко по-горе, както и хармонизирани фискална и други
икономически политики)

Икономическа интеграция и ИПС
в Европа
В Европейския съюз (ЕС) съществуват различни степени
на икономическа интеграция. Всички държави-членки
на ЕС, са част от това, което наричаме ИПС, и формират
общ пазар, известен като единен пазар. Всички те координират своите икономически политики в съответствие с
целите на ИПС. Приемането на еврото като единна валута
е залегнало като задължение в Договорите на ЕС, при
условие че са изпълнени критериите за икономическо
сближаване. Някои държави от ЕС са по-напреднали в
процеса на интеграция и вече са приели еврото. Те формират еврозоната и освен единна валута имат и единна парична политика, провеждана от Европейската
централна банка. Държавите-членки на ЕС, които
не са част от еврозоната, са запазили собствените си
валути и провеждат собствени парични политики. Така
степента на икономическа интеграция в ИПС е комбинация между описаните по-горе етапи 4 и 5. За да бъде
постигната пълна икономическа интеграция, е необходимо всички държави-членки на ЕС, да се присъединят към
еврозоната и да хармонизират своите фискални политики,
включително данъчното облагане, както и останалите си
икономически политики. На 13 декември 2011 г. влязоха
в сила нови правила на ЕС относно икономическото
управление. Те представляват важна крачка към
по-тясна икономическа интеграция и засилват надзора и
съгласуването на фискалните и икономическите политики
на всички държави в ЕС. Те се подкрепят от допълнителни споразумения между голям брой държави от ЕС.

Думите в синьо са обяснени в речника в края.

Изграден върху миналото
Икономическата интеграция между независими
държави не е новост. Латинският паричен съюз,
състоящ се от Франция, Белгия, Швейцария,
Италия и Гърция, е съществувал от 1865 до 1927 г.
Скандинавският паричен съюз между Швеция, Дания
и Норвегия продължава от 1873 г. до 1924 г.
Може би един от най-успешните примери е
германският Zollverein, започнал през 1834 г. като
митнически съюз между германски провинции
и довел до създаването на централна банка,
„Reichsbank“, и единна валута, райхсмарката,
през 1875 г.
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1957 > 1999 Г.
Пътят до икономическия и паричен съюз
ИПС е отдавнашна амбиция на Европейския съюз от
края на 60-те години на ХХ век заради обещаваната
валутна стабилност и среда, гарантираща по-висок
растеж и заетост. До подписването обаче на Договора
от Маастрихт (Договор за Европейския съюз или Договор за ЕС) през 1992 г. на пътя към осъществяването й
стояха множество политически и икономически пречки.
В различни периоди фактори като слабата политическа
ангажираност, различията в икономическите приорите-

ти, липсата на икономическо сближаване и развитието
на международните валутни пазари извън контрола на
Съюза изиграха своята роля, ставайки причина за известни усложнения по пътя към постигане на ИПС.
Въпреки това обаче втората половина на ХХ век беше
белязана с постоянен стремеж на държавите-членки
ъм задълбочаване на икономическото сътрудничество
като средство за укрепване на политическите връзки
помежду им и защита на общия пазар.

Преходът към днешния икономически и паричен съюз може да бъде
разделен на четири фази:
1950

1960

1980

1970

1

2

1990

3

2000

4

1

От Римския договор до доклада „Вернер“:
1957 —1970 г.

3

От началото на ЕВС до Маастрихт:
1979 —1991 г.

2

От доклада „Вернер“ до европейската валутна
система (ЕВС): 1970 —1979 г.

4

От Маастрихт до еврото и еврозоната:
1991 —1999 г.

1957—1970 Г.
От римския договор до доклада „Вернер“
Следвоенното състояние на пазарните икономики
на Европа, Северна Америка и Япония се базира на
Бретънуудската система, осигуряваща международна рамка за валутна стабилност, при която златото
и американският долар бяха доминиращите парични
стандарти. Затова авторите на Римския договор приемат, че стабилните валути ще останат като еталон, а
европейската конструкция може да бъде стабилно базирана на постигането на митнически съюз и общ пазар, позволяващ свободно движение на стоки, услуги,
хора и капитал.

В края на 50-те години на ХХ век Бретънуудската система започва да показва белези на нестабилност и до
1968 —1969 г. става видима заплахата от нова ера
на валутна нестабилност. Пазарните колебания водят
до ревалоризация на германската марка и девалвация на френския франк. Това застрашава общата
ценова система на Общата селскостопанска политика
— най-голямото постижение на Европейската общност по това време.

Подписването на
Римския договор
(25 март 1957 г.)

© Европейски съюз

Валутната криза от края на 60-те години

© Европейски съюз
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В Римския договор за пари се говори малко

Пиер Вернер
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Общността търси икономически просперитет
и политическо развитие в ИПС
Предвид обезпокоителната ситуация и почти изградения митнически съюз Общността бърза да постави
нови цели за политическо развитие през следващото
десетилетие. Докладът „Бар“ от 1969 г., който предлага по-добро икономическо координиране, дава
нов тласък и ИПС се превръща в официална цел на
срещата в Хага през 1969 г. Европейските лидери
създават група на високо равнище под ръководството на тогавашния министър-председател на
Люксембург Пиер Вернер, чиято цел е да установи
възможностите за постигане на ИПС до 1980 г.

Докладът „Вернер“ — ИПС в три етапа
Групата „Вернер“ представя окончателния си доклад
през октомври 1970 г., като разграничава три етапа
в процеса на изграждане на ИПС за период от десет
години. Крайната цел е неотменимо конвертируеми
валути, свободно движение на капитал и постоянно
фиксирани обменни курсове или при възможност —
единна валута. За да бъде постигнато това, докладът поставя изисквания за по-добре координирана
икономическа политика, в която лихвените проценти и управлението на резервите се определят на
общностно равнище и има съгласувани регулаторни
рамки на националните бюджетни политики.

1970—1979 Г.
От доклада „Вернер“ до европейската валутна система
Въпреки че държавите-членки са на различни мнения по някои от основните препоръки в доклада,
през март 1971 г. те принципно приемат триетапния
подход за изграждането на ИПС. Първият етап, стесняващ колебанията във валутните курсове, трябваше да бъде изпробван на експериментална основа,
без поемане на ангажименти за другите етапи.
За съжаление стратегията на Вернер приема като
гарантирани фиксираните валутни курсове спрямо
долара. Когато от август 1971 г. САЩ ефективно
освобождават курса на долара, новата вълна на
пазарна нестабилност става причина за огромно
напрежение върху германската марка и смазва надеждите за по-тясно обвързване на валутите в Общността.

по-голяма от зоната на германската марка, обхващаща Германия, Дания и държавите от Бенелюкс.
„Бързата смърт“ на змията не намалява интереса
към създаването на зона с валутна стабилност. Ново
предложение за ИПС е представено от тогавашния
председател на Европейската комисия Рой Дженкинс през 1977 г. То е прието в по-ограничена форма и се въвежда в действие през март 1979 г. като
Европейска валутна система (ЕВС) с участието на
всички валути на държавите-членки с изключение
на британската лира.

