
„Жан Моне“ Център за високи 

постижения в изследването на 

европеизацията на държавите от 

Югоизточна Европа 
 

Jean Monnet Center of Excellence for 

Teaching and Research on the 

Europeanization of the Countries of 

South-Eastern Europe 

 

 

  

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Програма „Еразъм +“ на Европейския съюз. 
 

ДОЦ. ДПН КАЛОЯН СИМЕОНОВ  

 

          22 март 2018 г.  

         

„По-нататъшното задълбочаване на Икономическия и паричен 

съюз трябва да наблегне на реалната добавена стойност, а не на 

прекомерен трансфер на компетенции на европейско ниво.“  

Декларация на осем северни страни от ЕС по отношение на 

реформите в еврозоната 

 

 

сем държави членки на ЕС 

излязоха в началото на месец март 

2018 г. с декларация по отношение на 

реформите в еврозоната. Декларацията бе 

подписана от министрите на финансите на 

Дания, Естония, Ирландия, Латвия, Литва, 

Финландия, Холандия и Швеция. Тя има за 

цел да подчертае общите становища и 

ценности на тези държави в контекста на 

дискусиите за архитектурата на 

Икономическия и паричен съюз.  

Декларацията от близо две страници 

може да се предаде накратко по-следния 

начин: моля, по-полека с реформите на 

Икономическия и паричен съюз на ЕС!  

 

 

ПО-ПОЛЕКА С РЕФОРМИТЕ, МОЛЯ!   
 

О 
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Изборът на момента за подписването и 

публикуването на тази декларация от осемте 

страни изобщо не е случаен. На първо място, 

тя бе публикувана два дни след като стана 

ясно, че в Германия ще бъде съставено 

правителство в рамките на голяма коалиция и 

то след няколко месечни тежки преговори. 

Съставянето на правителство в Германия 

предоставя възможност френско-германските 

разговори да ускорят реформите по 

отношение на Икономическия и паричен съюз 

на ЕС. Френският президент вече бе изложил 

своята много амбициозна програма за 

реформиране на еврозоната. Независимо, че 

германското виждане за реформи на този етап 

изглежда по-умерено, съвсем логично би било 

през следващите няколко месеца френско-

германските разговори да доведат до 

значително ускоряване на тези реформи.  

На второ място, изборът на момент за 

публикуването на декларацията на тези осем 

държави е показателен и от друга гледна точка. 

В последно време институциите на ЕС 

публикуваха няколко важни документа за 

реформирането на Икономическия и паричен 

съюз, като „апетитът“ за реформи от страна на 

тези институции е значителен. Докладите на 

четиримата председатели на институции на 

ЕС от 2012 г. можем да определим като 

кризисни доклади, които се опитват да 

начертаят най-важните и неотложни мерки за 

промяна на начина, по който функционира 

Икономическия и паричен съюз. В същото 

време докладът на петимата председатели на 

институциите на ЕС от юни 2015 г. (към 

председателите на Европейския съвет, 

Комисията, ЕЦБ и Еврогрупата се е 

присъединил и председателят на Европейския 

парламент) вече може да се дефинира като 

пост-кризисен доклад, начертаващ една по-

засилена стратегия за завършването на 

Икономическия и паричен съюз, базираща се 

на създаването на икономически, финансов, 

фискален и политически съюз, които да 

надградят сравнително завършения паричен 

съюз в рамките на еврозоната.  

През месец май 2017 г. Европейската 

комисия публикува и документ за размисъл 

относно задълбочаването на Икономическия и 

паричен съюз, който представя в по-големи 

детайли някои от мерките за завършването на 

този съюз и в същото време е част от дебатите 

по Бялата книга на Европейската комисия за 

бъдещето на ЕС до 2025 г. Не на последно 

място, на 6 декември 2017 г. Европейската 

комисия публикува пакет от законодателни и 

незаконодателни предложения, които имат за 

цел да поставят на масата за преговори 

конкретни инициативи за постигането на тези 

цели. По този начин декларацията на осемте 

северни държави от началото на март 2018 г. 

имаше за цел да отговори и на този 
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ентусиазъм за реформи от страна на 

институциите на ЕС.   

На трето място, декларацията на осемте 

министри на финансите от Северна Европа 

идва в подходящ за защитата на техните тези 

момент. Реформи принципно се правят по-

лесно в кризисни и трудни ситуации, когато и 

общественото мнение е по-съгласно да се 

предприемат решителни стъпки за тяхното 

преодоляване. В по-добри времена, като 

настоящите, апетитът за реформи намалява, не 

само в по-умерените спрямо тези реформи 

страни, но и в тези, които са по-амбицирани за 

приемане на подхода „повече Европа“, т.е. за 

намаляване на националните компетенции в 

определени сфери. А че времената са по-

добри, отпреди няколко години, няма и 

съмнение в това. Държавите членки на ЕС за 

пръв път след кризата реализират по-

съществен и сравнително устойчив 

икономически растеж, безработицата 

намалява, намалява също така дела на 

необслужваните кредити (т.нар. лоши 

кредити) и се подобрява финансовата 

стабилност, увеличава се също доверието на 

пазарите и на обикновените потребители и т.н. 

