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Идеята за държавен интервенционизъм започва да придобива изключителна популярност в 
годините след Голямата депресия. Правителствената намеса в икономиката се превръща в 
закономерност както сред страните от социалистическия режим, така и сред държавите на запад. В 
голяма степен повлияна от идеите на Кейнсианската школа тази стратегия довежда до завидни 
резултати и икономически просперитет в първите години след втората световна война. Нещо 
повече, формира се концепцията за т.нар. държава на благоденствието - икономика, в която 
правителството си възлага „задължението“ да подобри социално-икономическото благосъстояние 
на хората посредством равенство на възможностите за реализация и преразпределение на доходи.   

По пътя към социалистическа Европа 

Пренебрегвайки опасенията на Кейнс, че държавни разходи, надхвърлящи границата от 25% от 
БВП, водят до засилване на ефекта на изтласкване на частния сектор, политическите сили  успяват 
да променят структурата на публичния сектор. Ядрото на предоставяните услуги се изменя от 
услуги със защитна функция (национална отбрана, законодателство) към социални услуги. 
Въвеждат се системи за публично пенсионно осигуряване, здравеопазване и редица трансфери за 
преразпределение на доходи към бедните класи. Фокусът се измества върху социалната политика. 
Във Франция делът на разходите за пенсии и здравеопазване от потенциалния БВП нараства 
съответно със 7,2 и 6,4 процентни пункта (пп) за периода 1960-2007г., а в Италия – съответно с 
8,7пп и 4пп  (Cottarelli and Schaechter, 2010).  

Динамиката на публичния сектор довежда и до структурни промени в икономиките на страните в 
Европа. Стимулът да се спечели максимален дял от гласоподавателите увеличава както броя, така 
и значимостта на политическите обещания. Вследствие на това държавният сектор започва да се 
разраства, като през 2011г. той достига до 49,1% от БВП на икономиките от ЕС1. Материалното 
благосъстояние на населението се подобрява драстично, а неравенството между класите намалява, 
но всичко това има своята цена. Невъзможността на правителствата да покриват своите разходи 
довежда до трупане на непрекъснати дефицити, като крайният резултат е рязко покачване на 
държавните дългове.  

Финансовата криза, която започна в САЩ и бързо придоби глобални измерения, разкри слабостите 
в структурата на ЕС. Данните сочат, че през 21-ви век явлението излишък в държавния сектор 
започва да изглежда все по-нереализируемо (Графика 1). В резултат на това номиналният дълг на 
страните членки нараства с над 83% за периода 2000-2011г. Последствията от рецесията се оказаха 
най-сериозни за страните от периферията на съюза - групата PIIGS2 - като през 2011г. средните нива 
на техния дълг надхвърлят 105% от БВП, като в Гърция достига критичните 170,6%. Публикуваният 
от ЕК в началото на годината доклад3 за дълга на страните членки към края на 2012г. насочва 
вниманието на читателя в две посоки. От една страна се отличава чисто ироничният аспект на 
проблема, тъй като трудно може да се говори за „почти стабилен“  дълг на нива от 90%. От друга 
страна запазването на тези високи стойности е индикация, че европейските институции започват 
да губят аргументи относно предприетите мерки за справяне с дълговата криза. 

Всичко това идва да покаже, че финансовата криза далеч не е единствената причина за 
задлъжнялостта на страните в ЕС. Основен проблем остават харчовете за социални услуги, които в 
условията на влошаваща се демографска обстановка започват да оказват все по-голям натиск 
върху държавните разходи.  

                                                           
1
 Източник: Евростат  

2
 Португалия, Ирландия, Италия, Гърция и Испания 

3
 Eurostat (2013), “Euro Area and EU27 Government Debt Nearly Stable at 90.0% and 85.1% of GDP respectively” 
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Графика 1. Дял на бюджетен дефицит/излишък и държавен дълг от БВП в ЕС (2000-2011), % 

 
Източник: Евростат 

Противно на очакванията изводите от дълговата криза липсват или поне по отношение на 
„държавата на благоденствието“. Показателно за това е стратегията за устойчиво развитие „Европа 
2020“. Заложените цели в нея са 5, като 3 от тях са с ясно изразен социален характер -  заетост, 
образование и бедност4 - като данните за 2011г. сочат, че страните членки са далеч от тях5. Тъй 
като реформите на пазара на труда не са особено популярни, алтернативи на субсидирането на 
образователната система трудно се одобряват, а отмяната на част от трансферите към по-бедните 
класи среща силна политическа съпротива, то можем да очакваме увеличаване на държавните 
средства в посока постигане на поставените в стратегията цели.  

