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овече от година държавите -

членки на Европейския съюз 

се опитват да начертаят бъдещ план за 

развитието на общността. Имайки предвид  

случилите се събития от 2009 година насам 

в Европа и поетапното „влошаване на 

икономическата среда” в южната ѝ част, 

държавите – членки сякаш започнаха да 

говорят с неохота за темите, свързани със 

солидарност, единство и сътрудничество. 

Допълнително докато съсредоточават  

вниманието си върху бъдещото на 

общността,  правителствата сякаш 

забравят за  „неотложните 

предизвикателства на днешния ден” 

(Мартин Шулц, 06/2012).  

В тази ситуация е трудно да се даде 

еднозначно решение на въпроса – Къде да 

се сложи граница между европейската 

централизация на институциите и 

автономността в регулирането от 

правителствата.  Ясно е обаче, че 

сегашната конгломерация между 

„централизация” и „разнообразие” 

създава пречки, както за отделните 

държави – членки, така и за съюза като 

цяло. Така желаният баланс между 

създаването на нови управленски 

структури на ниво съюз и отделното 

държавно регулиране ще бъде намерен 

едва тогава, когато  всички държави -

членки започнат да гледат своите 

индивидуални настоящи решения през 

призмата на бъдещите общи последствия. 

Основна задача, поставена с 

договора от Маастрихт, на Европейския 

съюз е създаването на единно 

пространство – т.нар. единен пазар 

(вътрешен пазар)1.  Митническият съюз е 

условието, чрез което на практика се 

реализира тази цел. Благодарение на него 

към момента Европейският съюз е най-

голямото търговско пространство в 

глобален мащаб. За 2011 година през 

митниците на 27-те държави - членки са 

преминали 2,2 милиарда тона стоки с 

митническа стойност над 3 300 милиарда 

евро2.  Това доказва, че централизираното 

управление и регулиране по отношение на 

търговските отношения, както между 

държавите – членки, така и тези с трети 

страни е оптималният вариант за успешно 

провеждана митническа политика.   

По друг начин обаче стои въпросът с 

централизацията и европейския валутен 

съюз. Трябва да се отбележи, че преди 

всичко решаването на въпроса „До колко 

единни трябва да бъдат държавите в 

процесите на централизация или да 

упражняват разнообразни политики 

следвайки единни цели?”, е свързано с 

държавното управление и регулиране по 

отношение на дълга на всяка отделна 

страна. Това не случайно е така. 

Разглеждането на дълга като бъдещо 

бреме, го прави важна предпоставка в 

планирането на бъдещото не Европейския 

съюз. Имайки предвид немалкото дългово 

наследство, което през последните години 

се формира, на преден план наред с 

                                                           
1
 вж. Чл. 2, Договор за създаване на Европейски 

съюз, 7.02.1992, Маастрихт 
2
 вж. 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/policy
_issues/customs_strategy/index_en.htm  
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въпросите за централизацията, 

запазването на националните 

суверенитети и единството стои въпросът 

за управлението на дълга в единното 

икономическо и валутно пространство.   

Стабилността на единната валута е 

силно чувствителна към отделните 

действия на всяка една от държавите-

членки в Еврозоната. В днешно време без 

наличието на обезпечение на парите 

(златен стандарт) зад стабилността на една 

или друга парична единица стои преди 

всичко взаимното доверие на 

икономическите агенти. За жалост, както 

се видя през последните години то е силно 

разклатено и към Еврозоната и помежду 

17-те държави - членки. Разговорите за 

разделение на две нива в европейското 

обединение допълнително изостриха 

въпроса „централизация – разнообразие”. 

Не е тайна, че в момента Еврозоната 

страда именно от  упражняването на 

седемнадесет различни държавни 

политики по отношение на дълга и 

„разнообразието” е причината за 

неубедителността на предприеманите 

спасителни мерки по отношение на 

единната валута. От друга страна в много 

от предложенията за  „централизация” в 

управлението на дълга се засягат 

държавните интереси на едни или други 

страни – членки, което ги прави 

неприемливи.  