За да се справят със ситуацията, през март 1972 г.
държавите-членки създават „змията в тунела“
като механизъм за ограничаване на колебанията на
техните валути (змията) в тесни граници спрямо долара (тунела). Дестабилизирана от петролни кризи,
политически различия и отслабването на долара,
в рамките на две години змията загубва много от
съставните си части и се превръща в зона, малко

© Европейски съюз

Змия в тунела

Рой Дженкинс,
председател на
Европейската комисия
от 1977 г. до 1981 г.
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1979—1991 Г.
От началото на ЕВС до Маастрихт
Контролирането на инфлацията се превръща
в приоритет на EO
Европейската валутна система (ЕВС) беше изградена
върху концепцията за стабилни, но вариращи обменни курсове, определени в съответствие с новосъздадената европейска парична единица (ЕКЮ) — представляваща кошница от валути, съставена от средно
претеглените валути в ЕВС. Валутните колебания в
ЕВС се контролираха чрез механизма на обменните
курсове (МОК) и се поддържат в граници ±2,25 % от
централните курсове, с изключение на италианската
лира, за която бяха допустими колебания от ±6 %.
Макар че основната цел на ЕВС бе да намали нестабилността на обменните курсове, за която се
смяташе, че влияе отрицателно върху търговията, инвестициите и икономическия растеж, нейното
създаване без съмнение бе подпомогнато от новия
консенсус между държавите-членки, че контролирането и намаляването на инфлацията трябва да
се превърне в икономически приоритет. ЕВС беше
радикална промяна, защото обменните курсове мо-

жеха да се променят само по
взаимно съгласие на участващите държавите-членки и на
Комисията, което представляваше
безпрецедентно преотстъпване на
парична автономност.

ЕВС — десетилетие на успех
През първите няколко години в ЕВС бяха извършени
редица преустройства. Въпреки това до преговорите
по Договора от Маастрихт през 1990—1991 г. ЕВС
вече се бе доказала като успешна. Краткосрочната
нестабилност на обменните курсове на европейските
валути в значителна степен беше намалена благодарение на комбинацията от сближаващи се нива на инфлацията, целево управление на лихвените проценти,
насочено към обменните курсове, съвместна намеса
на пазара на чуждестранни валути и контрол на капитала. Този успех заедно с ценния опит при съвместното управление на обменните курсове, придобит от
централните банки на Общността, създаде стимулираща среда за дискусии относно ИПС.

Единната валута завършва
изграждането на единния пазар
ИПС поражда необходимостта от окончателно
изграждане на единния пазар — приетата през 1985 г.
програма за отстраняване на всички останали бариери
пред свободното движение на стоки, услуги, хора и
капитал. Ясно бе, че постигането на пълните предимства
на вътрешния пазар би било трудно при относително
високите бизнес разходи, дължащи се на съществуването
на няколко валути и нестабилни обменни курсове.
Освен това много икономисти и управители на централни
банки споделят мнението, че националната парична
автономност не съответства на целите на Общността за
свободна търговия, свободно движение на капитал и
фиксирани обменни курсове. За мнозина това становище
бе потвърдено по-късно от сътресенията, които МОК
понесе през 1992—1993 г. и които доведоха до оттегляне
на италианската лира и британския паунд от механизма,
както и до разширяването на диапазона на колебание
до 15 %.
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През юни 1988 г. на срещата на Европейския съвет
в Хановер е основан Комитетът за изследване на икономическия и паричен съюз, оглавяван от тогавашния
председател на Европейската комисия Жак Делор. В
него вземат участие управителите на централните
банки на държавите-членки на ЕО. Единодушният
им доклад, представен през април 1989 г., определя
целите на паричния съюз: пълна либерализация на
движението на капитал, пълна интеграция на финансовите пазари, пълна конвертируемост на валутите,
неотменимо фиксиране на валутните курсове и възможна замяна на националните валути с единна валута.
В доклада се посочва, че това може да бъде постигнато на три етапа, чрез преминаване от тясна икономическа и валутна координация до единна валута с
независима Европейска централна банка и правила
за управление на размера и финансирането на националните бюджетни дефицити.

© Европейски съюз

Докладът „Делор“ препоръчва ИПС
на три етапа

Жак Делор,
председател на Европейската
комисия от 1985 г. до 1995 г.

Трите етапа към постигане на ИПС

1990

Етап 1
(1990—1994 г.)
Етап 2
(1994—1999 г.)

2000

Етап 3
(от 1999 г. нататък)

Завършване на изграждането на вътрешния пазар и
премахване на ограниченията пред по-нататъшната
финансова интеграция.
Създаване на Европейски паричен институт, който да
засили сътрудничеството между централните банки и
да подготви средата за изграждане на Европейската
система на централните банки (ЕСЦБ). Планиране
на прехода към еврото. Определяне на бъдещото
управление на еврозоната. Постигане на икономическо
сближаване между държавите-членки.
Фиксиране на окончателните обменни курсове и
преминаване към еврото. Европейската централна
банка и Европейската система на централните банки
отговарят за създаването на независима парична
политика. Въвеждане на задължителни бюджетни
правила в държавите от ЕС.
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Към политически, икономически и паричен
съюз: Договорът от Маастрихт

© Европейски съюз

икономическите политики и премахване на пречките
пред финансовата интеграция. Сериозната подготвителна работа от страна на управителите на централните банки значително облекчи промените в Договора,
необходими за следващите етапи.

И така до Маастрихт
Въз основа на доклада „Делор“ на Европейския съвет
в Мадрид през юни 1989 г. бе взето решение първият
етап на ИПС да стартира през юли 1990 г., а на Европейския съвет в Страсбург през 1989 г. беше свикана
междуправителствена конференция за определяне на
промените в Договора, необходими за преминаването
към втория и третия етап и постигането на ИПС.
Първият етап от ИПС включваше цялостно изграждане
на вътрешния пазар, което започва с координиране на

Договорът за Европейския съюз бе одобрен от държавните или правителствените ръководители по време на
Европейския съвет в Маастрихт през декември 1991 г.,
където бе решено, че до края на века Европа трябва да
има силна и стабилна единна валута.
За да може икономическият и паричен съюз да осигури
рамка за икономически растеж и повече работни места
и за да бъде избегнато разцеплението, беше необходимо икономиките на държавите-членки да достигнат
висока степен на сближаване преди приемането на
единната валута. За тази цел в Договора за Европейския съюз бяха установени т.нар. маастрихтски критерии
за сближаване, изброени в таблица 1, които държавитечленки трябва да изпълнят, за да приемат еврото. Освен това държавите-членки трябва да постигнат сближаване на националното законодателство и разпоредбите, регулиращи техните централни банки и въпросите
от сферата на паричната политика.

Таблица 1. Маастрихтските критерии за сближаване
Какво се измерва

Как се измерва

Критерии за сближаване

Ценова стабилност

Хармонизирано ниво на
потребителските цени и на
инфлацията

Не повече от 1,5 процентни пункта над средния
размер на инфлацията в трите държави-членки с
най-добри показатели

Стабилност на публичните
финанси

Бюджетен дефицит като процент
от БВП

Референтна стойност: не повече от 3 %

Устойчивост на публичните Държавен дълг като процент от
финанси
БВП

Референтна стойност: не повече от 60 %

Устойчивост на
сближаването

Лихвен процент по дългосрочните
кредити

Не повече от 2 процентни пункта над лихвения
процент в трите държави-членки с най-добри
показатели за ценова стабилност

Стабилност на обменния
курс

Отклонение от централния курс

Участие в МОК най-малко 2 години без сериозно
напрежение

Маастрихтските критерии за сближаване са създадени с цел да гарантират готовността на икономиките на държавите-членки за приемането на единната валута. Те осигуряват обща база за стабилност,
сигурност и устойчивост на публичните финанси на
държавите — кандидатки за еврозоната, постигна-
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ти в резултат от сближаването на икономическата
политика и от устойчивостта по отношение на икономическите сътресения. Критерият за обменния
курс беше създаден, за да покаже, че съответната
държава-членка може да управлява икономиката
си, без да прибягва до обезценяване на валутата.