Социалистическият облик на ЕС започва да придобива все по-ясен вид. Въпросът е как страните 
членки успяха да финансират този процес (своите дефицити) за толкова продължителен период от 
време? 

Независимостта на Европейската централна банка – мит или реалност?  

Последствията от продължително акумулиране на бюджетни дефицити се наблюдават както по 
линия на намалено доверие от страна на облигационните пазари, така и по линия на 
необходимостта от допълнително финансиране на държавните разходи. Резултатът се изразява в 
едновременно покачване на цената на дълга (лихвените проценти) и количеството емитиран дълг. 
В условие на валутен съюз обаче е напълно възможно първият ефект да се забави във времето, 
което от своя страна превръща втория ефект в далеч по-благоприятна алтернатива на реформи в 
държавния сектор. 

Стигаме до съществения въпрос – какви са допирните точки между европейските институции и 
дълговата криза? Благодарение на мандата за ценова стабилност на ЕЦБ, както и доверието на 
инвеститорите към еврозоната, с присъединяването на всяка страна към валутния съюз се 
намалява рисковата премия по държавните ценни книжа (ДЦК). Последвалото понижение на 
лихвените проценти по държавния дълг превръща емитирането на нов дълг в далеч по-
привлекателна практика.  Именно в тази насока се въвеждат санкции срещу страните членки, 

                                                           
4
 http://ec.europa.eu/regional_policy/what/europe2020/index_bg.cfm 

5
 Източник: Евростат, Europe 2020 indicators 
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които не покриват критериите за фискална стабилност. Въпреки това изпълнението им се оказва 
неуспешно. Необходимото квалифицирано мнозинство от страна на Екофин и отклонените 
санкции срещу Германия и Франция в крайна сметка разводняват пакта за стабилност (Багус, 2011). 
Налагат се редица изключения, при които санкциите отпадат: природни бедствия, спад в БВП, 
разходи за инфраструктура и т.н. Всичко това отваря пътят на дефицитите.  

Успявайки да увеличи търсенето на ДЦК на страните от еврозоната, макар и индиректно, ЕЦБ 
донякъде носи своя принос по пътя към дълговата криза. Как става това? Отговорът се крие в 
междубанковия пазар. Когато банките си отпускат средства една на друга или теглят заеми от ЕЦБ, 
те трябва да предоставят релевантно обезпечение на получените средства. Разбира се ДЦК на 
страните от еврозоната изпълняват необходимите критерии за обезпечение поради ниската 
рискова премия и съответно високия кредитен рейтинг. Накратко, съществува възможност ЕЦБ да 
финансира дефицитите на правителствата, въпреки че не контролира изцяло този процес. И докато 
рисковата премия на някои от страните членки е разумно ниска и този процес е напълно оправдан, 
то по отношение на повечето от страните от периферията липсват добри аргументи, както с оглед 
на съмненията около техния кредитен рейтинг, така и поради доказаната липса на фискална 
дисциплина в тези страни.  

С началото на кризата дълговото бреме се влошава и правителствата все по-трудно покриват 
своите разходи. В последствие ЕЦБ снижава рязко критериите за активите, които приема като 
обезпечение (Багус, 2011) и дори се включва в търговията с ДЦК 6 . Всичко това създава 
изключителна морална опасност в рамките на еврозоната. Защо? След като правителствата 
разберат, че въпреки своите действия те ще бъдат спасени, стимулът за фискална дисциплина се 
изпарява. И докато добрите примери по отношение на проведените реформи като Балтийските 
страни са по-скоро изключение, отколкото закономерност (Ruparel, 2012), намаляването на 
дълговото бреме остава мираж.  

Целият този процес носи своята цена, но тя далеч не се ограничава до моралната опасност. 
Опитите на ЕЦБ да овладее кризата и да възстанови икономическия растеж в рамките на ЕС 
доведе до изключително експанзионистична парична политика (Графика 2). Съсредоточаването 
върху дългосрочни рефинансиращи операции вместо краткосрочни, както и драстичното 
занижаване на критериите за инструментите, които ЕЦБ може да държи в баланса си, автоматично 
намалява средната ликвидност на нейните активи и едновременно с това - качеството на тези 
активи (Bagus, 2009).  

Стойността на паричните единици се определя от капацитета им да изпълняват трите си основни 
функциите служат за размяна, измерване и съхраняване на стойност. Колкото е по-високо 
качеството на активите на ЕЦБ, с толкова по-голяма сигурност тя може да гарантира способността 
на парите да бъдат съхранител на стойност. С намаляването на сигурността на тази гаранция в 
дългосрочен план, се влошава и качеството на валутата. И докато дълговата криза доведе до тежка 
и продължителна рецесия само в най-задлъжнелите страни в ЕС, то намаленото качество на 
парите е ефект, който се понася от всички.  

