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ОТВЪД МААСТРИХТ: НОВОТО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА 

ЕВРОЗОНАТА 

 

От Томас Клау и Франсоа Годмон  

с Хосе Игнасио Торебланка 

 

Европейският икономически и валутен съюз е удивително постижение. Но 

събитията от 2010 г. оголиха факта, че неговото политическо управление е правено 

само за безоблачно време. След като неохотно предприеха някои първи стъпки тази 

година, сега европейските лидери трябва да направят съюза ветроустойчив. Преходът 

към споразумение за създаването на постоянен Европейски механизъм за стабилност 

(ЕМС), който да замести Европейския фонд за финансова стабилност (ЕФФС) през 

2013 г., е фундаментална и обнадеждаваща промяна в подхода на европейските 

лидери към бъдещето на еврозоната. Но предвижданият сега от ЕС нов модел на 

нейното регулиране, който отново се базира на Маастрихтския договор, ще страда от 

същите слабости, заради които се провалиха неговите предшественици. 

Ако Европа иска да остане сериозен играч и да участва в структурирането на 

ХХІ-то столетие, тя трябва вместо това да прекрачи отвъд Маастрихт и най-после да 

създаде валутна и икономическа система, която е силна и трайна. Разполагаме с поне 

три други решения: еврооблигациите, евро-TARP и разширяването на федералния 

бюджет. Но всяка една от тях среща съпротива, и то най-вече от Германия, 

доминиращата сила в еврозоната, която чувства, че стабилното й развитие оправдава 

собствения й икономически модел, макар че именно нейният модел на политическо 

управление на еврозоната, разчитащ на правилата и санкциите изглежда 

компрометиран. Европа сега е изправена пред избора между едно заредено с 

постоянно вътрешно напрежение бъдеще и ново голямо споразумение. ЕС се нуждае 
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от трезво, гледащо напред германско лидерство, което ще закотви една европейска 

Германия в една по-германска Европа. 

Шест месеца след като европейските лидери предприеха решителни мерки за 

предотвратяване на незабавния финансов колапс на европейските и глобалните 

пазари, става ясно, че не са успели да направят достатъчно, за да спрат заразата. Вече 

осигурили финансови гаранции за Гърция, те се споразумяха (на 60-годишнината от 

декларацията „Шуман“ през май 2010 г.) да създадат заедно с МВФ огромен 

спасителен пакет на стойност 750 млрд. евро, за да парират спекулаторите или в най-

лошия случай да подпомагат други страни от еврозоната, намиращи се в окаяно 

бюджетно състояние. Но въпреки тази смела стъпка (и решителните, но социално и 

политически скъпи действия в много страни от еврозоната за орязване на 

дефицитите), кризата пак се активира и задълбочи. Едно лято на напрегнато 

спокойствие бе последвано от есен с драматични нови загуби на инвеститорско 

доверие в държавните дългови инструменти на еврозоната. През ноември Ирландия 

стана първата страна, която поиска помощ от Европейския фонд за финансова 

стабилност (ЕФФС) създаден от европейските лидери през май. 

Ефектът на доминото сега заплашва да премести кризата от периферията към 

сърцевината. Ако Португалия падне, както мнозина очакват, четвъртата по размер 

икономика в еврозоната, Испания, чийто БВП от един трилион евро е седем пъти по-

голям от ирландския и съставлява една десета от икономиката на еврозоната, може да 

бъде следващата жертва. За разлика от Гърция, първият прицел на пазарите, Испания 

не влезе в кризата с голям обществен дълг – тя е застрашена най-вече от размера на 

загубите във финансовия сектор. Дори ако средствата в ЕФФС са достатъчни, както 

настояват отговорните институции, една спасителна операция в полза на Испания би 

била опасна нова повратна точка в кризата на държавния дълг. Ако Испания, 

първостепенна европейска страна със световно влияние, бъде тикната в посока 

интервенция или неплатежоспособност, последствията ще бъдат катастрофални. 

Според най-лошия сценарий тя може да бъде последвана от Белгия и Италия, и двете 

много по-тежко задлъжняли от Испания.  

ЕС е бил в криза и преди. Но този път е различно. В миналото европейските 

лидери действат според поуките от двете световни войни и използват кризите като 

възможност за задълбочаване на политическата и икономическа интеграция. През 

80-те години Европа реагира на заплахата от по-силните икономики на САЩ и 

Япония с решението за завършване на общия пазар. През 90-те години тя посреща 
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падането на Берлинската стена и обединението на Германия със създаването на 

валутния съюз. Сега, изправена пред криза, разкрила слабостите в политическото 

управление на еврозоната, логичната следваща стъпка би била засилване на 

икономическия съюз в духа на европейските бащи-основатели. “Европа няма да бъде 

направена наведнъж или според един-единствен план”, заявява Робърт Шуман през 

1950 г. “Тя ще се изгражда чрез конкретните постижения, които първи създават 

действителна солидарност.”1 

Но докато Европейската централна банка (ЕЦБ) играе водеща роля в борбата с 

кризата, европейските държавни лидери се колебаят. От началото на кризата те 

пристъпват към действие единствено когато мощната преса на пазара не оставя друга 

алтернатива, както например на 9 май, когато създадоха ЕФФС. Основната причина за 

това е фундаменталната промяна в позицията на Германия в сърцевината на 

европейския проект. В продължение на 50 години Европа е сцена на яростна 

конкуренция между различни икономически модели. Насърчена от безпрецедентен 

за останалите страни силен растеж в условията на най-голямата икономическа и 

финансова криза след Втората световна война, Германия чувства, че е спечелила тази 

битка, въпреки че нейният огромен търговски излишък създава вредни дисбаланси в 

Европа и извън нея. Извършила своите болезнени реформи, Германия не вижда 

причина другите страни да не се подчинят на подобна дисциплина. В миналото 

процесите на европейската икономическа интеграция бяха задвижвани от 

компромиси между страните-членки, най-вече между Франция и Германия. Сега 

обаче този процес зависи от готовността на другите страни-членки да възприемат 

германския модел на резки реформи и фискална въздържаност. Постепенното 

потъване в мълчание на Франция е толкова симптоматично, колкото е дълбока 

промяната в основната тенденция - от европейска Германия към германска Европа. 