Е Д И Н Н А В А Л У ТА З А Е Д И Н Н А Е В Р О П А П ътя т к ъ м е в р о то

1991—1999 Г.
От Маастрихт до еврото и еврозоната
Със съгласуването на целта (ИПС) и условията (критериите от Маастрихт) Европейският съюз вече можеше да
продължи напред. Вторият етап от ИПС започна през юли 1994 г. и продължи до въвеждането на единната
валута през 1999 г. През него бяха инициирани редица подготвителни дейности:

1994

1995
В периода
1994 –1998 г. държавитечленки постигнаха
значителен напредък
в сближаването на
икономическите политики
и предприеха действия
за синхронизиране на
бюджетните си показатели
с критериите от Маастрихт.

1996

1997

1998

Европейският паричен институт (ЕПИ) бе основан във
Франкфурт през 1994 г. Предшественикът на ЕЦБ —
ЕПИ — започна да координира паричната политика на
националните централни банки, които според Договора
от Маастрихт трябваше да бъдат независими, и да
работи по детайлите по единната валута.

На Европейския съвет в Мадрид през 1995 г. беше
взето решение за името на новата валута — евро
— и бе изготвен сценарий за прехода към единната
валута, който следваше да започне на
1 януари 1999 г.
През 1996 г. ЕПИ представи одобрените проекти
за евробанкнотите. Малко по-късно последваха и
монетите, които имат обща европейска страна, чийто
дизайн е избран от обществеността и официално
потвърден на Европейския съвет в Амстердам през
1997 г., и национална страна, чийто дизайн е избран
индивидуално от всяка държава-членка.
На Европейския съвет в Амстердам през 1997 г.
бе постигнато споразумение относно правилата и
отговорностите на Пакта за стабилност и растеж (ПСР),
който цели да гарантира бюджетната дисциплина
при ИПС. На Европейската комисия беше възложена
ключовата отговорност да осъществява мониторинг на
съблюдаването на ПСР.
През май 1998 г. 11 държави-членки покриха
критериите за сближаване и така формираха първата
вълна от държави-членки, приели еврото като своя
единна валута. Дания и Обединеното кралство решиха
да не участват в третия етап от ИПС, а Швеция и
Гърция не успяха да покрият критериите.
Европейската централна банка и Европейската
система на централните банки (ЕСЦБ) бяха основани
през 1998 г., замествайки ЕПИ, и на 1 януари 1999 г.
започна третият етап на ИПС.
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1999 > 2002 г.

Обявени в евро цени на
вендинг автомат

На 31 декември 1998 г. обменните курсове между еврото и валутите на участващите държави-членки бяха фиксирани неотменимо. На 1 януари 1999 г. беше въведено
еврото и Евросистемата, състояща се от ЕЦБ и националните централни банки (НЦБ) на държавите-членки на
еврозоната, пое отговорността за провеждането на паричната политика в новата еврозона. Това бе началото
на преходния период, който щеше да продължи три години и да приключи с представянето на евробанкнотите
и монетите и изтеглянето от обращение на националните
банкноти и монети. През 2000 г. по предложение на Комисията и след консултации с Европейския парламент
Съветът взе решение, че Гърция е изпълнила необходимите условия за приемане на единната валута, и на
1 януари 2001 г. страната се присъедини към еврозоната.
Въпреки че еврото веднага замести националните валути и те се превърнаха в негови подединици, първоначално то съществуваше само като безналична или
отчетна валута. Националните банкноти и монети си
оставаха средствата за всекидневни транзакции в брой.
През преходния период светът на бизнеса и финансите
бе този, който започна да използва еврото в безналичните си разплащания. За финансовите пазари този преход
стана непосредствено — основата беше добре подготвена и търговията на тези пазари беше изключително
в евро. За администрациите и бизнеса преходният период беше по-дълъг, тъй като те постепенно променяха
своите счетоводни, ценообразуващи и платежни систе-

ми към еврото. За гражданите
най-видимата част от прехода
беше появяването на етикети
с двойни цени в магазините,
бензиностанциите и т.н. Това бе
част от масирана кампания, целяща запознаване на широката
общественост с еврото и предстоящото въвеждане на банкнотите и монетите.

Нова година, нова валута

© Европейски съюз

Стартът на еврото

На 1 януари 2002 г. се извърши
най-голямата промяна на парите в обращение в историята. Това беше предизвикателство с безпрецедентни
измерения, което обхвана банковия сектор, дружествата за транспортиране на пари, търговците на дребно,
бранша на операторите на вендинг автомати, работещи
с пари в брой, както и широката общественост. Националните централни банки предоставиха предварително
на търговските банки около 144 милиарда евро (предварително захранване), а те — на търговците на дребно
(вторично предварително захранване), за да се избегне
блокиране във веригите на предлагане. Това означаваше, че още в първите дни на 2002 г. във всички сектори
бяха осигурени достатъчни количества от евровалутата.
До 3 януари 2002 г. 96 % от всички банкомати в еврозоната бяха заредени с евробанкноти. И само една седмица след въвеждането на валутата повече от половината
транзакции в брой се осъществяваха в евро.

1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
2002

8

Източник : ЕЦБ.

Обща стойност на евробанкнотите в обращение между януари 2002 г.
и януари 2013 г. (в милиарди евро)
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Смяната на парите в обращение завърши за два месеца. Националните банкноти и монети престанаха да
бъдат законно платежно средство в края на февруари 2002 г., като за някои държави-членки това стана
по-рано. До този момент повече от 6 милиарда банкноти и близо 30 милиарда национални монети бяха
изтеглени от обращение и най-накрая еврото влезе
в живота на 300 милиона граждани в 12 държави.

поуки от недостатъците, които се проявиха по време
на икономическата и финансова криза, ЕС укрепи ИПС
чрез по-строги правила, допълнителен механизъм за
наблюдение на макроикономическите дисбаланси и
оценка на проектобюджетите на държавите от еврозоната. За това спомагат и допълнителните споразумения между голям брой държави от ЕС.

Парична политика

Управление на
икономическия и
паричен съюз

Еврозоната има единна валута и единна парична политика и взема решенията независимо и централизирано.

Състояние към 1 януари 2014 г.

Nationale Bank van België/
Banque Nationale de Belgique
Deutsche Bundesbank
Eesti Pank
Central Bank and Financial
Services Authority of Ireland

Central Bank of Cyprus
Latvijas Banka
Banque centrale du Luxembourg
Central Bank of Malta
De Nederlandsche Bank

Bank of Greece

Oesterreichische Nationalbank

Banco de España

Banco de Portugal

Banque de France

Banka Slovenije

Banca d’Italia

Národná banka Slovenska

Евросистема

Основната цел на ЕЦБ е поддържането на
ценова стабилност в еврозоната, като по
този начин се осигурява възможно найдобрата рамка за растеж и заетост. Ценова
стабилност се поддържа изключително
от ЕСЦБ чрез контролиране на лихвените
проценти и оказване на влияние върху
пазарите.

Европейска централна банка (ЕЦБ)
Управителен съвет
Изпълнителен съвет
Генерален съвет

ЕСЦБ и
Евросистемата

ЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА НА ЦЕНТРАЛНИТЕ БАНКИ (ЕСЦБ)

Както единният пазар, така и ИПС сам по себе си не
е финална фаза. Той е инструмент за по-нататъшно
развитие на целите на Европейския съюз — по- специално балансиран и устойчив икономически растеж
и висока заетост. Още от самото начало операциите
и институциите на ИПС бяха създадени, за да подкрепят тези цели чрез управление на валутните и
икономическите аспекти на еврозоната. Като извлече

ЕЦБ и централните банки на всички държави-членки
на ЕС, образуват Европейската система на централните банки (ЕСЦБ). В рамките на ЕСЦБ ЕЦБ и централните
банки на държавите-членки на еврозоната, формират
Евросистемата. Решенията, засягащи паричната политика на еврозоната, могат да се вземат единствено
от Управителния съвет на ЕЦБ, който се състои от
управителите на националните централни банки на
държавите-членки, приели еврото, и от членовете на
Изпълнителния съвет на ЕЦБ. Управителният съвет на
ЕЦБ е нейният върховен орган за вземане на решения.