 

 

 

 

                                                           
6
 Чрез програмата “Outright Monetary Transactions” 
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Графика 2. Изменение на паричните агрегати в еврозоната (2008-2012) 
Тримесечни данни, 2008 = 100 

 
Източник: ЕЦБ 

Динамиката на публичния сектор през последните десетилетия обособи в голяма степен 
поддържането на държавата на благоденствието като една от основните предпоставки за 
централизацията. Възможно е и действията на ЕЦБ и европейските институции да са улеснили 
финансирането на прекомерните държавни разходи. Но дали всъщност това е единствената 
причина за тенденцията за централизация в ЕС и съществуват ли скрити разходи от целия този 
процес? Отговорът се крие зад идеите, предложени от икономиката на публичния сектор7. 

Последствия от централизацията 

Редица проблеми, които възникват в рамките на една икономика, са свързани с асиметрична 
информация между пазарните участници. Публичният сектор от своя страна не прави изключение. 
При взаимоотношенията между политическата класа и избирателите възниква т.нар. феномен 
„морална опасност“ или в частност – проблемът „титуляр-представител“ (principal-agent problem). 
Той се изразява във възможността политиците, веднъж поели властта, да решат да пренебрегнат 
обществения интерес. Причината е твърде дългия път между избирателя и управляващите. Това 
превръща надзора над дейността на правителството твърде скъп и в някои ситуации дори 
невъзможен. От своя страна колкото по-овластен е държавният сектор, толкова по-лесно е за 
политиците да постигат своите цели. Именно тук се заражда опозицията на държавния сектор 
срещу децентрализацията. Причината? Тяхната власт е заложена на карта (Eaton и др., 2011).  

Дори политиците да действат безрезервно в обществения интерес, изпълнението на гласуваните 
от тях проекти е изцяло в ръцете на чиновниците. Според Уилям Нисканен съществува 
положителна корелация между властта (статуса) на бюрократите и техния бюджет (Rosen and 
Gayer, 2008). Неговият модел демонстрира, че целта на държавния служител е да максимизира 
своя бюджет, като често това се постига чрез изкуствено завишаване на добавената стойност на  
проектите (например чрез изтъкване на множество положителни ефекти). Разбира се тук възниква 

                                                           
7
 Political Economy 
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въпросът защо възложителят на проекта не наложи контрол върху действията на чиновниците, 
след като те не следват обществения интерес? Причината е отново асиметричната информация – 
проектите, които се възлагат на бюрократите, често изискват специализирани познания, които са 
трудно достъпни за тези, които финансират проекта. 

Проблемът се задълбочава на международно ниво. Според Роналд Ваубел причините се разделят 
основно в две посоки (Vaubel, 2009). От една страна централизацията на международно ниво 
увеличава разходите за придобиване на информация за политическата дейност. Успоредно с това 
стимулът на гражданите да следят дейността на международните институции може да е ограничен 
поради по-малката тежест на техния глас. Чудесна илюстрация на всичко изброено до момента са 
именно европейските институции. Техният размер и правомощия постепенно се увеличават, а 
резултатът е впечатляващ (Vaubel, 2009): бюджетите им се удвояват спрямо БВП от началото на 70-
те години до 2006г., а броят на служителите расте с 85% спрямо населението за същия период. 

Тенденцията за съсредоточаване на властта към държавния сектор поражда и допълнителни 
разходи за икономиката. Създава се възможност за групи с общи интереси да преследват своите 
цели посредством държавните служители. Търсенето на облаги (rent-seeking) или възможността за 
постигане на по-висока печалба чрез помощта на правителството довежда до съсредоточване на 
продуктивни ресурси (време, пари) в спонсориране на политиците. Нещо повече, възможно е да 
възникнат разходи и за контра-лобиране. Целият този процес на преразпределение на доходи в 
икономиката напомня за „трагедията на общата собственост“. Ако приемем, че монополът над 
публичните разходи е общият ресурс, то в този случай всеки има интерес да заграби от купата с 
държавните ресурси и едновременно с това да предотврати останалите от подобни облаги. 
Последвалото изчерпване на общия ресурс води до негативен нетен резултат за цялото население 
(Palmer 2012) – изразходване на продуктивни ресурси и ограничаване на потенциалния растеж на 
икономиката, а оттам и общото благосъстояние на населението. 