Докато европейските лидери публично се карат за това какъв път да бъде 

избран, въпреки че провеждат сближаващи ги орязвания на бюджетните разходи в 

своите страни, те засилват страховете от евентуално разпадане на еврото.2 

Финансовите загуби от подобен колапс ще бъдат огромни за всички страни в 

еврозоната, в това число и за Германия, която може лесно да стигне дотам изгодите от 

болезнената й икономическа реформа да се изпарят вследствие рязкото поскъпване 

на нейната валута, което ще направи износа й много по-скъп и ще доведе до огромни 

                                                 
1 Декларация от 9 май 1950 г. Целият текст на адрес: http://europa.eu/abc/symbols/9-may/decl_en.htm. 

2 Виж, например, Gideon Rachman, “How Germany could come to kill the euro”, Financial Times, 22 November 2010. 
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загуби за нейните банки, кредитирали периферията. Политическите загуби за Европа, 

както във вътрешен, така и в международен план ще бъдат още по-катастрофални. 

Докато през пролетта растяха съмненията за способността на еврозоната да преодолее 

финансовата буря, влиятелни гласове по цял свят започнаха да пеят реквием за 

глобалните амбиции на Европа. “Още преди да е започнал, часът на Европа като 

голяма световна сила през ХХІ век изглежда свърши”, писа през май месец Ричард Н. 

Хаас, президент на намиращия се в Ню Йорк Съвет за външна политика.3 Ако 

разпадането на еврозоната стане реалност, Европа ще претърпи сгромолясването на 

своето влияние и авторитет. 

Казано по-просто, кризата на еврото се е превърнала в екзистенциална заплаха 

за европейската външна политика, отразявайки се не само на 16-те страни в 

еврозоната, но и на всичките 27 страни-членки на съюза. По време на десетилетието 

след създаването на еврото, предизвикателството за външната политика на ЕС бе как 

да съчетае своята икономическа мощ със съразмерен на нея дипломатически глас. Но 

точно в момента, когато ЕС успя да създаде, в лицето на Лисабонския договор, 

инструмент, който би му дал възможност да координира външната си политика по-

ефективно, той се оказа в ново премеждие – свиването на неговия икономически 

престиж вследствие кризата. Ако ЕС се окаже неспособен да гарантира дългосрочното 

бъдеще на еврото, той ще бъде неадекватен играч на глобалната сцена, независимо от 

това как управлява външната си политика. 

Настоящият доклад (базиран на поредица интервюта с членове на Европейския 

съвет за външна политика, които са участвали в управлението на еврозоната като 

политици или в политическия дебат като икономисти) се опитва да анализира 

еврокризата в контекста на тази екзистенциална заплаха на европейската външна 

политика. Анализирани са икономическият и политически произход на кризата, 

разглеждат се редица възможни решения на проблемите. Основната теза е, че 

предвижданият сега в ЕС модел за управление на еврозоната, за пореден път почиващ 

на Маастрихтския договор, ще има познатите недостатъци, които провалиха неговите 

предшественици. Материалът препоръчва, ако Европа иска да остане сериозен играч 

и да формира облика на ХХІ век, тя най-сетне да изгради валутна икономическа 

система, която е достатъчно силна, за да бъде трайна. За тази цел европейците трябва 

                                                 
3 Ричард Н. Хаас, “Сбогом на Европа като първостепенна величина”, в. „Файненшъл таймс“, 12 май 2010 г. 
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да превъзмогнат Маастрихт и да договорят нов икономически и политически договор 

с най-неотстъпчивия и силен играч в еврозоната, Германия. 

Произход на кризата 

Кризата на държавния дълг, разразила се в еврозоната през пролетта на 2010 г., 

бе пряко последствие от спасителната операция, която правителствата на държавите-

членки на ЕС трябваше да проведат, за да спасят финансовия сектор и икономиката 

на Европа след фалита на “Лемън Брадърс” през септември 2008 г. “Първата фаза на 

маньовъра е осъществена успешно – колапсът е предотвратен”, каза през юни 

Джордж Сорос. “Но фундаменталните причини не са премахнати и те отново излизат 

на повърхността, когато финансовите пазари започнаха да поставят под въпрос 

надеждността на държавния дълг. Именно тогава еврото стана централен обект на 

внимание поради структурната слабост на неговата уредба.”4 Уникалният характер на 

кризата се дължи на няколко припокриващи се дефекта. Първият (обща черта на 

всички западни страни) е катастрофалният неуспех в контролирането на 

законосъобразността и в регулаторния надзор на финансовия сектор. 