Suomen Pankki — Finlands Bank
Българската народна
банка
Česká národní banka
Danmarks Nationalbank

Lietuvos bankas
Magyar Nemzeti Bank
Narodowy Bank Polski

Banca Naţională
a României
Sveriges Riksbank
Bank of England

Hrvatska narodna banka
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Икономическа политика
Икономическата политика на еврозоната остава главно в компетентността на държавите-членки, въпреки
че Договорите за ЕС и по-строгите правила на ЕС относно икономическото управление изискват от тях да
координират своите решения, свързани с икономическата политика, с оглед постигане на целите на ЕС. Тази
координация се гарантира от Комисията и от Съвета
по икономически и финансови въпроси, в който
влизат министрите на икономиката и финансите на

държавите-членки на ЕС. Тя се подпомага от няколко
структури и инструменти. По повечето въпроси в областта на икономическата политика Европейският парламент изпълнява законодателни функции съвместно със
Съвета, като така активно допринася за определянето
на правилата в ЕС.

Еврогрупата
Това е неформална група на министрите на икономиката
и финансите на членуващите в еврозоната държави,
която избира свой председател с мандат от две години
и половина. Комисията и ЕЦБ също вземат участие в
срещите на Еврогрупата. Тя е форум за дискутиране
на въпросите, свързани с еврозоната и политическата
координация.

Пактът за стабилност и растеж

© Европейски съюз

Като набляга върху надзора над фискалните политики
и публичните финанси на държавите-членки, Пактът за
стабилност и растеж (ПСР), чието действие неотдавна
беше подсилено с по-строги правила, стимулира
фискалната дисциплина в ИПС и гарантира стабилни
публични финанси. Комисията следи развитието на
бюджетния дефицит и на държавния дълг, за които
Договорите изискват да бъдат съответно по-малко от
3 % и по-малко от 60 % от БВП. Ако тези граници не
бъдат спазени, Съветът, по препоръка на Комисията,
може да открие процедура при прекомерен дефицит
срещу съответната държава-членка. Ако държавите от
еврозоната не предприемат своевременно коригиращи
действия, могат да им бъдат наложени финансови
санкции.

Брюксел, сградата „Юстус Липсиус“ на Съвета
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Европейски семестър
През първото полугодие на всяка година се провежда
обсъждане и съгласуване на политиката на равнище
ЕС, което увеличава прозрачността между отделните
държави-членки, тъй като гарантира съвместния
анализ и оценка на техните национални политики преди
правителствата да изготвят своите проектобюджети.
Приетата от всички политика може да се прилага
във всяка държава в ЕС през второто полугодие на
съответната година.

Процедура при макроикономически
дисбаланси
Тази нова процедура цели да се избегнат и да се
коригират сериозни различия в конкурентоспособността,
както и съществени макроикономически дисбаланси
в държавите-членки на ЕС. Примери за дисбаланси са
намаляването на пазарния дял на износа, високата
задлъжнялост на частния сектор или рискованото
изкуствено завишаване на цените на активите. През
изминалото десетилетие бяха натрупани редица такива
проблеми, които можеха да се разпространят и да
повлияят отрицателно на други държави-членки на
ЕС, ако не бяха предприети мерки за преодоляването
им. Комисията наблюдава държавите-членки въз
основа на таблица с макроикономически показатели
и друга подробна информация. Това дава възможност
на Комисията и на Съвета да отправят препоръки
към съответната държава-членка в ранен етап, преди
дисбалансите да се разраснат опасно. При по-сериозни
случаи се налагат коригиращи мерки, които се основават
на строгите правила, заложени в новата процедура
при прекомерен дисбаланс. Това предполага и засилен
контрол чрез финансови санкции за държавите от
еврозоната, които не спазват препоръките.
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В очакване на разширяване на еврозоната
Сценарии за
приемане на еврото
1. Мадридски сценарий
Приемане
на еврото
1.1.1999 г.

Ден на еврото:
смяна на
парите в
обращение
1.1.2002 г.

ПРЕХОДЕН
ПЕРИОД

Държавите-членки, които се присъединиха към ЕС след
въвеждането на еврото, са част от ИПС. Това означава, че координират своите икономически политики с
тези на останалите държави-членки на ЕС, и че техните централни банки са част от ЕСЦБ. Тъй като те обаче
не се присъединиха към еврозоната непосредствено
след влизането си в ЕС, техният официален статут до
приемането на единната валута е „държави-членки
с дерогация“. Този статут е определен в Акта за присъединяване и ги задължава впоследствие да станат
пълноправни членове на еврозоната. Новите държавичленки не се присъединиха веднага към еврозоната,
защото не покриваха критериите за сближаване. По
тази причина Договорът за присъединяване им дава
време да предприемат необходимите мерки, за да постигнат сближаване. От новите държави-членки първа
към еврозоната се присъедини Словения през 2007 г.,
последвана от Кипър и Малта през 2008 г., Словакия
през 2009 г., Естония през 2011 г. и Латвия през 2014 г.

3.5.1998 г.
Решение на
Съвета

28.2.2002 г.
Край на двойното
обращение

Необходимостта от сближаване
Критериите за сближаване — критериите от Маастрихт — са икономическите цели и институционалните промени, които дадена държава трябва да достигне, преди да приеме единната валута и да влезе в
еврозоната. Макроикономическите критерии, показани в таблица 1 (стр. 6), се използват за измерване на
сближаването.

2. Сценарий „големият взрив“
Ден на еврото:
смяна на парите
в обращение

Сценарии за приемане на еврото
Държавите, които искат да се присъединят към еврозоната, следва да покрият критериите за сближаване,
но самият процес на въвеждане на еврото може да се
различава при присъединяващите се по-късно членки.
При създаването на еврозоната държавите основателки имаха тригодишен преходен период от приемането
на еврото като отчетна валута за безналични плащания
през 1999 г. до стартиране на плащанията в брой през
2002 г. По този така наречен „мадридски сценарий“
тригодишният преходен период позволи на хората и
бизнеса да се подготвят за единната валута, преди тя
действително да се появи в джобовете им. През преходния период те все още можеха да използват националните си валути за плащания в брой. Всички държави, които станаха впоследствие членки на еврозоната,
обаче приемат еврото по т.нар. сценарий „големият
взрив“, при който те въвеждат еврото за извършване
на плащания в брой незабавно след влизането си в еврозоната и бързо изтеглят националните си валути от
обращение.