По отношение единните 

„централизирани” спасителни действия 

Европейският икономически и социален 

комитет (ЕИСК) публикува своето 

становище „Растеж и държавен дълг в ЕС 

— две новаторски предложения“. В него 

комитетът  дава предложение за два 

алтернативни дългови инструмента, които 

могат да бъда приложени на практика като 

се реши проблемът с държавното 

гарантиране на дълговите емисии, присъщ 

за подобни предложени по-рано 

инструменти.  

За първи път концепция за общото 

емитиране на дългови инструменти от 

страна на Европейския съюз е предложена 

още през 90те години. Най-общо в основата 

на тази концепция стои обединяване 

(централизиране) на процеса на 

емитиране на дългови инструменти от 

държавите – членки с различни възможни 

варианти за споделяне на риска помежду 

им. Основният принцип е реализирането 

на „икономии от мащаба” и стабилизиране 

на пазара, благодарение на споделяния 

общ риск. През последните години тази 

концепция получи допълнителни оценки 

до превръщането и в т.нар. от Ж. М. 

Барозо – стабилизационни облигации 

(2011). При тези предложения обаче 

съществува сериозен проблем, дължащ се 

на тяхната „централизираност” и единност. 

Въпреки споделянето на общия кредитен 

риск и влиянието ми за стабилизирането 

на пазара на държавните ценни книжа, 

подобна „солидарност” ще спомогне за 

отслабване на  пазарната дисциплина  по  

отношение  на  държавните  ценни  книжа,  

емитирани  от  отделните държави. Освен 

това за да бъдат постигнати желаните 

резултати от използването на подобен вид 

инструменти е необходимо начинанието 
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на страните - членки да срещне сериозна 

подкрепа от паричните институции и 

висока степен на политическа стабилност, 

които далеч надхвърлят техническите 

параметри към момента.  

Решение на това положение 

предлага именно ЕИСК. В своето 

становище комисията представя два, 

колкото централизирани, толкова и 

разнообразни дългови инструмента. 

Единият дългов инструмент - Облигациите 

на съюза (Union bonds ) - ще бъде 

използван като „стабилизатор” на дълга за 

Европейския съюз (и в частност 

Еврозоната), като няма да се търгува. 

Другият дългов инструмент – 

Еврооблигациитe (Eurobonds) - ще бъде 

предназначен за търгуване и привличане 

на ликвидни средства от трети страни-

партньори на Еврозоната. И двата вида 

инструменти ще бъдат емитирани по 

принцип подобен на този на Европейската 

инвестиционна банка като по този начин 

ще се избегне необходимостта от 

държавно гарантиране и възможността за 

прехвърляне на отговорността между 

държавите – емитентки. 

 „Централизацията” в 

предложението на ЕИСК по отношение на 

облигациите на съюза се изразява в 

следното. Те могат бъдат инструмент за 

преобразуване на отделните национални 

дългове в общ дълг на Европейския съюз. 

Чрез постепенно преобразуване до сума, 

равняваща се на 60% от БВП в облигации 

на съюза, държавният дълг (на всяка една 

държава) ще се държи в консолидирана 

дебитна сметка, но без да се търгува. 

„Икономиите от мащаба”  ще намалят  

трансакционните разходи на държавите по 

поддръжка на дълговите емисии. Общите 

разходи ще бъдат разпределени 

съобразно дяловата структура в общия 

емитиран дълг, като всяка държава ще 

отговаря за своята преобразувана част. 

Допълнително, облигациите ще бъдат 

устойчиви на спекулации, свързани с 

оценките на агенциите за кредитен 

рейтинг, тъй като ще бъдат еднозначен 

показател за макро стабилност на ниво 

общност. Институцията, която би могла да 

отговаря за емитирането и обслужването 

на облигациите на съюза, съобразявайки 

се със сегашните административно – 

бюрократични условия в съюза, е 

Европейския механизъм за стабилност 

(ЕМС). Подобно на предложението за 

„сините облигации”  облигациите на съюза 

също ще носят общ риск, който ще бъде в 

значителна степен по-нисък от 

осреднените индивидуални рискови 

стойности на отделните държавни ценни 

книжа.  

