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Единна валута за единна Европа 

Еврото става единната валута на 15 държави-членки на Европейския 
съюз, които съвместно формират т.нар. “еврозона”. Икономическият 
и паричен съюз (ИПС) осигурява политическата и икономическата рамка, 

която лежи в основата на еврото и допълва единния европейски пазар.

Още при създаването на Европейския съюз през 1957 г. държавите–членки 
насочиха своите усилия към изграждането на “общ пазар” за търговия. С течение 
на времето обаче стана ясно, че за по-нататъшното развитие и успех на вътрешния 
пазар е необходимо по-тясно икономическо и валутно сътрудничество. Ето защо 
през 1991 г. държавите – членки приеха Договора за Европейския съюз (Договора 
от Маастрихт), с който се регламентира създаването на силна и стабилна единна 
европейска валута през XXI-вия век.

През месец май 1998 г. бе взето решение кои ще бъдат първите държави–членки, 
които ще участват в еврозоната. През 1999 г. техните стремежи се сбъднаха 
с въвеждането на еврото, което бе пуснато в масово обращение под формата на 
банкноти и монети на 1-ви януари 2002 г. 

Сближаване на европейците 
Европейският съюз полага множество усилия за популяризиране на европейската 
интеграция, но често тези усилия остават скрити зад различни юридически текстове 
и регламенти. Еврото е сред най-осезаемите символи на общата идентичност 
и европейски ценности, споделени от различните нации и граждани на Европа.

Какви са ползите 
    от еврото за 
               всички нас 

Еврозона: факти и цифри 

Ключови показатели  (2006) Еврозона
Европейски 

съюз (ЕС-27)
САЩ Япония

Население (милиони) 317 494 300 128

БВП (в трилиони евро, изчислен на база паритет 
на покупателната способност) 8,4 11,9 11,2 3,5

Дял от световния БВП (% на база ППС) 14,6 21,0 19,7 6,3

Износ(*) (стоки и услуги като % от БВП) 21,7 14,3 10,8 16,8

Внос(*) (стоки и услуги като % от БВП) 20,9 15,0 16,6 15,3

(*) Като се изключи вътрешнообщностната търговия.                 Източник: Европейска комисия, ЕЦБ и МВФ, 2007 г.
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  Еврозона, 
включително Кипър 
и Малта от 1 януари 
2008 г.

  Държави–членки 
на ЕС с възможност 
за неучастие

  Държави–членки 
на ЕС, които все още 
не са приели еврото 

Какви са ползите от еврото?
Икономическият и паричен съюз (ИПС), както и самото евро имат за цел да осигурят 
по-добро функциониране на европейската икономика, както и да създадат повече 
работни места и по-голям просперитет за европейците. Освен това, те доведоха до 
създаването на втората най-голяма икономика в света. Основните преимущества 
включват:

 :: Стабилна валута 

 :: Ниско равнище на инфлация и ниски лихвени проценти 

 :: Прозрачност на цените 

 :: Премахване на разходите при обмен на валути

 :: По-голяма интегрираност на финансовите пазари 

 :: По-добри икономически показатели 

 :: Оздравяване на публичните финанси

 ::  По-силни позиции за Европейския съюз в глобалната 

икономика 

 :: Улесняване на международната търговия 

 :: Осезаем знак за европейска идентичност 
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Ползите за 
европейската  
икономика 
произтичат от …

Засилване на финансовата интегрираност
Единната валута улеснява в значителна степен потока на инвестиционен капитал 
между страните в еврозоната до мястото на най-ефективното му ползване. А мащабът 
на финансовия пазар в еврозоната увеличава наличния за инвестиции капитал 
и позволява по-широкото преразпределяне на рисковете от страна на инвеститорите. 
Що се отнася до гражданите, разходите по превода на парични средства от една до друга 
страна в еврозоната значително намаляха – с близо 90%.

€ факт: Средните разходи по превода на 100 евро намаляха от 24 до 

2,40 евро с въвеждането на правила за трансграничните плащания в евро 

през 2001 г.

По-добро международно представителство на еврозоната
Основните действащи лица в глобалната икономика се събират в международни групи като МВФ и Г-8 
с цел насърчаване стабилността на глобалните пазари. Еврото вече е втората най-важна валута в света 
след щатския долар, като в някои отношения - например на пазара на облигации - дори го задминава. Това 
осигурява на Европейския съюз по-силна позиция на световната сцена.