Именно поради тази причина, изборът на 

момент за охлаждането на ентусиазма за 

реформи на Икономическия и паричен съюз 

не е случаен.  

Преди да представим основните идеи и 

становища от декларацията на министрите на 

финансите на осемте държави от Северна 

Европа, е добре да направим анализ и какви 

точно са тези страни. В групата от осем 

държави членки на ЕС, които са подписали 

тази декларация влизат:  

 Трите държави членки на еврозоната, 

които най-скоро са приели единната 

европейска валута – Естония, Латвия и 

Литва.  

 Държавата членка от еврозоната, която 

най-силно е засегната от оттеглянето на 

Обединеното кралство от ЕС – 

Ирландия.  

 Две от най-развитите държави членки 

на еврозоната, които в същото време са 

и нетни вносители в бюджета на ЕС, 

който също предстои да се реформира – 

Холандия и Финландия.  

 Две държави, които не участват в 

еврозоната – Дания и Швеция. Но това 

са и двете държави от ЕС, които, 

въпреки че формално не са част от 

еврозоната, са тясно свързани 

икономически и финансово с нея.   

 България не е подписала тази 

декларация, като това може да се дължи на 

няколко важни причини. Една от тях е, че най-

вероятно страната ни не споделя напълно 
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всеки един от елементите и позициите на тази 

декларация. Другата е, че това е декларация 

предимно на страните от Северна Европа, като 

в нея не участват нито страните от т.нар 

Вишеградска четворка (Полша, Чехия, 

Унгария и Словакия, като от тях само 

последната е член на еврозоната), нито страни 

като Румъния и Хърватия, които последни са 

се присъединили към ЕС, нито държавите от 

Южна Европа.  

По-важни причини, поради които 

министърът на финансите на България не е 

подписал тази декларация, може би са други 

две. Първата от тях е, че България се стреми 

да направи първите реални стъпки към 

присъединяване към еврозоната и в такъв 

момент може би не е най-разумната идея да 

критикуваш и да се противопоставяш на някои 

от реформите в нея. Втората е, че България в 

момента председателства Съвета на ЕС, а 

много от вече предприетите законодателни 

инициативи за реформиране на еврозоната се 

обсъждат в Съвета. Поемането на 

ротационното председателство означава, че 

трябва да играем ролята на „честен брокер“ и 

медиатор. Като такъв, съответната държава (в 

случая България) не би трябвало в рамките 

шестмесечния период да изразява ясни и 

категорични позиции, които ще намалят 

доверието в нейните възможности 

безпристрастно да води дискусиите в Съвета.   

В декларацията на осемте държави от 

Северна Европа за по-умерени реформи в 

рамките на Икономическия и паричен съюз се 

застъпват следните шест основни позиции и 

тези:  

 Дискусиите за бъдещето на 

Икономическия и паричен съюз трябва 

да се провеждат във формат заедно с 

държавите извън еврозоната. 

Разговорите за развитието на 

икономически, финансов, фискален и 

икономически съюз засягат пряко или 

косвено и държавите членки на ЕС, 

които не са приели еврото за своя 

официална валута. В допълнение, в 

декларацията на осемте държави се 

посочва, че новите инициативи за 

развитие на Икономическия и паричен 

съюз би следвало да са отворени за 

участие и за държавите извън 

еврозоната и то при равни условия с 

тези за държавите, приели вече еврото. 

Такава инициатива например е 

изграждането на банковия съюз, в който 

членството на държавите от еврозоната 

е задължително, а за останалите е 

предоставена възможност за участие 

посредством механизма на т.нар. тясно 

сътрудничество.  

 Според осемте държави по-силен 

Икономически и паричен съюз изисква 
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преди всичко решителни действия на 

национално ниво и пълно прилагане на 

настоящите общи правила.  

Становището на тези страни е, че 

националните държави на първо място 

следва да изпълнят вече приетите общи 

решения и да прилагат настоящите 

европейски правила, като тези за 

фискална стабилност например. Едва 

след това следва да се впускаме към 

предприемането на нови реформи и 

въвеждането на допълнителни единни 

правила.  

 Европейският съюз следва да се 

фокусира върху инициативи, които 

имат обществена подкрепа в 

държавите членки. Това е особено 

важно в момент, в който в ЕС се е 

надигнала вълна от популистки и 

евроскептични настроения. Според тези 

осем държави, по-нататъшното 

задълбочаване на Икономическия и 

паричен съюз трябва да наблегне на 

реалната добавена стойност, а не на 

прекомерен трансфер на компетенции 

на европейско ниво. В допълнение, 

дискусиите за задълбочаване на 

Икономическия паричен съюз следва да 

акцентират и да се стремят да намерят 

консенсус по въпросите, които „е 

необходимо да бъдат решени“, а не по 

инициативите, които „би било хубаво да 

бъдат реализирани“.  