Освен това на пръв поглед 

„централизираното” решение за 

облигациите на съюза  е допълнено и от 

опция за „разнообразие” в отделните 

държавни политики. С останалата част от 

държавният дълг, който няма да бъде 

преобразуван в облигации на съюза 

(следователно няма да бъде и под прекия 

контрол на ЕМС) държавите ще могат да 

продължат да емитират своите 

национални облигации, като отговорят 

самостоятелно за обслужването на тези 



 

[5] 
 

дългове. Създаването на предпоставки за 

два възможни – допълващи се сценария 

на финансиране чрез дългови емисии ще 

спомогне значително за засилване на 

бюджетната дисциплина, което в момента 

е основна цел, както на Еврозоната, така и 

на Европейския съюз. Друга предимство на 

този дългов инструмент, че след 

преобразуването на част от националните 

дългове в дълг на съюза, то остатъка от 

националния дълг при голяма част от 

отделните държави ще отговаря на 

критериите от Маастрихт. 

 Другият алтернативен инструмент, 

предложен от ЕИСК са Еврооблигациите3. 

Те могат да бъдат емитирани от 

Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) 

по модел без държавно гарантиране. 

Средствата, акумулирани от емисиите 

могат да бъдат инвестирани в проекти, 

инициирани от ЕИБ, насърчаващи растеж в 

отделните държави - членки на 

Еврозоната. Целта е еврооблигациите да 

бъдат инструмента за трансформация на 

ликвидността „извън” във вътрешни за 

Европа инвестиции. Като гаранция за 

емитираните облигации ще служи 

очакваната възвръщаемост от 

инвестиционните проекти.  

                                                           
3
 Трябва да се отбележи, че предложените от ЕИСК 

евро облигации се различават в значителна степен 
от търгуваните към момента инструменти на 
регулираните дългови пазари, както и 
предложените от Ж. М. Барозо дългови 
инструменти, носещи същото назнавание. 
Различието проистича по посока на гарантирането 
от държавите – членки, и последващото 
използване на акумулираните средства. 

Еврооблигациите ще се търгуват 

свободно на капиталовите пазари. Условие 

за успешността на дълговата емисия на 

този инструмент е желанието на страните 

от БРИКС4 да държат резерв в евро, за да 

спомогнат за стабилизиране на 

Еврозоната. Привличането на приток от 

„излишна” ликвидност на глобално 

равнище към еврооблигациите би 

възстановило растежа. В потвърждение на 

необходимостта от предприемане на 

централизирани мерки, за стимулиране 

растежа на европейската икономика е и 

докладът “The Eurozone's New Recession-

Confirmed” на агенцията Standard & Poor's. 

В него ясно се заявява, че Еврозоната е в 

състояние на рецесия от 2010 година 

насам като за в бъдеще не се забелязват 

индикации за промяна.  

Еврооблигациите биха били 

ефективен централизиран начин за 

цялостно намаляване на дълга и дефицита 

в Европа. Акумулираните средствата, 

инвестирани в проекти от ЕИБ, ще намалят 

по естествен начин нуждата от бъдещо 

търсене на финансиране чрез дълг. Този 

вид емитиране ще спомогне и за решаване 

на един от основните проблеми на 

европейските държави - ефектът на 

„преливането на средства”, където 

дефицитът за държавите от периферията 

на Еврозоната се явява излишък за тези от 

сърцевината.  

Централизацията по отношение 

управлението на дълга на държавите от 

                                                           
4
 Икономическо обединение мужду Бразилия, 

Русия, Индия, Китай и Република Южна Африка 
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Еврозоната и Европейския съюз би имала 

много по-широко въздействие отколкото 

решаването на проблемите с финансовата 

дисциплина и преодоляване на 

рецесионното състояние. В средносрочен 

план въвеждането и използването на 

централизираните дългови инструменти 

би имало значително въздействие и върху 

един на пръв поглед „разнообразен” 

сектор, но с централизирани принципи. 

Един от основните приоритети на 

паричните политики на държавите - 

членки от Еврозоната (и Европейския 

съюз) е поддържането на стабилност на 

националната банкова система. 

Традиционно много от търговските банки 

държат голям размер от държавни 

облигации като ликвидна инвестиция с 

нисък риск и относителна стабилност. По 

правило държавните ценни книжа 

основно биват използвани за сделки на 

междубанковия пазар, служейки като 

буфер на ликвидността. Те се продават на 

относително стабилни цени, което ги 

прави изключително привлекателно 

обезпечение за операциите по 

рефинансиране към централните банки. 