Но глобалната криза разкри и някои други грешки, характерни за Европа. Тя 

изложи на показ факта, че измислената в Маастрихт политическа архитектура на 

еврозоната (с втренчения в дефицита Пакт за стабилност и растеж като неин основен 

специалитет) е неспособна да се справи с реалните проблеми, от които страда зоната 

на общата валута. По-конкретно, тази архитектура не успява да предотврати нито все 

по-широко зеещите несъответствия между икономиките на нейните членове, нито 

огромните презгранични залози, който един все по-взаимозависим и неефективно 

контролиран европейски банков сектор прави върху трайния растеж и стабилност на 

страните в цялата еврозона. Ирландия и Испания, затънали в огромната 

задлъжнялост на своя финансов сектор след прекомерно и спекулативно (а не 

вследствие пазарно търсене) раздут строителен балон, предлагат два зрелищни 

примера, тъй като и двете страни бяха сред отличниците по стандартите на 

Маастрихт. “Почнахме да говорим за дисбаланси поне от 2005 г., но нищо не бе 

направено”, казва Жан Писани-Фери.5 Намаляването на лихвените нива в редица 

страни от еврозоната в резултат от приетата общата валута поощри неблагоразумното 

разходване и кредитиране. “Създаването на еврозоната не успя да наложи финансова 

                                                 
4 Джордж Сорос, “Еврокризата може да доведе до разпада на Европейския съюз” (лекция в университета „Хумболд“, Берлин, 23 юни 2010 г.), на адрес: http://ecfr.eu/ 

content/entry/commentary_the_euro_crisis_could_lead_to_the_destruction_of_ the_europe/ 
5 Ако не е посочено нещо различно, цитатите са от интервютата, проведени от авторите през 2010 г.  
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дисциплина”, казва Джузепе Сконямильо. “Подценихме негативния ефект на лесните 

придобивки вследствие еврото”, казва Паскал Лами. 

Както сега вече е очевидно, изградената върху основите на Маастрихтския 

договор система е твърде слаба, за да се противопостави на една жестока буря на 

финансовите пазари. “В договора липсваше разпоредба за кризисно управление”, 

казва Писани-Фери. “Създаде се едно такова странно убеждение, че 

предотвратяването на кризите чрез Пакта за стабилност ще премахне необходимостта 

от управлението на кризите и ще го направи дори контрапродуктивно, тъй като ще 

създава погрешна мотивация.” По думите на Волфганг Мюнхау, “Специално 

Германия бе редуцирала валутния съюз до неговата фискална и монетарна сърцевина, 

като си мислеше, че може да постигне стабилно и устойчиво бюджетно икономическо 

положение посредством система от правила. Донякъде наивно тя вярваше в 

правилото да няма държавно гарантиране за страните, изправени пред заплахата от 

фалит. Но логично е, че ако нямаш държавно гарантиране, нямаш 

неплатежоспособност и нямаш разпоредба за напускане на еврозоната, по дефиниция 

имаш конструкция за слънчево време, а това дори не беше част от дебата или от 

националното съзнание, дори и сред интелигентните германци.” 

Много от тези вътрешни слабости на уредбата на еврозоната бяха следствие от 

дългото и често противоречиво търсене на начин да се осигури достатъчна бюджетна 

дисциплина и икономическа конвергенция, като заедно с това се оставят 

националните правителства и парламенти да определят своя собствена политика, 

което доведе до Маастрихтския договор през 1991 г. и Пакта за стабилност и растеж, 

подписан в Дъблин през 1996 г. По това време редица основни политически фактори 

частно изразяваха съмнение, че този разчитащ на правилата модел няма да се окаже 

траен. “Всеки, който наблюдаваше събитията, можеше да предскаже, че това ще се 

случи”, казва Жан Люк Деан. “Жак Делор още от началото предупреди, че редом до 

Централната банка ни е необходима някаква форма на икономическо управление. Но 

Германия винаги казваше, че това ще компрометира автономията на Европейската 

централна банка.” 

Конфликтът продължи дори и след въвеждането на еврото. В годините след 

1999 г. се наблюдаваха редица престрелки между, от една страна, страните-членки на 

еврозоната, които имаха силно желание да запазят реалния си суверенитет в 

националните бюджетни и икономически решения, и, от друга, отговарящите за 

прилагането на Пакта за стабилност и растеж, базиран върху Маастрихтския договор. 



7 

 

Най-симптоматичният и вреден сблъсък бе успешният франко-германски бунт през 

2003 и 2004 г. срещу решението на Европейската комисия да започне процедури за 

санкциониране на Париж и Берлин заради непредприемането на действия за 

свеждане на бюджетния дефицит под маастрихтския лимит от 3% от БВП. Мнозина 

по-малки страни-членки останаха с впечатлението, че правилата, които преди това 

бяха налагани срещу тях, се обезсмислят, когато под прицел се окажат две големи 

страни. 

Последвалото през 2005 г. решение за въвеждане на редица модификации на 

правилника за икономическо управление (преходът от Маастрихт І към Маастрихт ІІ) 

бе приветствано от някои навремето като победа на здравия разум над 

бюрократичната закостенялост. Днес то изглежда като грешка. “Французите и 

германците убиха Пакта за стабилност през 2004 г.”, казва Лами. “Това е една от 

причините за гръцкия шок.” Така или иначе, моделът на Маастрихт с неговия пакт за 

стабилност и растеж вече отбеляза втори провал при още по-драматични 

обстоятелства. Със своето концентриране върху държавния дефицит, Маастрихт ІІ се 

оказа сляп за систематично опасното поведение на финансовия сектор, обусловено от 

рязкото снижаване на лихвените нива след въвеждането на еврото, а освен това бе 

твърде слаб, за да се справи с дестабилизиращите икономически неравновесия в 

еврозоната. Маастрихт ІІ не успя да предотврати нито грубите измами в отчетността 

на правителствено ниво в страна като Гърция, нито проблематичните нива на 

националната задлъжнялост, съществуващи и преди спасителната операция за 

финансовия сектор. Той не предложи нищо за справяне с финансовата буря, 

разразила се вследствие на тези грешки. 