 Осемте страни заявяват категоричната 

си подкрепа за завършването на 

банковия съюз, който е един от най-

важните елементи на реформите в 

областта на Икономическия и паричен 

съюз. За тази цел е необходимо както да 

бъдат допълнително намалени 

рисковете в банковия сектор на целия 

ЕС, така и да бъде постигнато след това 

по-голямо споделяне на тези рискове в 

рамките на страните, които участват в 

банковия съюз. Осемте държави 

подкрепят също така инициативата за 

развитие на Съюза на капиталовите 

пазари, която се отнася до всички 

държави членки на ЕС.  

 Държавите, които са подписали 

декларацията, са съгласни с 

реформирането на Европейския 

стабилизационен механизъм и неговото 

превръщане в Европейски валутен фонд. 

Бъдещият Европейски валутен фонд 

следва да има повече отговорности за 

развитието и мониторинга на 

програмите за финансова помощ, но 

осемте страни отново подчертават, че 

правомощията за вземане на решения 

във фонда следва да останат в ръцете на 

държавите членки.  
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 Последният шести приоритет в 

декларацията се отнася за развитието 

на ЕС след 2020 г., когато в сила следва 

да бъде новата Многогодишна 

финансова рамка. Според тези страни 

следващата рамка следва да подпомага 

устойчивия растеж и трябва да бъде по-

добре приспособена към прилагането на 

структурните реформи от държавите 

членки. Реформирането на финансовата 

рамка се налага както от оттеглянето на 

Обединеното кралство от ЕС, така и от 

необходимостта да се финансират нови 

политики и инициативи на ЕС, 

продължавайки в същото време 

развитието и на съществуващите към 

момента политики и инициативи на 

Съюза.    

Безспорно декларацията на осемте 

страни от Северна Европа внася нов момент в 

дискусиите за бъдещото развитие на 

Икономическия и паричен съюз на ЕС. Тя 

показва по недвусмислен начин, че решенията 

за това как ще се развива еврозоната не могат 

да бъдат плод единствено на амбицията на 

институциите на ЕС, нито само на готовността 

за предприемане на реформи от френско-

немския дует. Тази декларация потвърждава и 

друг един рефрен, който все повече се 

затвърждава в ЕС, особено с оглед на 

напускането на Обединеното кралство. А 

именно, че реформите и събитията в 

еврозоната засягат и останалите държави 

членки на ЕС, които още не са приели 

единната европейска валута.  

Накрая е добре да откроим и какво 

значение за България би могла да има 

декларацията на осемте страни от Северна 

Европа. На първо място, декларацията се 

стреми да утвърди посочения принцип, че 

реформите на еврозоната следва да се 

дискутират и да бъдат отворени и за 

държавите от ЕС извън нея. Това е силно 

положително за нашата страна, особено ако 

институциите на ЕС и някои от страните от 

еврозоната продължават да държат заключена 

за нас вратата към единната валута.  

В същото време, прави впечатление, че 

декларацията на осемте държави никъде не 

реферира към скорошната идея на 

Европейската комисия за отделяне на средства 

от бюджета на ЕС за предприсъединителна 

помощ за държавите, които се стремят да 

станат членове на еврозоната. Най-вероятно 

това се дължи на обстоятелството, че сред 

тези държави има и такива, които не са 

абсолютни привърженици на тази идея.  

Имайки предвид, че декларацията на 

осемте има за задача да охлади устрема за 

реформи в еврозоната, това би следвало да 

подпомогне и стремежа на България да се 
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присъедини към нея. Дори и от законите на 

физиката може да се заключи, че е много по-

трудно да се качиш в по-бързо движещ се влак 

(по-ускорено реформираща се еврозона), 

отколкото във влак, който е развил по-бавна 

скорост.  

 Но горното твърдение е и леко 

подвеждащо. Защото еврозона, която не е 

отворена към реформи, най-вероятно няма да 

е отворена и към нови държави, които да 

членуват в нея. Процесите на задълбочаване и 

разширяване в европейската интеграция 

исторически са вървели ръка за ръка.  

А ако по-добре реформиран 

Икономически и паричен съюз означава и по-

стабилна еврозона, то тогава интересът на 

България определено е в обратната посока на 

тази, която се опитват да начертаят осемте 

страни от Северна Европа. Тогава страната ни 

ще има полза от много по-завършена форма на 

интеграция и по-ясно откроени икономически, 

финансов и фискален съюз, а също така и от 

по-тесен политически съюз между държавите, 

които са приели единната европейска валута. 

Защото по-силното евро, към което България е 

привързана с валутен борд от две десетилетия, 

означава и по-устойчива и растяща българска 

икономика, както и засилване на просперитета 

в страната.  

Всяка монета си има две страни. Евро 

монетите не правят изключение.   