Решение на Край на
Съвета двойното
обращение
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Еврозоната

Швеция

Еврозона

Финландия

Държави-членки на ЕС,
които са взели решение да не участват

Хелзинки
Талин

Държави-членки на ЕС,
които все още не са приели еврото

Естония

Стокхолм

Латвия
Рига

Дания

Литва

Вилнюс

Копенхаген
Дъблин

Ирландия

Обединено
кралство

Нидерландия

Лондон

Варшава

Амстердам
Брюксел

Белгия
Париж

Берлин

Полша

Германия

Люксембург
Люксембург

Прага

Чешка
република
Виена

Австрия
Франция

Словакия
Братислава
Будапеща

Унгария

Румъния

Словения

Любляна

Букурещ

Загреб

Хърватия
България
София

Италия
Португалия
Лисабон

Рим

Мадрид

Испания

Гърция
Атина

Валета
Мадейра (PT) Канарски острови (ES)
Азорски
острови (PT)
Френска Гваделупа
Гвиана (FR)
(FR)

Сен Мартен (FR)

Малта

Сен Бартелеми
(FR)
Мартиника
(FR)

Реюнион
(FR)

Майот (FR)

Кипър
Никозия
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Достиженията досега
Стабилни институции за стабилна икономика
Въпреки проблемите, които се проявиха по време
на икономическата и финансова криза, институционалната рамка за управление на ИПС се доказа като
успешна и отразява твърдата решимост на държавитечленки на еврозоната, при необходимост да укрепят
икономическото управление и да си сътрудничат по
икономически въпроси от „общ интерес“. Това сътрудничество е жизненоважно за икономическия растеж,
трудовата заетост и повишаването на жизнения стандарт, за които спомагат единният пазар и ИПС.

Самостоятелните държави като САЩ и Япония имат
централизирана парична политика и централизирана
фискална политика, управлявани от едно правителство. В еврозоната нещата са различни. Тя има централизирана независима парична политика, провеждана
от ЕЦБ. Фискалната политика обаче, която обхваща
приходната и разходната част на националните бюджети, е отговорност на националните правителства, въпреки че е обект на регулиране от редица правила на
равнище ЕС. Затова сътрудничеството и координацията
между държавите-членки на еврозоната, по въпросите на фискалната политика са ключов елемент, който
движи икономическия и паричен съюз.

ИПС е изграден на базата на няколко силни
формирования, които заедно са се доказали като
успешни за управлението на операциите му:
•Е
 вропейската система на централните банки
обединява националните централни банки (НЦБ)
на всички държави-членки на ЕС. Евросистемата
обхваща ЕЦБ и НЦБ на държавите, които са приели
еврото. Евросистемата и ЕСЦБ ще продължат да
съществуват съвместно, докато в ЕС има държавичленки, които не са влезли в еврозоната. ЕЦБ
определя паричната политика с ясната мисия да
осигури ценова стабилност;
• Европейската комисия, която чрез своя комисар
по икономическите и финансовите въпроси и чрез
Генерална дирекция „Икономически и финансови
въпроси“ (ГД ECFIN) наблюдава и оценява
икономическата обстановка в държавите-членки и
дава препоръки;
•С
 ъветът, чрез състава си по икономически и
финансови въпроси (Екофин), където се срещат
министрите на икономиката и финансите на
държавите-членки, за да определят общите
икономически насоки и да вземат решения по
препоръките на Комисията, която също участва в

срещите; министрите
на държавите
от еврозоната се
срещат в рамките на
Еврогрупата — неформална
група, в която участват
Комисията и ЕЦБ.
• Европейският парламент също
участва в управлението на ИПС,
най-вече чрез задължението
на председателя на ЕЦБ да се
отчита редовно и лично пред
него. Това е така нареченият
„паричен диалог“. Комисарят по
икономическите и финансовите
въпроси също се отчита пред
Европейския парламент. Всяко решение, засягащо
приемането на нова държава в еврозоната, както и
назначенията в Изпълнителния съвет на ЕЦБ, също
трябва да бъдат консултирани с Парламента.
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Икономическата стабилност — полза за всички
Валутната нестабилност и високата инфлация през
по-голямата част от 70-те и 80-те години създадоха
трудности и несигурност за мнозина. По време на изграждането на икономическия и паричен съюз обаче
инфлацията намаля в значителна степен. Впоследствие

тя беше задържана на ниски нива. Основната мисия
на ЕЦБ е да контролира ценовата инфлация на ниско
годишно ниво, което трябва да бъде под, но близо до
2 % в средносрочен период. Историческото развитие на
инфлацията е показано на графиката по-долу.
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Предимствата на ниската инфлация и стабилните цени са много
и те засягат както бизнеса, така и потребителите.
• Потребителските заеми са по-евтини и несигурността,
свързана с бъдещите плащания, е по-малка. Така
обикновените граждани могат да вземат заеми,
например за да купят къща или кола, с по-голяма
сигурност и яснота за размера на бъдещите си вноски.
• Бизнесът има повече стимули за инвестиции. Когато
инфлацията е висока и непостоянна, заемодателите
залагат в лихвения процент предпазен марж, т.нар.
рискова премия. При ниска стабилна инфлация тези
предпазни маржове не са необходими, така че парите

се освобождават, за да инвестира бизнесът повече,
създавайки растеж и работни места.
•П
 олзите са за всички — за обществото, за социалното
сближаване и за по-малко заможните хора от
населението. Нестабилните промени в инфлацията
увеличават пропастта между по-богатите и по-бедните
слоеве на обществото. При стабилна инфлация
по-бедните са по-добре защитени от стопяване на
техните доходи и намаляване на покупателната им
способност.

Лихвени проценти по ипотечни кредити в четири държави от еврозоната
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Източник: Евростат и ЕЦБ

20

Източник: AMEKO, Европейска комисия.

Сближаване по отношение на инфлацията: еврозона 18 (годишен растеж в %)
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Единната валута допълва единния пазар
Боравенето с множество валути увеличава цените и
прави ценовите сравнения трудни дори при единен
пазар. Единната валута — еврото — премахва тези
недостатъци и носи ползи както за потребителите,
така и за бизнеса.

• Еврото донесе ценова прозрачност на единния пазар.
Потребителите и бизнесът могат лесно да сравнят
цените на стоките и услугите навсякъде в ЕС. Ефектът от това е нарастване на конкуренцията между
доставчиците и натиск по посока на намаление на
цените в еврозоната. Тази прозрачност е подкрепена от ниска, стабилна инфлация, защото промените в
съответните цени лесно могат да бъдат идентифицирани. Конкуренцията допълнително се увеличава
чрез разширяване на електронната търговия по Интернет, която позволява лесното осъществяване на
трансгранични ценови сравнения.
• Транзакционните разходи могат да бъдат много високи — преди приемането на еврото те се оценяваха
на 0,3 до 0,4 % от БВП на ЕС, т.е. 20 — 25 млрд. евро.
Търговските дружества правеха голяма част от тези
разходи, тъй като те осъществяваха трансфер на
стоки, хора и капитал в различни страни на Европейския съюз. Благодарение на премахването на транзакционните разходи в еврозоната тези пари сега са
свободни за продуктивни инвестиции в растеж и заетост, вътреобщностната търговия се стимулира. Освен това премахването на транзакционните разходи
на единния пазар прави еврозоната атрактивна за
чуждестранни инвестиции.