Всички тези недостатъци сега са се превърнали в основни двигатели на 

пазарните сили в резултат от специфичния характер на ЕС и еврозоната. Един поглед 

към икономическите данни ни казва, че що се касае за общите нива на обществен и 

частен дълг и текущите сметки, еврозоната е в по-добра форма, отколкото САЩ. Но 

пазарите превърнаха еврозоната, а не Америка във фокус на своето безпокойство. 

Причината е проста. Докато САЩ се придържа към един разпознаваем и изпробван 

модел на установена федерална държава с целия й голям бюджет и гъвкави фискални 

трансфери от богатите към бедните региони, еврозоната си остава в очите на много 

пазарни субекти неизпробван прототип, който може да се забие в земята във всеки 

момент. Пазарите автоматично очакват, че Съединените щати винаги ще направят 

необходимото, за да гарантират кохезията и оцеляването на цялото. ЕС, от друга 
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страна, не е акумулирал подобен исторически капитал, нито пък следва някакъв 

разпознаваем исторически модел. В условията на сегашната криза той плаща огромна 

финансова цена за това, че е sui generis. Томазо Падоа-Чиопа казва, че пазарите 

атакуват еврозоната, “защото тя е пост-вестфалски (т.е. след националните държави) 

експеримент, а хората не вярват в това”. 

Заедно с това, двусмислените изявления, сърдитите словесни престрелки и 

отстояването на тесните национални интереси, демонстрирани от лидерите в 

еврозоната отново и отново след разразяването на дълговата криза, допълнително 

подкопаха авторитета на еврозоната като хармоничен ансамбъл. Нещо още по-лошо, 

неспособността да се договори истински европейски план за неутрализиране на 

загубите във финансовия сектор доведе до това, че отделни страни-членки трябваше 

да поемат пълната отговорност за спасителни операции, които трудно можеха да си 

позволят. Драматичното пропадане на Ирландия в бездната на държавната 

задължнялост е пряко следствие от този политически модел, по силата на който 

“ирландските данъкоплатци са принудени да плащат държавното гарантиране, 

предприето в полза на притежателите на банкови акции от Германия, Британия [и] 

Франция”, както неотдавна писа икономистът Анатол Калецки.6 При липсата на общ 

европейски подход в преструктурирането на финансовия сектор, други страни могат 

да бъдат сполетяни от същата съдба. Тъй като еврозоната няма мощна политическа 

фигура, способна да налага общи решения и да говори от името на цялото, ползвайки 

авторитета на една силна институция, разцепленията между страните-членки станаха 

център на вниманието за пазарите, което имаше катастрофални последствия за 

лихвените равнища, държавните бюджети и в крайна сметка за европейските 

граждани. 

Маастрихт ІІІ 

Решението да се сключи споразумение за изграждането на постоянен 

Европейски механизъм за стабилност (ЕМС), който да замести ЕФФС през 2013 г., е 

фундаментална и обнадеждаваща промяна в подхода на европейските лидери към 

бъдещето на еврозоната. Закотвяйки това решение в договор, страните от еврозоната 

по презумпция се ангажират, използвайки пълната тежест на най-висшата 

законодателна власт в ЕС, да направят каквото е необходимо за съхраняването на 

стабилността и интегритета на еврозоната. Казано по-просто, ЕМС ще създаде 

                                                 
6 Anatole Kaletsky, “A New Idea to Save the Euro”, GaveKal, 2 декември 2010, на адрес http://gavekal.com/doc.cfm?src=forum&id=6400. 
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условията за по-силна кохезия в еврозоната по време на криза. Но механизмът няма 

да разреши икономическите дисбаланси и липсата на надеждно европейско 

лидерство, за което говорихме по-горе. Следователно ЕМС не може да бъде нищо 

повече от първата от няколко стъпки към възстановяването на доверието в 

еврозоната. “Кризата брутално оголи слабостите на европейския модел и еврото”, 

казва Йошка Фишер. “Или ще използваме възможността да се движим напред, или 

еврото ще се разпадне.” 

Лидерите на ЕС индиректно признаха това и призоваха до лятото на 2011 г. да 

се направи по-дълбок ремонт на организацията на еврозоната. Но въпреки 

безусловния провал на Маастрихт І и ІІ, те превантивно решиха да дадат на 

основаната в Маастрихт рамка трета възможност, вместо да сграбчат създадените от 

кризата условия да премоделират своя икономически съюз по един по-задълбочен 

начин. “Остава в сила съществуващата сега рамка за бюджетен контрол, дефинирана в 

Пакта за стабилност и растеж”, пише специалният екип към президента на ЕС Херман 

Ван Ромпой в своя последен доклад, одобрен на срещата на Европейския съвет на 28 

октомври.7 Точните измерения на реформата тепърва ще се договарят с процедура, в 

която Европейския парламент, чийто правомощия бяха засилени от Лисабонския 

договор, ще играе важна роля като съзаконодател. Основните елементи на реформата, 

очертани в предложенията на Европейската комисия, загатват едно бъдещо 

споразумение със следните основни моменти: 

