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Резюме. 

 

          ЕС не е федерална държава като САЩ. Нито пък е чисто 

междуправителствена организация като ООН. Всъщност той е 

уникален. Неговите страни-членки си остават независими суверенни 

държави, но те обединяват суверенните си права, като по този начин 

добиват много по-голяма колективна сила и влияние.
1
                     

          Настоящото есе има за цел да разгледа процеса на създаване на 

ЕС, неговото развитие и консолидация, текущите му проблеми и да 

обрисува основните насоки и пътища за развитие на Общността.  

 

          1. Създаване и развитие на Европейския съюз. 

 

          Идеята за единна Европа, основана на социална, икономическа 

и политическа интеграция, не е нова. Но тя намира израз и опит за 

изпълнение едва в Римския договор, с който се полагат основите на 

днешна обединена Европа. „Общността има за мисия, чрез 

установяването на общ пазар и чрез постепенното сближаване на 

икономическите политики на държавите-членки, да насърчава 

хармоничното развитие на икономическата дейност в цялата 

Общност, постоянния и балансиран растеж, увеличената стабилност, 

ускореното повишаване на жизнения стандарт и установяването на 

по-тесни връзки между държавите, които тя обединява“.
2
 

          Страните участнички-Франция, Белгия, Италия, ФРГ, 

Люксембург и Нидерландия  очакват, че общия просперитет, а от там 

и икономическата интеграция, ще се постигнат чрез установяването 

на общ/свободен пазар, в който няма да съществуват пречки за 

свободното движение на стоки, услуги, работна сила и капитали. 

Тези насоки са напълно в духа на демокрацията и основните 

постулати за свобода на индивида и пазара, които са част от 

либерализма. Целта е, от една страна изграждането на силна 

икономическа структура, способна да бъде фактор в двуполюсния 

свят на САЩ и СССР по онова време, а от друга, в Европа да се 

установи траен мир и устойчива тенденция на стопански растеж. 

          Създаването на единен пазар обаче е дълъг, сложен и нелек 

процес. Той завършва с подписването на Маастрихтския договор
3
, 

влязъл в сила от 1.11.1993 г., а общата валута и парична единица на 

                                                 
1
 „Как работи ЕС.Справочник на институциите на ЕС“, ЕК, ГД „Преса и комуникации“, април 2005 г. 

2
 Римски договор от 25.03.1957 г. С него се създава ЕИО. 

3
 Известен и като Договор за Европейски Съюз-7.02.1992 г., подписан в гр. Маастрихт. 
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единния пазар и Общността, едва от 1.01.1999 г., когато еврото става 

валута на 11 от 15-те страни-членки. 

 

          2. Силни и слаби страни на Европейския съюз. 

 

          На първо място, трябва да се има предвид „цената“ на 

разединена и разделена Европа. Тук точната оценка в числа е 

невъзможно да бъде установена, но за пример може да служи оценка 

на комисия под ръководството на М. П. Чекини
4
, която оценява 

потенциалната икономическа полза от единен пазар и валута на поне 

200 млрд. екю
5
. Бъдещите предимства от свободен пазар, единна 

валута и въобще създаването на Европейски съюз, са  в следните 

направления: 

- икономии в резултат от премахване на административните пречки и 

митническия контрол по границите; 

- икономии от пълното отваряне на пазарите в отделните страни; 

- повишаване на вътрешната конкуренция, а от там и външната 

конкурентоспособност на съюза; 

- ефективен пазар на работната сила, която ще може свободно да се 

прелива в държавите на Общността; 

- икономии в резултат от повишаване мащаба на производство, а така 

също и засилена интеграция на корпоративно ниво;  

          На второ място, обединена Европа, в рамките на Европейския 

съюз, не трябва да допуска създаването на икономическа структура, 

която да се движи на „две скорости“. В случая се има предвид 

социално-икономическата диференциация между богатия, 

технологично и икономически напреднал Север, включващ държави 

като Германия, Швеция и Нидерландия и Южната дъга на 

континента-Италия, Испания, Гърция и др. Основен инструмент тук 

са различните европейски фондове и програми. 

          На трето място, ЕС трябва да се превърне в най-големия 

икономически блок в света. Със своя силен единен пазар, обща 

валута, единна митническа политика и хармонична и устойчиво 

развиваща се икономика. 

          На четвърто място, до голяма степен конфликтът между 

федералисти и националисти в страните-членки на Общността, 

намира изгладен израз в нейната структура. Европейският съюз е 

политико-икономически блок, който обаче е много повече от чисто 

политическо обединение, но от друга страна не е федерална държава. 

Макар и наднационалните институции и право на Общността да имат 

                                                 
4
 Поръчана от Комисията на европейските общности през 1988 г., малко преди доклада на „Комитета 

Делор“ и създаването на ДЕС. 
5
 Име на средновековна френска монета, използвано за название на „кошницата“ на Европейския 

валутен механизъм, предшественик на ЕЦБ и еврото, създаден през 1979 г. 
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доминантен характер за отделните държави, те притежават в голяма 

степен и своя самостоятелност по редица въпроси. 