© iStockphoto

© Imagesource

© Европейски съюз

• Разходите за обмен на валута по границите, т.нар.
транзакционни разходи, отпаднаха в еврозоната.
Това намалява разходите на пътуващите, независимо дали пътуват по работа, за обучение или на
почивка. В миналото човек с 1000 германски марки, пътуващ през 15 страни от ЕС и обменящ парите
си във всяка от тях, би се върнал вкъщи с по-малко
от 500 марки, без да е направил нито една покуп-

ка. Днес, ако тръгне с 1000 евро, ще се върне у
дома със същата сума.
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Международната роля на еврото
Еврото е силна международна валута. Подкрепено от ангажираността на държавите-членки на еврозоната,
от силното и открито управление на паричната политика от ЕЦБ, от мащаба и мощта на еврозоната като икономически блок, то се превърна в атрактивна световна валута редом с американския долар и японската йена.
В таблица 2 се прави сравнение между някои основни икономически показатели на еврозоната и на ЕС със
Съединените щати и Япония:

Таблица 2
Ключови показатели (2012 г.) Еврозона (18)
Население (милиони)

ЕС (28)

САЩ

Япония

Китай

335,3

508,6

314,3

127,7

1 354

БВП (в трилиони EUR, изчислен
при паритет на покупателната
способност (ППС))

7,9

11,2

11,4

3,2

8,6

Дял от световния БВП
(% при ППС)

13,6

19,2

19,5

5,5

14,7

Износ (стоки като % от БВП)

13,7(*)

13,1(*)

9,9

12,9

24,9

Внос (стоки като % от БВП)

13,8(*)

13,9(*)

14,7

14,2

22,1

(*) Изключва се търговията в рамките на ЕС.
Източници: Годишната база данни с икономически показатели на Европейската комисия (AMECO), Перспективите за световната
икономика на МВФ (IMF WEO), Дирекция „Търговска статистика“ на МВФ (IMF DOTS).

Както показва таблицата, еврозоната е силен и отворен търговски блок. Тази отвореност, комбинирана
със силата на еврото при ИПС, носи определени предимства.
• Като най-голяма търговска сила в света еврозоната е атрактивна дестинация за търгуващи нации, които искат да правят бизнес
в рамките на единния пазар. Търговските дружества в еврозоната
могат да фактурират и плащат в
евро, което намалява разходите
и риска и позволява по-добро
бизнес планиране.
• Еврото е атрактивна резервна
валута за други държави. Около
24 % от световните валутни резерви днес са в евро.
• Силата на еврото и неговата нараснала употреба в международната търговия
дават на еврозоната силен глас в международните финансови институции и организации,
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каквито са Международният валутен фонд (МВФ),
Организацията за икономическо сътрудничество и
развитие (ОИСР) и Световната банка. Въпреки че
държавите-членки често са пряко представлявани в
тези организации, Съветът по икономически и финансови въпроси, Комисията и ЕЦБ
вземат участие отделно или като част от
делегация на ЕС в
съответните заседания на тези
международни
организации.
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Еврото в числа
При подготовката за пускане на еврото бяха произведени приблизително 14 милиарда евробанкноти на стойност
633 милиарда евро и 52 милиарда евромонети, за които бяха използвани 250 000 тона метал. На 1 януари 2002 г.
сутринта, когато еврото бе пуснато в обращение, в еврозоната бяха осигурени около 7,8 милиарда банкноти на
стойност 140 милиарда евро. Оттогава търсенето непрекъснато расте, както се вижда от графиката по-долу
(върховете в растежа се дължат на заси-леното търсене на банкноти около Коледа):

Общ брой на евробанкнотите в обращение
между януари 2002 г. и януари 2013 г. (в милиарди)

Източник: ЕЦБ.
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ЕЦБ има изключителното право да разрешава отпечатването на евробанкноти. Тяхното производство се
осъществява съвместно с националните централни
банки. Евро монетите се секат от държавите-членки
на еврозоната, в одобрени от ЕЦБ количества.

© Европейски съюз

© Европейски съюз

© Европейски съюз

Към януари 2013 г. в обращение се намират повече
от 14,7 милиарда евробанкноти на обща стойност
над 880 милиарда евро и повече от 101,9 милиарда
евромонети на обща стойност над 23,4 милиарда
евроБанкноти могат да бъдат теглени от всички банкомати в еврозоната.
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Еврото в изображения
Всички евробанкноти имат еднакъв дизайн
Този дизайн беше избран чрез конкурс, организиран
в целия ЕС. Печелившите проекти бяха вдъхновени от
темата „Епохите и стиловете в Европа“ и изобразяват
архитектурни стилове от седем периода на европейската културна история: класицизъм, романски стил,
готика, ренесанс, барок и рококо, ерата на желязото

Защита

© ЕЦБ

Както евробанкнотите, така и евромонетите
са добре защитени срещу фалшифициране.
Релефният печат придава специално усещане
на банкнотите, които имат водни знаци, защитни
нишки и двустранни холограми. Монетите са
защитени с уникална метална сплав и машинно
читаеми елементи.

Интернет страницата на ЕЦБ представя
анимация, показваща защитните елементи
на еврото: www.new-euro-banknotes.eu/
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и стъклото и съвременна архитектура. Всички те изобразяват елементи като прозорци, порти и мостове. Банкнотите са с различен размер, открояващи се
цветове и релефни участъци на повърхността, което
помага на хората с увредено зрение да разпознават
номиналната им стойност.
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Евромонетите имат различен дизайн
Евромонетите имат еднакъв дизайн на
едната страна и специфичен национален
дизайн на другата. Всяка членка на еврозоната избира своя собствена поредица от
изображения, които отразяват характерни
моменти от нейната история или култура —
често това става с конкурс. Освен членките
на еврозоната разрешение да секат евромонети имат Монако, Сан Марино, Ватиканът и Андора. На общата страна на евромонетите е изобразена картата на Европа,
която в случая на монетите с по-висока
стойност се различава в зависимост от това
кога е била емитирана монетата (на по-старите монети е показан ЕС преди 2004 г.; на
новите, пуснати след 2007 г., е изобразена
цяла Европа, отразявайки разширяването
на Европейския съюз).
На тази страница са показани монетите от
5 евроцента, 50 евроцента, 1 евро и 2 евро
на всяка държава-членка на еврозоната.
Всички евромонети са показани на:
www.ec.europa.eu/euro

Обща страна

Белгия

Латвия

Германия

Люксембург

Естония

Малта

Ирландия

Нидерландия

Гърция

Австрия

Испания

Португалия

Франция

Словения

Италия

Словакия

Кипър

Финландия

Специален дизайн за специални събития
Всяка държава от еврозоната има право
два пъти годишно да емитира възпоменателни монети от 2 евро. Тези монети
имат характеристиките и елементите
на обикновените евромонети и същата обща страна. Това, което ги прави
различни, е юбилейното изображение на
националната им страна.

Общи възпоменателни мотиви
По случай три забележителни годишнини всички
държави от еврозоната изсякоха монети с номинал
2 евро и еднакъв мотив на националната страна:
50-годишнината на Договора от Рим, 10-годишнината на ИПС и 10-годишнината от въвеждането на
евробанкнотите и евромонетите.
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Глосар