• засилване на координацията и взаимния мониторинг на икономическите 

и фискални тенденции посредством въвеждането на тъй наречения 

“европейски семестър”; 

• изискване страните-членки да създадат национална рамка, насочена към 

съгласуване на бюджетното планиране с изискванията на ЕС; 

• контролиране на прекомерния национален дълг, както и на дефицита 

посредством вариант на процедурата за санкциониране в Пакта за 

стабилност и растеж; 

• затягане на процедурата чрез даване възможност на финансовите 

министри по-лесно и по-бързо да налагат санкции; 

                                                 
7 “Засилване на икономическото управление в ЕС – доклад на специализираната група към Европейския съвет”, 21 октомври 2010 г., на адрес://www.consilium.europa.eu/ 

uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/117236.pdf. 
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• въвеждане на нова процедура за наблюдение и евентуално нови санкции 

за контролиране на дисбалансите в икономиките в еврозоната на базата 

на широк спектър от икономически показатели. 

Налице са дълбоки разногласия между отделните държави относно съществени 

детайли на тази трета Маастрихтска методика за управлението на еврозоната, 

например как да се оценяват дисбаланси на дадена страна или да се дефинира 

прекомерния дълг. Независимо какво решение ще намерят тези разногласия, вече 

изглежда ясно, че “Маастрихт ІІІ” ще носи някои от съществените структурни 

недостатъци на своите два предшественика. По-конкретно, не е достатъчно да се 

изгради система за управление, която изглежда ефективна и взаимообвързана на 

хартия, но се разпада щом влезе в досег с реалната политика в седемнадесетте 

демокрации (в т.ч. Естония), които ще формират еврозоната след януари 2011 г. 

Удивително е, че по време на сегашния дебат за реформата редица очевидни 

неикономически, но въпреки това фундаментални практически и политически 

проблеми почти не бяха споменати, въпреки че именно те направиха структурно 

почти невъзможно успешното функциониране на Маастрихтската система в 

миналото. 

Има поне три големи проблема в правилника, базиран на Маастрихт, които 

сегашната реформа сякаш недоглежда. Първо, Пактът за стабилност и растеж 

пренебрегва начина, по който във всяка отделна страна политическият календар, и 

по-конкретно електоралният цикъл, обикновено се отразява на графика на 

икономическите и бюджетни решения в не-по-малка степен от икономическите 

съображения. С други думи, политическият график и политическият контекст често 

надделяват над икономическото разписание. Например, както казва Джон Брутън, 

“политическата реалност е, че можеш да правиш сериозни съкращения на разходите 

само в икономически трудни времена, защото само в трудни времена разполагаш с 

политически консенсус да извършваш такива съкращения. Да се извършват дълбоки 

орязвания в средата на икономическия бум може да бъде теоретически адекватно, но 

е политически невъзможно”. Засега няма никакви изгледи, че третият опит да се 

ремонтира Пакта за стабилност и растеж ще вземе предвид някоя от тези истини, да 

не говорим пък да създаде рамка, способна да се огъва или да се адаптира спрямо тази 

фундаментална реалност на политиката в условията на демокрация. 

Второ, вътрешните правила и конституционни практики на страните-членки, 

регламентиращи провеждането на тяхната икономическа и бюджетна политика, се 
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различават дълбоко помежду си. В някои от тях бюджетната политика се определя 

предимно от финансовият министър, а в други това прави главата на правителството 

или кабинетът като цяло. В някои парламентарното мнозинство упражнява силен и 

детайлизиран контрол върху структурата на бюджета, в други правителството просто 

предлага проектобюджета на гласуване. В миналото събраните в еврогрупата 

(главният управителен съвет на еврозоната) финансови министри често действаха и се 

изказваха като че ли разполагат с правомощията да вземат решения, които на 

практика бяха задължителни за всички правителства в еврозоната. Но всъщност те не 

разполагат с такива правомощия. Могат да ухажват, да принуждават, да молят и като 

последно средство да стартират строги процедури за санкции. Но тяхната колективна 

власт е силно ограничена, независимо какво казва правилникът на Маастрихт. 

Трето, грешки неизбежно ще бъдат допускани. С течение на времето 

Европейската комисия, Европейският съвет и еврогрупата, чиято работа по силата на 

Пакта за стабилност и растеж е методически да насочват страните-членки и да 

санкционират непослушните, неизбежно ще даде погрешни напътствия, а понякога и 

сурови санкции въз основа на неправилни икономически съображения. Всъщност 

Маастрихт ІІІ ще направи това още по-вероятно: при повече предвидени 

възможности за санкции, вероятността да се допускат грешки се увеличава в резултат 

от продължаващата реформа. С течение на времето поредицата от грешки неизбежно 

ще разклати авторитета на системата и ще предизвика организирани бунтове от 

страна на непокорни обекти на методическите указания и санкциите. Френско-

германският метеж срещу Маастрихт І бе критикуван от мнозина като нещо 

“неевропейско”. Но и двете страни навремето защитиха своята фискална позиция като 

адекватна, и то в чисто икономически и бюджетни категории. По-късните събития 

общо взето оправдаха немската позиция. По това време вдъхновената от германците 

усмирителна риза от правила и наказания се сблъска именно с германското 

прозорливо мислене и стратегически решения в икономиката. И когато тази 

усмирителна риза бе приложена спрямо Германия, както бе прилагана върху други, 

немците рамо до рамо с французите я разкъсаха на парчета. 