€ факт: През м. декември 2006 г. стойността на наличните евро банкноти 

и монети задмина стойността на наличните щатски долари.

Подпомагане на международната търговия  
Еврото все повече се използва в международните търговски операции поради своята сила и наличност, както и поради 
изграденото доверие. Това позволява плащанията от и до компаниите в еврозоната да се извършват в евро – като по 
този начин се намалява риска от загуби от колебания в курсовете в глобален план и се улеснява търговията с нашите 
партньори, които вече са в състояние да оперират с една единна валута в цялата еврозона.

Ползите за държавите–членки 
от еврозоната произтичат от …

Правителствата пестят средства 
Ниската и стабилна инфлация означава, че държавните заеми са по-евтини, отколкото в миналото. 
По-ниските лихвени плащания по държавния дълг освобождават парични средства, които 
правителствата могат да използват за обществени услуги или намаляване на данъците.

Ниската инфлация благоприятства социалното сближаване
Високото и променливо равнище на инфлация в миналото засили разликите между бедни и богати 
групи и региони. При една ниска и стабилна инфлация по-малко заможните вече са по-добре защитени 
от “ерозия” на своите спестявания и покупателна способност.

ИПС насърчава стабилните и устойчиви публични финанси  
Преди приемане на еврото дадена страна трябва да докаже доброто си икономическо състояние чрез 
покриване на т.нар. “критерии от Маастрихт” (държавен дълг и дефицит в определени граници, стабилен 
обменен курс, както и темп на инфлация и лихвени проценти в дадени граници), а след приемане в 
еврозоната тя следва да продължи да изпълнява правилата относно държавния дълг и дефицит. 

Стабилните публични финанси спомагат за това днешните и утрешни 
граждани на съюза да бъдат равноправно подсигурени – например, 

чрез предоставяне на подходящи здравни грижи и пенсии.

По-добра устойчивост на външни 
шокове
Мащабът и силата на икономиката на еврозоната 
осигуряват по-добра устойчивост на икономически 

шокове в сравнение с миналото, когато неочакваното 
покачване на цените на енергоносителите или 
турбулентността на световните валутни пазари 

подриваха националните икономики.

Евро мит: Еврото означава нежелана загуба 
на национален суверенитет 
Вярно е, че с приемане на еврото дадена страна губи доброволно част от своя суверенитет 
поради необходимостта правителствата да координират своите икономически политики 
и да контролират своите разходи. В днешния глобализиран свят обаче националният 
суверенитет често пъти е по-скоро илюзия, отколкото реалност, особено във финансовата 
сфера, в която само няколко доминантни валути наистина са от значение. Съгласувайки своите 
политики, правителствата всъщност придобиват влияние и сила в икономическата сфера. 
От икономическа гледна точка, еврозоната далеч надхвърля сбора от съставните си части.

Ползите за бизнеса произтичат от …

Ниските лихвени проценти генерират повече инвестиции
Ниската  инфлация поддържа ниски лихвените проценти. Това означава, че компаниите са в състояние 
да заемат по-евтин капитал с цел инвестиции – например, в ново оборудване или в по-мащабна развойна 
дейност. Това води до създаване на повече нови продукти и услуги и повишаване на производителността, 
което от своя страна генерира по-голям растеж, както и повече и по-добри работни места.

€ факт: С въвеждането на еврото през 1999 г. бяха създадени повече от 

10 милиона нови работни места в еврозоната спрямо само 1,5 милиона през 

предходните седем години.

Икономическата стабилност 
насърчава дългосрочното 
планиране 
Преди създаването на ИПС колебливостта в лихвените 
проценти означаваше непредвидимост на разходите. 
Това водеше до рискове за дългосрочните инвестиции 
на компаниите поради неяснота дали те ще генерират 
печалба. Икономическата стабилност в ИПС 
понастоящем намалява несигурността и насърчава 
дългосрочните инвестиции на бизнеса.

По-малките рискове 
насърчават трансграничната търговия 
В миналото трансграничната търговия в Европа се осъществяваше в множество валути с променливи 
валутни курсове. С цел компенсиране на рисковете от търгуване при тези условия, компаниите продаваха 
на по-високи цени зад граница, което възпрепятстваше търговията. Сега вече този риск не съществува.