          На пето място, може да се разглежда слабостта на 

изграждането на социално-икономическо обединение, единна валута 

и пазар, обща външна политика, но без това да става със създаването 

на единна държава. По този начин, чисто исторически се доказва 

невъзможността за водене на целенасочена, постоянна и единна 

политика в редица области. Примери в това отношение са: 

отхвърляне на европейското отбранително сътрудничество през 1954 

г. от френския парламент, датското „не“ на Маастрихтския договор, 

отказа от приемане на евровалутата в Дания, Швеция и 

Великобритания, отхвърлянето на Договора от Ница в Ирландия през 

2001 г. и т.н.
6
  

 

          3. Силата на разделението. 

 

          Повече или по-малко Европа, т.е. евробюрокрация? Тук може 

да се търси паралел с класическата политическа икономия от времето 

на А. Смит и Д. Рикардо, а именно-повече или по-малко държавна 

намеса в икономиката. Колкото и парадоксално да звучи 

Европейския съюз може да се оприличи най-ефективно на една 

децентрализирана мрежа, а опитите за централизация и налагането 

на пълен административен, законодателен и финансов контрол от 

един наднационален бюрократичен апарат, базиран в Брюксел, като 

опит за тотален контрол и вмешателство. Както е добре известно-

съвременната икономика е частно-пазарна такава, но стратегически 

подпомагана и направлявана от държавата. Прекомерната намеса и 

административна тежест обаче, се явяват задържащ фактор за 

развитието. Именно и в тази насока са опасенията от създаването на 

централизиран модел на управление на Общността. Особено ярък 

пример е отхвърлената на референдум Конституция на ЕС от 

Франция и Нидерландия през 2005 г., а още 7 страни-членки дори не 

достигат до този етап. 

          Макар че този документ не отменя, а допълва националните 

конституции на страните-членки, той е категорично отхвърлен. Това 

още веднъж показва, че настоящата уникална институционална 

структура на Общността, включваща Европейската комисия, 

Европейския парламент, Европейския Съд, ЕЦБ и др., се възприемат 

много по-добре от гражданите на Съюза, отколкото опита за пълна 

централизация на управлението му. 

 

          4. ИПС и еврото-крайгълен камък на интеграцията, но и 

инструмент за централизация на паричното управление. 

                                                 
6
 Ленард ,М.,“Защо Европа ще управлява XXI век“, Обсидиан, 2005 г. 
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          Парите са „живия“ Бог на пазара и пазарната икономика.
7
 

Паричната единица на ЕС, а с това и на единния пазар е общата 

европейска валута-еврото. Европейската валута е продукт на един от 

основните институционални стожери на ЕС – Икономическия и 

Паричен съюз. Разглеждането на ИПС може да се осъществи в две 

направления. Икономическият съюз отговаря за изграждането на 

единен свободен пазар, но така също в голяма степен координира и 

унифицира икономическите политики на страните-членки. 

Паричният съюз от своя страна е лоста, с който първоначално се 

изграждат валутните „кошници“ на Общността, за да се достигне в 

крайна фаза до единната европейска валута. Задължително условие 

за съществуването на последния е пълната либерализация на  

движението на капитали. Следователно ИПС представлява 

интеграционна общност на две или повече държави, за която е 

характерно следното: 

- обща парична единица, емитирана от един независим емисионен 

институт-ЕЦБ; 

- единна парична политика, провеждана от централната банка на 

съюза; 

- единен пазар, характеризиращ се с режим на свободно движение 

стоки, услуги, хора и капитали; 

- задължение на участващите държави да провеждат обща 

икономическа политика, подчинена на правила, одобрени от 

държавите в рамките на съществуващия Пакт за стабилност и 

растеж-ПСР
8
; 

          Европейската централна банка се намира във Франкфурт и е 

изградена по подобие на Бундесбанк. Основните и цели в паричната 

политика са продължение на традиционната консервативна политика 

на немската централна банка, а именно-стабилност на валутния курс 

и ниска инфлация.  

 

          5. Социализъм по европейски. Еврото и последствията му 

за ЕС. 

 

          Приемането на обща валута, емитирана и управлявана от 

независим и наднационален институт, както вече се изясни е 

лишаване от възможност за провеждане на собствена парична 

политика. Това означава, че страните приели еврото или 

задължението за приемането му, а те са всички страни от последните 

две вълни на разширяване от 2004 г. и 2007 г., плюс  ЕС-15, но без 

Дания, Швеция и Великобритания, се отказват доброволно от 

възможностите на монетарната политика. Добро или лошо решение е 

                                                 
7
 Стоянов, В., „От царството Божие до царството на парите“, Галик, 2008 г. 