Маастрихтската рамка и в днешния й вид, и както вероятно ще изглежда след 

сега провежданата реформа почти не забелязва тези три фундаментални проблема. 

Ето защо, само при голямо лековерие можем да приемем, че увеличаването на 

санкциите и улесняването на тяхното прилагане, а това са целите на сегашната 

реформа, ще направи Маастрихт ІІІ да функционира така, както неговите двама 
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предшественици не успяха. “Няма начин да се организира ефективна европейска 

координация без основни промени в националните практики, а в някои случаи и в 

националните структури”, казва Ханс Айхел. За да заработи Пакта за стабилност и 

растеж, като минимум се изисква значително хармонизиране на националните 

управленски методики, а в някои случаи дори и на националните конституции, което 

да ги направи съвместими с европейската рамка за координация и контрол. 

Но, както посочва Падоа-Шиопа, това създава един парадокс. “Много хора 

казват, че една евентуална федерална бюджетна система представлява блян за един 

ЕС, който е много по-силен, отколкото те желаят”, казва той. “Но същите хора смятат, 

че е работа на ЕС да координира националните бюджетни политики, а това е много 

по-силен акт на намеса. Не знам такава федерация, в която федералната власт да 

координира местните власти. Намираме се в парадоксална ситуация – тези които не 

хранят особени амбиции за по-нататъшна интеграция на ЕС, хранят големи амбиции 

за ролята на съюза като мощен и натрапчив координатор.” 

Алтернативи 

В условията на нестихващи пазарни сътресения и при взето решение да се 

създаде наследник на ЕФФС, някои правителства в еврозоната сега започват да 

дискутират други средства за утвърждаване на взаимообвързаността и сплотеността в 

еврозоната. 

Еврооблигации 

Най-яркото и обещаващо предложение е свързано с постепенното изграждане 

на огромен пазар за еврооблигации, равняващ се по стойност на 40% от БВП на ЕС и 

всяка негова страна-членка поотделно. По зрелищен начин това решение бе одобрено 

(въпреки че, както е известно, Германия се противопоставяше) от президента на 

еврогрупата и министър-председател на Люксембург Жан-Клод Юнкер и от 

италианския финансов министър Джулио Тремонти в седмицата преди срещата на 

Европейския съвет през декември 2010 г. 

Германският канцлер Ангела Меркел незабавно отхвърли плана и бе 

последвана, макар и не толкова категорично, от френския президент Никола Саркози. 

Нежеланието на Меркел дори да се проведе нова дискусия по инициативата следваше 

модела, повтарян често през цялата 2010 г., при който германският канцлер, изправен 

пред враждебно обществено мнение, приема всяка стъпка, задълбочаваща 

солидарността в еврозоната, само след яростно противопоставяне и при липса на 
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какъвто и да е друг възможен курс в условията на засилващи се пазарни катаклизми. 

Нейното категорично отхвърляне на предложението е толкова по-очебийно поради 

факта, че две изтъкнати фигури от опозиционната социалдемократическа партия, 

Франк-Валтер Щайнмайер и Петер Щайнбрюк, във водеща статия, излязла ден преди 

срещата на върха във в. “Файненшъл таймс”, призоваха за “ограничено въвеждане на 

европейски облигации”, заедно с намаляване стойността на облигациите, използвани 

като обезпечение (haircut), дългови гаранции за стабилните страни и по-

хармонизирана финансова политика на съюза. 

Преимуществата на прехвърлянето на голяма част от съществуващия 

национален дълг към еврооблигации са многобройни и очевидни. Пазарът на 

еврооблигации ще съперничи на пазара на американските държавни облигации, 

създавайки благоприятни условия за рефинансиране на държавите от еврозоната и 

други страни-членки на ЕС. Дълбочината на пазара и неговата широка база са 

единствените причини, заедно с една сигурна федерална система, за това, че 

американският държавен дълг остава все така атрактивен. Еврооблигациите, 

подплатени от силни европейски институции, биха дали на инвеститорите повече 

яснота и предсказуемост и биха излъчили най-силните възможни сигнали, че 

страните в еврозоната са готови да обвържат своите съдби в дългосрочна перспектива. 

Значително ще намалеят възможностите за спекулации срещу отделни страни, а 

данъкоплатците ще плащат по-малки сметки за рефинансиране. Еврооблигациите (с 

вероятен рейтинг ААА) ще улеснят тъй необходимите инвестиции. И най-накрая, 

ограничаването на еврооблигациите до 40% от БВП ще създаде силна мотивация за 

отделните страни да свият дълговете си възможно най-близо до този таван, тъй като 

по-нататъшното задлъжняване ще трябва да бъде изплащано на по-високи лихвени 

нива. 

Въпреки позицията на канцлера Меркел срещу законосъобразността на прехода 

към еврооблигации при съществуващата европейска нормативна уредба, 

Маастрихтският договор никога не е изключвал създаването на европейски дългов 

инструмент, както показва спорадичното използване на европейски облигации в 

миналото: такива бяха издадени, за да помогнат на Италия през 1993 г. и за да 

облекчат прехода в Грузия, Косово и Молдова преди 2004 г. Съвсем неотдавна, през 

2008 г., Унгария бе подпомогната с облигационна емисия на стойност 12 млрд. евро. 