Това положение, разгледано в контекста 

на икономическата ситуация в 

Европейския съюз придобива различни 

оценъчни нюанси. Обикновено 

търговските банки оперират с „най-

стабилните” регионални ценни книжа, 

като преобладаващо присъствия в техните 

портфейли заемат държавните ценни 

книжа на държавата, където се намират. В 

тази ситуация обаче се проявява и едно 

съществено вътрешно противоречие, 

породено от „разнообразието” в 

държаните ценни книги. По-голямата част 

от местните търговски банки са част от по-

големи паневропейски банкови групи като 

действията на отделните банкови единици 

оказват влияние върху цялата група. Така, 

когато търговските банки (част от обща 

банкова група) в различните държави  

притежават разнообразни държавни 

(местни) дългови инструменти с много 

различна степен на риск, това поражда 

допълнителни дисбаланси в цялата 

банкова група, което създава множество 

трудности за управлението на 

ликвидността и риска. Така на пръв поглед 

голямата „централизирана” банкова 

система, страда именно от  

„разнообразието” в риска, присъщ за 

отделните европейски държави. 

Наличието на единен дългов инструмент  

за цялата общност (в лицето на 

облигациите на съюза) значително ще 

спомогне за намаляване на риска и 

управлението на ликвидните портфейли 

на паневропейските банкови групи. 

Следващо предложение по посока на 

централизация в регулирането на 

публичните финанси на държавите – 

членки на Еврозоната е създаването на 

общ фискален съюз с министри на 

финансите и на икономиката. Целта на 

съюза ще бъде да спомага за 

провеждането на фискална политика на 

ниво общност с цел синхронизиране 

отделните държавни бюджетни политики 

и избягване на екстремни състояния на 

прекомерни дефицити. Това предложение 

изглежда все по-реалистично в контекста 
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на предприетите неубедителни 

стабилизационни действия от страните в 

периферията на валутния съюз и 

проявената ниска „финансова 

дисциплина”. Спорен обаче е въпросът за 

реалните правомощия на общия фискален 

съюз и възможностите за тяхната 

реализация. Решението е обвързано със 

желанието на страните за засилване 

процесите на сътрудничество и 

солидарност в името на общата 

стабилност. Не по-маловажен е и въпросът 

с интеграцията в разнообразието от 

фискални, парични и социални политики. 

За разлика например от митническото 

обединение, където централизираната 

политика  идва като естествено решение 

за оптимизиране на търговските политики 

на държавите – членки, налагането на 

обща фискална рамка за съюза не би било 

така вътрешноприсъщо действие. 

Неговото реализиране би изисквало 

значителни усилия и жертви, както от 

„дисциплинираните” така и от 

„недисциплинираните” държави и 

въпреки това реалното създаване на 

фискален съюз би било по-скоро плод на 

компромис, отколкото на естествено 

решение.  

Въпросът за бъдещето на 

Европейския съюз трябва да бъде 

разглеждан през призмата на глобалните 

макроикономически процеси и участието, 

както на съюза, така и на отделните 

държави в тях. Наличието на единен 

пазар, който реално бива разнообразно 

регулиран от националните политики носи 

вътрешноприсъщ специфичен риск, както 

за общността, така и за всяка страна от нея. 

Това поставя на преден план проблема за 

уеднаквяването на икономическите 

условия в единното пространство и 

минимизирането на факторите 

пораждащи рискове. Един от тези фактори 

е управлението на единната валута, зад 

която трябва да стоят не разнообразни, а 

ясни и единни решения, подчинени на 

доверие.   

В условията на валутна и 

икономическа обвързаност 

„разнообразието” в Европейския съюз 

трябва да бъде разглеждано по-скоро като 

процес на „разнообразно 

централизиране”.  Процес, в който трябва 

да бъдат поставени устоите на нов начин 

за централизирано регулиране на 

разнообразното икономическо 

пространство в името на бъдещия 

устойчив растеж. 

 

София, февруари 2013 г.  
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