Бретънуудска система: това е система за
международно валутно управление, договорена през
1944 г. между големите световни индустриални сили.
Тя предвижда страните по договора да обвържат
своите валути с цената на златото и по този начин да
подпомогнат международната валутна стабилност.
Договор за създаване на Европейската общност:
вж. Римски договор
Договор от Маастрихт (Договор за Европейския
съюз): подписан през 1992 г. в нидерландския град
Маастрихт между държавите-членки на Европейската
общност, Договорът от Маастрихт разширява
компетенциите на Европейската общност, като я
превръща в Европейски съюз, и води до създаването на
ИПС и на еврото.
Еврогрупа: Министрите на икономиката и на финансите
на държавите-членки на еврозоната.
Европейска валутна система (ЕВС): система за
управление на валутните колебания, въведена от
Европейската общност през 1979 г., за да замести
„змията в тунела“.
Европейска комисия: Европейската комисия е
една от главните институции на Европейския съюз. Тя
представлява и поддържа интересите на ЕС като цяло.
Тя изготвя предложения за нови европейски закони и
се занимава с ежедневната дейност по изпълнение на
политики и изразходване на средства от ЕС.
Европейска система на централните банки
(ЕСЦБ): състои се от централните банки на ЕС и ЕЦБ.
Европейска централна банка (ЕЦБ): централната
банка на еврозоната. ЕЦБ управлява независимо
паричната политика в еврозоната.
Европейски парламент: Парламентът, включващ
членове от всички държави-членки, пряко избрани от
гражданите на ЕС, споделя със Съвета отговорността
за приемане на европейски закони, въпреки че
правомощията в различните области на дейност
са различни. В ИПС той помага за създаването на
законодателството и на по-широк политически дебат
чрез своята Комисия по икономически и финансови
въпроси.
Европейски съвет: cрещи на държавните или
правителствените ръководители на държавите-членки
на ЕС, и Председателя на Европейската комисия.
Евросистема: част от ЕСЦБ, която се състои от
централните банки на държавите от еврозоната и ЕЦБ.
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Единен пазар: митнически съюз, в който има общи
политики по свободното движение на капитал, стоки,
човешки ресурси и услуги. Единният пазар е подобен
на общия пазар, но поставя ударение на премахването
на търговските бариери, каквито са техническите
стандарти и данъците — той е „по-хармонизиран“.
В началото Европейският съюз е бил общ пазар, но с
подписването на Договора от Маастрихт през 1992 г.
се превръща в единен пазар.
Змия в тунела: механизъм за управление на
валутните колебания спрямо американския долар,
въведен от Европейската общност през 1972 г. „Змията“
са валутите, а „тунелът“ — американският долар.
Механизъм на обменния курс (МОК): елемент
на европейската валутна система, в съответствие с
който членовете на ЕВС се съгласяват да поддържат
относителните стойности на своите валути в тесни
граници спрямо екюто. ВКМ бе заменен от ВКМ ІІ при
въвеждането на еврото през 1999 г., като валутите на
държавите-членки на ЕС, бяха обвързани с еврото с
възможност за отклонение от ±15 %.
Парична политика: управление на паричното
предлагане в икономиката, например чрез отпечатване
на пари или определяне на лихвените проценти.
Правила на ЕС относно икономическото
управление: Набор от правила на ЕС, с които се
укрепва Пактът за стабилност и растеж и се установява
процедура при макроикономически дисбаланси.
Римски договор (Договор за създаване на
Европейската икономическа общност): подписан
през 1957 г. в Рим, пoсoчeният договор създава
Европейската икономическа общност — предшественик
на Европейската общност. Договорът от Маастрихт е
преименуван на „Договор за създаване на Европейската
общност“ (Договор за ЕО).
Съвет (Съвет на Европейския съюз): състои се от
представители на правителствата на държавите-членки
на ЕС. Той е институцията, отговорна при вземането
на решенията на Европейския съюз. Правителствените
представители заседават в различни състави; например,
правителствените министри, отговорни по въпросите
за опазването на околната среда провеждат своите
заседания в Съвета по околната среда.
Съвет по икономически и финансови въпроси:
Съветът на Европейския съюз в състава, включващ
министрите на икономиката и на финансите на
държавите-членки на ЕС.
Фискална политика: управление на държавните
приходи (например чрез данъчното облагане) и разходи
(например разходи за здравеопазване).
Централна банка: национална банка, която управлява
паричните резерви на страната и контролира реалното
парично предлагане.

Нито Европейската комисия, нито което и да е лице, действащо
от нейно име, носят отговорност за начина, по който би
могла да бъде използвана съдържащата се в тази брошура
информация.
Допълнителна информация за Европейския съюз можете да
намерите в интернет (http://europa.eu).
Люксембург: Служба за публикации на Европейския съюз,
2014 г.
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Едва ли предполагате колко широко разпространено е еврото! То се използва в Карибския
басейн (Гваделупа, Мартиника и Сен Бартелеми), Индийския (Майот и Реюнион) и Атлантическия океан (Азорските острови, Канарските острови, Мадейра и Сен Пиер и Микелон), както и
в Сеута и Мелила на северния бряг на Африка
и Френска Гвиана в Южна Америка. Еврото намира също така приложение като национална
валута в Монако, Сан Марино, Ватикана и Андора, а в Косово и Черна гора — като де факто
валута.

С еврото и Икономическия и паричен съюз
(ИПС) се цели повишаване на ефективността и
ефикасността на европейските икономики, което
от своя страна ще осигури на европейците
повече работни места и по-голям просперитет.

Еврото по света

Каква е целта?

Символът на еврото е €.
Евробанкнотите имат общ дизайн за всички
държави членки от еврозоната.

Поглед отблизо към еврото

KC-02-13-562-BG-C

Разширяването на еврозоната — втората по големина икономика в света,
продължава и понастоящем.
Физическа поява на еврото, като в обращение са пуснати 8 милиарда евробанкноти и 38 милиарда евромонети.

2002 г.

Еврото е въведено като „виртуална“ валута.

1999 г.
1992 г.

Общият пазар се развива и разширява, но търговията е възпрепятствана поради
многобройните валути в обращение.

1957 г.

От въвеждането на евр
ция в еврозоната бе окол
едно забележително стаб
го сравним с темповете
повече), наблюдавани в
жави през 70-те и 80-те

Стабилна валута
В рамките на еврозоната н
ваме обменни курсове, ко
съпоставка на цените и р

Трансграничното
стана далеч по-л
Налице е по-голяма кон
зини и доставчици. Това
требителски цени, докат
държи под контрол.

По-голям избор, п

С Договора от Маастрихт се взема решение, че през ХХI век Европа ще има силна
и стабилна единна валута.
1957 г.: Създадена е Европейската икономическа общност, в рамките на която
се открива общ пазар, позволяващ свободно движение на стоки, хора, услуги и
капитал между държавите членки.

Минало и настояще: Етапи по пътя към еврото
Еврото се появи на бял свят през 1999 г.: първо във фишовете за заплата,
сметките и фактурите. На 1 януари 2002 г. евробанкнотите и евромонетите навлязоха за първи път в банкови трезори, касови апарати, портмонета и джобове. Така бе отбелязана още една решителна стъпка по пътя
към европейската икономическа интеграция — цел, която бе поставена
още при създаването на Европейската общност през 1957 г.

За еврото

Какви са ползит
за гражданите?
Необходимо бе да се об
блемите, свързани с ико
ние, но същевременно н
огромните ползи, които е
па и нейните граждани и
През последните години
пред някои сериозни пр
говата криза разкри сла
да бъдат внимателно пр
резултат на това бе подс
номическия и паричен съ

Претегляне

Европейска
комисия

Еврозоната

Европейска
комисия

Икономическото

управление

Кратък справочник
за еврото

на ЕС

По-строги икономически правила за управление на
еврото и на Икономическия и паричен съюз

ламент (ЕП)

ент е законодателният
ози процес. Той изслуша. ЕП решава съвместно
воето становище за това
а да бъде осъществена.

Икономически
и финансови
въпроси

ЧЛЕНСТВО В ЕВРОЗОНАТА

на Съвета, в рамките на
лямата част от решенияN попадат министрите на
ържави — членки на ЕС;
от министрите на финанви членки от еврозоната.

Всички останали държави се очаква да приемат еврото след като
изпълнят съответните условия – с изключение на Дания и Обединеното
кралство, които договориха клауза за „неучастие“ в паричния съюз в
рамките на Договора за Европейския съюз от 1992 г. (Договора от
Маастрихт). Въпреки това те могат да се присъединят към паричния
съюз, когато пожелаят.

Еврото е валутата на 18 от 28-те държави от ЕС.