Опозицията на германското правителство е предимно политическа по своя характер и 

е обусловена от един евроскептичен конституционен съд, както и от страха на 
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гласоподавателите от евентуалното незначително увеличаване на поеманите от тях 

разходи по рефинансирането. Но по-нататъшната съдба на предложението за 

еврооблигации по всяка вероятност ще зависи от нуждата да се овладее изострящата 

се нестабилност на европейските капиталови пазари, както и от политически 

съображения. На този етап поемането на ангажимент да се изгради мащабен пазар на 

еврооблигациите без съмнение е най-добрата възможност да се внуши категорично на 

инвеститорите, че еврозоната ще парира всеки опит за подкопаване на нейната 

солидарност. Евентуалната малка цена, платима под формата на леко завишени 

разходи по рефинансирането, може да се стори привлекателна дори и на германците, 

ако алтернативата, рискът от колапс на еврозоната, е по-лоша. 

Евро-TARP 

Съпротивата срещу еврооблигациите предизвика търсене на други начини 

зрелищно да се демонстрира колективната европейска решимост за овладяване на 

кризата с държавните дългове. Въз основа на признанието, че необходимостта да се 

гарантира финансовия сектор е най-важната причина за кризата на държавния дълг, 

се очерта едно интересно предложение за създаването на европейски вариант на 

Програмата за подпомагане на проблематичните активи (Troubled Asset Relief Program 

– TARP), чрез която американското правителство изкупи активи от финансовите 

институции.8 Европеизирането на кампанията за спасяването на банковата система по 

този начин несъмнено би свалило тежко бреме от раменете на най-зле засегнатите 

членове на еврозоната като Ирландия и Испания и би направило много за 

успокояване на страховете на инвеститорите относно националните дългове. Това 

начинание по всяка вероятност ще изисква принос както от банките-притежатели на 

облигации, така и от банковите акционери, което може да стигне чак до временно 

поемане от държавата на проблематични финансови институции. Но в този пункт 

предпочитанията на Европейската централна банка към повсеместното държавно 

гарантиране, почиващо на разбираемия й страх от ново глобално замръзване на 

кредита, влиза в сблъсък с нежеланието на страните-членки да прехвърлят огромните 

разходи изцяло върху раменете на данъкоплатците. По-конкретно, въпросът е дали би 

била по-отворена към това предложение Германия, която се противопостави на една 

обща европейска операция за спасяването на банковия сектор, когато финансовата 

криза се разрази и в Европа. 

                                                 
8 Anatole Kaletsky, “A New Idea to Save the Euro”, GaveKal, 2 декември 2010 г., на адрес://gavekal.com/doc.cfm?src=forum&id=6400. 
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Увеличен бюджет 

Тази година окончателно демонстрира, че еврозоната се нуждае от много 

повече съобщност в своята бюджетна, фискална и икономическа рамка, за да оцелее. 

В чисто икономически план една привлекателна възможност е постепенното 

разширяване на евросъюзния бюджет, което да го направи достатъчно силен, за да 

действа като автоматичен стабилизатор за икономиката на еврозоната, както и 

достатъчно гъвкав, за да поеме някои от преразпределителните функции в евросъюза. 

Това съответства на общата тенденция в европейската политика. “Бюджетът на ЕС е 

много малък в сравнение с националните бюджети. Тъй като от ЕС се изискват все по-

големи постижения, бюджетът му трябва да бъде сериозно преосмислен”, казва Вайра 

Вике-Фрайберга, президент на Латвия. Отбранителната политика, науката и 

иновациите, задграничните помощи, а дори и на някои социални разходи, като 

например помощите при краткосрочна безработица – това са все примери за разходи, 

за които би било полезно и разумно да се прехвърлят от национално на европейско 

равнище. Ако са налице адекватни мерки и бюджетни практики, резултатът би бил 

по-силна икономическа конвергенция, повече политическа взаимообвързаност, по-

качествено изразходване на бюджета и по-здрави икономики в евросъюза. Волфганг 

Мюншау предполага, че придвижването от 1 към 5% от БВП (съвсем скромна стойност 

в сравнение с типичните национални или федерални бюджети) може да се окаже 

достатъчен бюджетен размер за постигането на желаните икономически и 

политически резултати. 

Но независимо колко убедителни са икономическите аргументи, 

политическият апетит на страните-членки на ЕС за прехвърляне на допълнителни 

бюджетни правомощия към ЕС в момента се равнява на нула. Поради това Андрю 

Дъф, който в качеството си на депутат в Европейския парламент има личен опит с 

яростната съпротива на страните-членки, пледира за по-голям реализъм – за него 

дори увеличаването на бюджета до по-скромните 2.5% от БВП в рамките на десет 

години би било “общо взето изненадващ растеж на федералните бюджетни 

правомощия”. Ема Бонино твърди, че този “федерализъм-лайт” би бил по-разумният 

начин за придвижване напред. Но дори и подобен бавен растеж на федералния 

бюджет по всяка вероятност ще се сблъска с масирана опозиция, особено от Франция, 

Германия и Обединеното кралство. Икономическото управление на ЕС е достигнало 

задънена улица: “Хората казват, че предпочитат по-непосредствена координация и 
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надзор, което означава междуправителствена, а не федерална структура, но истината 

е, че и за нея липсва особен апетит”, казва Ема Бонино. 

Заключение 

Европейският икономически и валутен съюз е изумително постижение. Но 

случилото се през 2010 г. направи очевиден факта, че неговата политическа 

организация и управление е измислена за безоблачно време. След като неохотно 

пристъпиха крачка напред, европейските лидери сега трябва да го направят устойчив 

на бурите. Но всеки обнадеждаващ ход към една по-добра архитектура се оспорва най-

вече от Германия, доминиращата сила в еврозоната. Тя чувства, че нейното стабилно 

развитие оправдава собствения й икономически модел, а по-слабите й партньори се 

чувстват по-зависими от него. Но Германия, движещата сила на Пакта за стабилност и 

растеж, отказва да приеме, че нейният политически модел, според който 

управлението на еврозоната се извършва на принципа “правила и санкции”, изглежда 

се провали. 