€ факт: Данните сочат, че търговията в еврозоната се е увеличила 

между 4% и 10% с въвеждането на единната валута, а търговията 

със стоки с останалата част на света - с около 3%.

Премахването на разходите по 
валутни операции стимулира 

търговията и инвестициите 
Преди въвеждане на еврото разходите за обмен 
на валути бяха значителни, от порядъка на 
20-25 милиарда евро годишно в Европейския съюз. 
Тези разходи вече не съществуват в еврозоната, 
където всички плащания и фактури са в евро. 
Нещо повече, еврото се приема с готовност 

и извън еврозоната.

Ползите за 
потребителите 

произтичат от …

Засилване на конкуренцията
С осигуряването на възможност за по-лесно пазаруване зад граница 

и съпоставка на цените конкуренцията между самите магазини и доставчици 
се засили. Потребителите вече имат по-голям избор, някои цени спаднаха, 

а покачването на цените се държи под контрол.

Ценова стабилност 
Еврото понижи инфлацията до едно ниско и стабилно равнище. През 70-те и 80-те 

години на ХХ век инфлацията в редица държави–членки бе много висока, като в някои 
страни нейното равнище достигаше 20 и повече процента. Инфлацията се понижи 

с подготовката им за приемане на еврото, а след въвеждането му остана на равнище от 
около 2% в еврозоната. Ниската и стабилна инфлация е от полза за всички.

По-лесни и по-евтини кредити 
Тъй като Европейската централна банка полага усилия за поддържането на ниско равнище на инфлация, се отбеляза спад 

в лихвените проценти. Това означава улесняване 
на процедурите по отпускане и поевтиняване 
на кредитите, като например ипотечните кредити или 
кредитите за почивка.

По-лесни и по-евтини пътувания
През 90-те години на ХХ век лицата, пътуващи през територията на Европейския съюз, които обменяха валута 

на всяка граница, губеха половината от своите парични средства в разходи по обмяната без дори да са направили 
и една покупка! Тези разходи – без да споменаваме съпътстващото неудобство – сега вече са напълно премахнати, 

улеснявайки по този начин туристите, летовниците, студентите и работещите зад граница. Освен това, еврото 
лесно се обменя и в редица държави извън еврозоната – разчетите сочат, че близо 20% от евро банкнотите 

се използват извън еврозоната.

0

5

10

15

20

25

30

1979 1982 1985 1988 1991 1994 1997 2000 2003 2006

BE
DE
IE
EL
ES
FR
IT
LU
NL
AT
PT
SI
FI

Конвергенция на равнището на инфлация: еврозона 
Годишно увеличение на потребителските цени в % 

BE
DE
IE
EL
ES
FR
IT
LU
NL
AT
PT
SI
FI

1979 1982 1985 1988 1991 1994 1997 2000 2003 2006
0

5

10

15

20

25

30

Конвергенция на дългосрочните лихвени проценти: 
еврозона (10-годишни облигации) Годишна лихва в %

Евро мит: Еврото доведе до покачване на цените 
Трайната ценова стабилност, създадена от ИПС, предпазва домакинствата и компаниите 
от инфлация. Вярно е, че с въвеждане на еврото цените на някои ежедневни или продавани на 
място артикули или услуги като чаша кафе или подстригване наистина се повишиха в някои 
страни. Но данните за цените на потребителските стоки сочат, че като цяло приемането 
на еврото е довело до далеч по-слабо покачване на цените, отколкото повечето хора мислят, 
а цялостното въздействие върху цените е много слабо осезаемо (еднократно увеличение от 
порядъка на 0,1 до 0,3% през 2002 г.). С понижаване на равнището на инфлацията и засилване на 
конкуренцията еврото не оскъпява живота, а прави точно обратното.

€ факт: Лихвите по ипотечни кредити се 

понижиха от около 8% - 14% в началото на 

80-те години на ХХ век до 5% към настоящия 

момент, като по този начин един 

кредитополучател със заем за 100 000 евро 

спестява месечно между 170 и 750 евро от 

лихви по кредита.
Цел на ЕЦБ