В Договора от Маастрихт беше заложена целта за създаване на единна
валута и бяха определени условията за присъединяване. Това са така
наречените „Критерии за конвергенция от Маастрихт“, които имат за
цел да гарантират безпроблемното функциониране на паричния съюз.
В допълнение към някои нормативни изисквания, най-важното сред
които е наличието на независима централна банка, критериите от
Маастрихт включват:
• ценова стабилност (ниво на инфлация не повече от 1,5 процентни
пункта над нивото на трите държави-членки с най-добри резултати);

Икономически и
финансови въпроси

• стабилни и устойчиви публични финанси;
- бюджетен дефицит, който да не надвишава 3 % от БВП;
- държавен дълг, който да не надвишава 60 % от БВП или да е близо
до това ниво;
• устойчивост на конвергенцията (дългосрочни лихвени проценти не
повече от 2 процентни пункта над нивото на трите държави-членки
с най-добри резултати по отношение на ценова стабилност);
• стабилност на обменния курс (участие във Валутния механизъм II
(ВМ II) за период от две години без наличие на силни отклонения).
ВМ II позволява обменните курсове на участващите валути на държавите-членки на ЕС да варират спрямо еврото в рамките на фиксирани
маржове над и под определен централен курс.
Съгласно Пактът за стабилност и растеж (ПСР) нивата на бюджетен
дефицит и държавен дълг трябва да не надвишават 3 % и съответно
60 % от БВП. На тази база Комисията наблюдава фискалната политика
и публичните финанси в държавите-членки, както в еврозоната, така и
извън нея. По този начин тази нормативна рамка способства за подобряването на фискалната дисциплина в ЕС.

© iStockphoto/Jon Schulte
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ДЪРЖАВИ ОТ ЕВРОЗОНАТА
ИСПАНИЯ
Площ: 505 990 км2
Население: 46 704 308 души
Член на ЕС от 1986 г.

БЕЛГИЯ
Площ: 30 528 км2
Население: 11 161 642 души
Член на ЕС от 1957 г.
(основополагаща държавачленка)

ЛЮКСЕМБУРГ
Площ: 2 586 км2
Население: 537 039 души
Член на ЕС от 1957 г.
(основополагаща държавачленка)

ФРАНЦИЯ
Площ: 632 833 км2
Население: 65 633 194 души
Член на ЕС от 1957 г.
(основополагаща държавачленка)

ГЕРМАНИЯ
Площ: 357 137 км2
Население: 82 020 578 души
Член на ЕС от 1957 г.
(основополагаща държавачленка)

СЛОВЕНИЯ
Площ: 20 273 км2
Население: 2 058 821 души
Член на ЕС от 2004 г.
СЛОВАКИЯ
Площ: 49 036 км2
Население: 5 410 836 души
Член на ЕС от 2004 г.

МАЛТА
Площ: 316 км2
Население: 421 364 души
Член на ЕС от 2004 г.

ЕСТОНИЯ
Площ: 45 227 км2
Население: 1 324 814 души
Член на ЕС от 2004 г.

ИТАЛИЯ
Площ: 301 336 км2
Население: 59 685 227 души
Член на ЕС от 1957 г.
(основополагаща държавачленка)

НИДЕРЛАНДИЯ
Площ: 41 540 км2
Население: 16 779 575 души
Член на ЕС от 1957 г.
(основополагаща държавачленка)

ИРЛАНДИЯ
Площ: 69 797 км2
Население: 4 591 087 души
Член на ЕС от 1973 г.

КИПЪР¹
Площ: 9 251 км2
Население: 865 878 души
Член на ЕС от 2004 г.

АВСТРИЯ
Площ: 83 879 км2
Население: 8 451 860 души
Член на ЕС от 1995 г.

ГЪРЦИЯ
Площ: 131 957 км2
Население: 11 062 508 души
Член на ЕС от 1981 г.

ЛАТВИЯ
Площ: 64 590 км2
Население: 2 023 825 души
Член на ЕС от 2004 г.

ПОРТУГАЛИЯ
Площ: 92 211 км2
Население: 10 487 289 души
Член на ЕС от 1986 г.

ФИНЛАНДИЯ
Площ: 338 432 км2
Население: 5 426 674 души
Член на ЕС от 1995 г.

1. Северната част на Кипър, която не се управлява от правителството, понастоящем не прилага законодателството на ЕС и не използва еврото.

ДЪРЖАВИ-ЧЛЕНКИ НА ЕС, КОИТО ВСЕ ОЩЕ НЕ СА ПРИЕЛИ ЕВРОТО
БЪЛГАРИЯ
Площ: 110 899 км2
Население: 7 284 552 души
Член на ЕС от 2007 г.
Валута: лев (BGN)

ХЪРВАТИЯ
Площ: 87 661 км2
Население: 4 262 140 души
Член на ЕС от 2013 г.
Валута: хърватска куна (HRK)

УНГАРИЯ
Площ: 93 023 км2
Население: 9 908 798 души
Член на ЕС от 2004 г.
Валута: форинт (HUF)

РУМЪНИЯ
Площ: 238 390 км2
Население: 20 057 458 души
Член на ЕС от 2007 г.
Валута: лея (RON)

ЧЕШКА РЕПУБЛИКА
Площ: 78 866 км2
Население: 10 516 125 души
Член на ЕС от 2004 г.
Валута: чешка крона (CZK)

ЛИТВА
Площ: 65 300 км2
Население: 2 971 905 души
Член на ЕС от 2004 г.
Валута: лит (LTL)
Участва във ВМ II от 28 юни
2004 г.

ПОЛША
Площ: 312 679 км2
Население: 38 533 299 души
Член на ЕС от 2004 г.
Валута: злота (PLN)

ШВЕЦИЯ
Площ: 438 575 км2
Население: 9 555 893 души
Член на ЕС от 1995 г.
Валута: шведска крона (SEK)

ДЪРЖАВИ-ЧЛЕНКИ НА ЕС, ДОГОВОРИЛИ КЛАУЗИ ЗА НЕПРИЕМАНЕ НА ЕВРОТО
ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО
Площ: 248 527 км2
Население: 63 730 107 души
Член на ЕС от 1973 г.
Валута: британска лира (GBP)

ДАНИЯ
Площ: 42 894 км2
(без Фарьорските острови)
Население: 5 602 628 души
Член на ЕС от 1973 г.
Валута: датска крона (DKK)
Участва във ВМ II от 1 януари
1999 г.
Данните за населението са на Евростат 2013 година.

ДРУГИ СТРАНИ, ИЗПОЛЗВАЩИ ЕВРОТО
Единствено държави-членки на ЕС могат да бъдат част от еврозоната.
Същевременно, макар и формално да не са част от нея или от ЕС, Андора,
Монако, Сан Марино и Ватиканът използват еврото като своя валута и
имат право да емитират ограничени количества собствени евро монети
съгласно парични споразумения с ЕС.
United_2014_papier.indd 1

Косово и Черна гора използват еврото фактически като своя национална валута, което означава, че то няма правен статут, но е прието
повсеместно.
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РАЗШИРЯВАНЕТО НА ЕВРОЗОНАТА
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На 1 януари 1999 г., когато 11 държави от Европейския съюз създадоха
паричен съюз с единна валута — еврото, бе написана страница от историята.
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Евробанкнотите и монетите влизат в обращение на 1 януари 2002 г.
Историята на общата европейска валута обаче е много по-дълга и може да
бъде проследена още от самото създаване на Европейския съюз. Петдесет
години след като с Договора от Рим бяха положени основите на днешния ЕС
и благодарение на цялостната реформа на икономическия и паричен съюз,
еврото е най-осезаемият символ на европейската интеграция.
Историческото „приключение“ на еврото е описано в тази брошура, достъпна
на интернет страницата на Европейската комисия на
www.ec.europa.eu/economy_ﬁnance/publications
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10.2765/65288 (онлайн версия)