Последствията от действията на политиците са в правопропорционална връзка със степента на 
тяхната власт, а финансовата криза в САЩ свидетелства именно за това. Натискът за нарастване на 
дела на притежателите на недвижими имоти, занижаването на критериите за ипотеки и 
исторически ниските лихвени проценти идват да покажат, че дерегулацията далеч не е логичното 
обяснение за финансовия крах (Sorkin, 2009). Напротив, причината се крие именно в държавната 
намеса, а крайният резултат се оказа катастрофален. 

Нещо повече, кризата се оказа удобен аргумент за европейските политици в полза на 
централизацията. Показателно за това са дългосрочните цели на ЕС - пълен банков, фискален и 
икономически съюз, постигнати чрез осъществяване на политически съюз  (European Commission, 
2012). Дълговата криза и последвалите рецесия и стагнация ускориха процеса на „европейска 
интеграция“. Към момента решението на еврократите за изход от кризата е ясно и категорично – 
още бюрокрация. Допълнителни механизми за стабилизация и издаването на общи 
еврооблигации далеч не биха довели към подобряване на ситуацията в ЕС. Освен увеличаването 
на моралната опасност подобна политика ще улесни преразпределението на средства от фискално 
стабилните към силно задлъжнелите страни. Нещо повече, липсата на конкуренция между 
правителствата в случай на пълноправен съюз ще влоши допълнително техните стимули за 
балансиране на бюджета.  

Изходът от кризата е възвръщането на реалната, а не номиналната конкурентоспособност на 
проблемните страни и растеж на производителността на икономиката (Ruparel, 2012). Добрите 
примери като Балтийските страни показват, че това е възможно при това в обозримо бъдеще. 
Пътят е труден, но алтернативи към този момент липсват.  
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А може би единни в разнообразието? 

Редица изследвания подкрепят именно идеята за децентрализацията. Резултатите показват, че 
политиките за образование, земеделие, здравеопазване и социално благосъстояние в ЕС трябва да 
се определят на национално, а не на международно ниво (Alesina and Schuknecht, 2005). Друг 
анализ сочи, че за страните от ЕС децентрализацията на осемте най-големи компоненти от 
държавните разходи довежда до подобряване на общото благосъстояние в икономиката (Zanardi 
and Mazzaferro, 2008). Нещо повече, пенсионната система в Чили доказва, че е напълно възможно 
един от най-големите харчове на правителствата да се прехвърли на частния сектор. Дори и 
смятаните за твърди защитници на държавата на благоденствието - скандинавските страни - 
успяват да въведат успешно пазарни механизми в публичния сектор8. 

Сред малкото въпроси, които не разединяват икономическата общност, е този за свободната 
търговия и нейния принос към забогатяването на нациите. Наличието на конкуренция и 
специализация повишава ефикасността, а оттам и потенциала на свободно търгуващите 
икономики. Ролята на правителството в този модел е да осигури защита на правата на собственост. 
Прекомерната бюрокрация от своя страна както на национално, така и на международно ниво 
задушава свободната търговия. Възникват проблеми за пазарния механизъм на всяка крачка, 
конкуренцията между отделните правителства намалява, а това увеличава стимулите за 
нарушаване на фискалната дисциплина. 

Целите на правителствата са предимно краткосрочни и именно тук се обособява основната роля на 
централната банка – осигуряване на устойчив растеж. За целта обаче е изключително важно да се 
запази нейния статут на независима институция, чиито решения не са функция на политически 
идеологии. За да се съхрани сегашният вид на ЕС е необходимо установяване на ясни и строги 
правила по отношение на фискалната стабилност и разбира се безрезервно налагане на строги 
санкции в случай на неизпълнение.  Непопулярни сред политиците структурни реформи са 
задължителни с оглед подобряване на реалната конкурентоспособност на проблемните страни. 

За да се постигне заложената в Римския договор от 1957г. идея за свободна търговия и свободно 
движение на човешкия капитал между страните в Европа, е необходимо единствено премахване 
на търговските бариери и осигуряване на форум за разрешаване на конфликти. Именно 
конкуренцията както между частните, така и между публичните сектори ще доведе до така 
бленувания устойчив растеж на икономиките. Положителните ефекти безспорно надхвърлят 
негативните, като в списъка влизат намаляване на моралната опасност, външните ефекти от 
експанзионистичната парична политика, търсенето на облаги и разбира се ограничаване на 
каналите за финансиране на държавните разходи. Дали Европа ще си извади поука, след като се 
подхлъзна по пътя към централизацията? Средносрочният план не вещае подобна алтернатива, но 
здравият разум дава индикация, че мотото на „интегрирания европеец“ трябва да е „единни в 
разнообразието“.  

 

 

 

 

 

                                                           
8
The Economist (2013). “The Next Supermodel” 
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