8
 Манчев, Ц., Каравастев, М., „Икономически и паричен съюз на хоризонта“, БНБ, Дискусионни 

материали бр. 50, 2005 г. 
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това? Медалът винаги има две страни, а случая с европейската 

парична единица е повече от интересен. 

          До голяма степен, въвеждането на единна валута, в съюз от 

различни държави, които нямат обща фискална политика, а само 

трябва да отговарят на критериите за конвергенция
9
, е особен вид 

експеримент с неясни последици. Еврото донесе положителен ефект 

в началото на своето приемане, защото от една страна увеличи 

експортните възможности на богатите северни държави в 

Общността, на първо място Германия, чиято дойче марка би била 

неимоверно по-скъпа, а от друга, способства за надуването на балони 

и образуването на огромни дисбаланси в цялата Южна дъга на 

Съюза. Причината е в това, че държави, като Гърция, Испания и 

Италия се възползваха от една страна, че вече няма нужда да се 

изпълняват критерии за прием и респективно разхлабват бюджетните 

си позиции, а от друга, тези държави се “радваха“ на незаслужен 

кредитен рейтинг, който им позволи да заемат средства и да 

получават кредитиране и капиталови потоци, до които иначе не биха 

имали достъп. Резултатът от тази политика започна да дава своите 

„плодове“ от 2009 г. насам-дълговата криза в Гърция, прераснала в 

икономическа и политическа такава. Имотния балон в Испания, 

спукването на който доведе страната до дълбока депресия и огромна 

безработица, в Италия се наблюдават подобни процеси. Нуждата от 

спасяване на Португалия. А като връх на всичко това е създаването 

на спасителни фондове и програми-ЕСМ,
10

 ЕФФС,
11

 ЕМФС,
12

 които 

предизвикват образуването на „третичен“ трансферен съюз.
13

 

          Другият негативен ефект на еврото за страните в криза е, че те 

не могат да девалвират валутите си-нещо повече, еврото е една от 

най-скъпите валути в международен план, а по отношение на 

монетарните възможности вътре в съюза, то се явява „квази-златен 

стандарт“.  

          По този начин, гражданите на богатите европейски държави, 

които са приели еврото, се явяват натоварени със солидарното 

спасяване на южните си съседи, а тези от Юг-принудени да понесат 

последствията на икономическия колапс в собствените си страни. 

Тук е наложително да се има предвид, че няма клаузи в договора на 

никоя държава за излизане от Еврозоната. По този начин, 

централизираното и наднационално финансово-икономическо 

управление на съюза даде своя резултат в дивергенция и рязко 

социално-икономическо разграничаване на европейските Север и 

Юг. 
                                                 
9
 Заложени в Маастрихтския договор. 

10
 Европейски стабилизационен механизъм. Включва страните от еврозоната и още 6 държави-членки. 

11
 Европейски фонд за финансова стабилност.Създаден 9.05.2010 г. от ЕС, размер до 440 млрд. евро. 

12
 Европейски механизъм за финансово стабилизиране. В него влизат ЕС и МВФ, като планирания 

обем е до 750 млрд. евро. Създаден на 10.05.2010 г. 
13

 Багус, Ф., „Трагедията на еврото“, МаК, 2011 г. 
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          5. Бъдещето на ЕС. 

 

          Днес Европейския съюз е общност, която е съставена от 27 

държави, притежаващи пазар от над 450 млн. потребители, световен 

лидер по отношение на БВП от 12, 445  трлн. евро
14

 за 2012 г., а така 

също и политически и военен фактор в международен мащаб. 

          Бъдещето на ЕС, особено в контекста на „Стратегия 2020“, 

изглежда повече от оптимистично. Залага се на устойчив, 

интелигентен и приобщаващ растеж. Политики по запазване и 

реформиране на Еврозоната.  

          За да се случи всичко това и да се извлекат положителните 

ползи, обаче е необходимо Общността да запази и развие сегашния 

си вид на децентрализирана мрежа. 

 

          Заключение. 

 

          „Отвореното общество се основава на идеята, че никой няма 

монопол върху истината. В него не властва държавата или която и да 

е идеология, а малцинствата и мненията им се уважават. Според тези 

критерии Европейската общност е извънредно желана форма на 

организация. Действително, в някои отношения тя е идеална, защото 

притежава много важна характерна черта: всяка от държавите-

членки е в малцинство. Тя се строи върху основата на уважението на 

малцинството. Нерешените въпроси са: точно колко власт трябва да 

бъде делегирана на мнозинството? И до каква степен трябва да се 

интегрира Европа?“.
15

 

          Тези думи на международния инвеститор и борсов спекулант 

Джордж Сорос, изречени преди две десетилетия са повече от 

показателни, че именно децентрализацията и умереното делегиране 

на власт, по отношение на наднационалните институции, са 

правилния път за развитие на Европейския съюз. 

 

           

 

          

 

 

  

 

 

 

 

                                                 
14

 Източник: Евростат 
15

 Сорос, Дж., „Пътищата на Европейската дезинтеграция“, OSF Press, 1993 г. 
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