Най-деликатният застъпник на германската позиция, финансовият министър 

на страната Волфганг Шойбле, придава нов аспект на немската обосновка, сочейки 

връщането към спредовете на лихвените нива в еврозоната като най-добър начин за 

дисциплиниране на членуващите в нея страни в бъдеще. Но това превръща 

инвеститорите в облигации в арбитри на икономическата и фискална политика, 

макар че същите тези инвеститори демонстрираха отново и отново, че тяхното 

поведение е стадно, а тяхната колективна преценка често рязко се разминава със 

здравия разум. Нещо още по-лошо, това ще ни върне към една доста напрегната 

европейска реалност, в която националните мерки непрестанно се съпоставят от 

пазарите с тесните политически преференции на най-мощната и най-добре 

представящата се страна – именно онази европейска реалност, която еврото трябваше 

да превъзмогне. 

Европа сега е изправена пред избора между два варианта на своето бъдеще. Тя 

може да продължава да се влачи с реформи на парче, да се надява кризата да утихне 

и, както предлага германският финансов министър, да остави финансовите пазари да 

налагат фискална дисциплина и икономии. Но ограниченията на този подход са 

очевидни. Той носи риска от постоянни напрежения, високи разходи по 

финансирането за мнозина, неясни перспективи за растеж и растящи национални 
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недоволства по целия съюз. Това е рецепта за нестабилност, която загърбва както 

уроците от миналото, така и надеждите за едно по-добре организирано бъдеще.  

Вторият и по-добър избор предполага една нова всеобхватна договореност, 

включваща Германия. Берлин трябва най-напред да приеме, че като се има предвид 

историята на капиталовите пазари, да се разчита на тях като на постоянни 

проводници на разумни политически мерки е неблагоразумен хазарт както от 

политическа, така и от икономическа гледна точка, и то хазарт с отровен потенциал за 

европейската политика. Берлин трябва също така да осъзнае, че третият опит да 

накара Пакта за стабилност и растеж да функционира с голяма вероятност може да 

завърши както неговите предшественици. Но ако Германия приеме тези две 

реалности, тя може незабавно да придобие властта да подпише почти 

самосиндикално споразумението за снабдяване на еврозоната с широк спектър от 

инструменти, даващи на Европа икономическата и политическа взаимообвързаност, 

от която тя отчаяно се нуждае, за да успее в един свят на надигащи се свръхсили. 

Еврооблигациите, евро-TARP, евробюджета – предложенията са на масата. 

В замяна срещу тази инициатива на Германия, много от нейните партньори в 

еврозоната, дестабилизирани от рязко обхваналата ги несигурност, биха се отворили 

за дълбока пренастройка на своя икономически модел. Европа се нуждае от трезво и 

гледащо към бъдещето германско лидерство, което би закотвило една европейска 

Германия в една по-германска Европа. 

Разширение на еврозоната 

Удивително е, че кризата с държавния дълг в еврозоната не трансформира 

радикално политическите отношения, определящи по-нататъшното й разширяване. 

Приемането на Естония, което трябва да стане през януари 2011 г., бе ускорено, щом 

инфлацията й се сви вследствие кризата, позволявайки на страната да изпълни 

формалните критерии за членство. Латвия и Литва, другите две балтийски страни, все 

така силно желаят да се присъединят във възможно най-кратък срок, като най-

ранната реалистична възможност е 2014 г. Европейската комисия държи ключа към 

балтийското разширяване, тъй като нейната оценка е първото препятствие, което 

двете страни трябва да прескочат. В рамките на Комисията и на други европейски 

институции тече дебат за това какви изводи трябва да се направят от кризата. Докато 

някои настояват за по-щедра оценка на готовността на Латвия и Литва да влязат под 

чадъра на солидарността на еврозоната и Европейската централна банка, други 
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настояват за забавяне на балтийското разширяване, за да се избегнат потенциалните 

нови източници на нестабилност в еврозоната. 

През цялото времетраене на кризата българското правителство продължаваше 

да твърди, че желае да се присъедини към еврото колкото се може по-бързо. Но 

страната все още не е минала през двегодишно членство в обменно-валутния 

механизъм (ERM-2), а Европейската централна банка в момента изглежда склонна да 

отлага влизането на София в зоната, давайки строга, вместо по-благосклонна оценка 

на нейната готовност. Позицията на Чехия, Унгария, Полша, Румъния и Дания (която, 

разбира се, е в различно юридическо, политическо и икономическо положение) се 

върна там, където бе преди кризата. Изкушението за скорошно присъединяване към 

еврото, което преобладаваше, когато започна глобалната финансова криза, намаля в 

тези страни с разразяването на бурята в еврозоната. За Прага, Будапеща, Варшава и 

Букурещ членството в нея си остава договорно задължение и заявена политическа 

цел. Но стремежът към присъединяване зависи от променящите се 

вътрешнополитически условия във всяка отделна страна. Сумарно, голямата криза на 

еврозоната през 2010 г. остави фундаменталните принципи на разширяването й 

непроменени по същество – доказателство за силата и гъвкавостта на големите 

тектонични сили в европейската политика дори във време на съмнения и хаос. 


