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Еврозона – кратка история (1)

• План Вернер (октомври, 1970)  - 3 етапа до 
въвеждането на общ икономически и 
паричен съюз за страните от ЕО

• Крайна цел: обща валута, но: не се 
предвижда европейска централна банка

• Провал, съвпада и с разпада на Бретън-
Уудската система на фиксирани курсове 
(окончателно през 1973 г.)



Еврозона – кратка история (2)

• Жак Делор (1986 г.): Единен европейски акт –
една от дългосрочните му цели е единна 
валута; Планът Делор: 1989 г.

• Договора от Маастрихт (декември 1991 г.): 
датата за въвеждане на еврото е 1.1.1999 г.

• 5 критерия за подбор (т.нар. convergence 
criteria): 

1. Инфлация не повече  от 1,5 пр.п. над 
средната на 3-те страни с най-ниска инфлация 
(но без тези с отрицателна инфлация).



Критерии за членство в зоната

• Общ държавен дълг: не повече от 60% от 
БВП

• Дългосрочни лихви: не повече от средната 
на трите страни с най-ниска инфлация плюс 
2 пр.п. 

• Валутен курс в ЕВМ-2 поне две 
последователни години без девалвация

• ЕВМ-2: +/- 15% диапазон за колебания



Пакт за стабилност и растеж (1)

• Фискална стабилност посредством 2 прости 
правила за дефицит и дълг. 

• ЕК – препоръка на Екофин; квалифицирано 
мнозинство за препоръка за корекция и 
евентуално санкция (до 0,5% от БВП)

• НО: Досега глоба не е налагана! 

• 2003 г. Екофин отклонява санкции срещу 
Германия и Франция; Пактът “умира” 
окончателно през 2005 г., когато Германия 
нарушава 3% правило за 3-ти пореден път!  



Пакт за стабилност и растеж (2)

• Екофин (2005 г.) разводнява още повече 
ПСР като определя ситуации и разходи, 
които оправдават нарушенията:

- Природни бедствия, спад в БВП, рецесии, 
разходи за иновации и изследвания, 
инфраструктурни инвестиции, разходи за 
международна солидарност, пенсионни 
реформи



Дизайн на ЕЦБ

• Моделът на Бундесбанк, но с модификации 
под натиска на Франция

• Договорът от Маастрихт: Основна  цел на 
ЕЦБ е да “поддържа ценова стабилност”.

• Но “без да се ощетява целта за ценова 
стабилност, евросистемата трябва да 
поддържа общите икономически политики 
на Общността.” 



Резултати

• Страните от периферия – ниски лихви (заради 
имплицитни гаранции), стабилна валута

повече внос и по-висок жизнен стандарт, но и 
надуване на балони на капиталовите стоки; 
загуба на конкурентоспособност (Гърция: -
11,3%, Ирландия: -9,1%, Испания: -11,2%)

• Германия + други северни страни (Австрия): 
по-високи лихви; но: растеж на 
производителността (13,7% до 2010 г.), 
спестяванията,  инвестициите.   





Парична политика на ЕЦБ (1)

• Парична политика = производство на пари

1/ Минимални резерви

2/ Операции на открития пазар –
инициативата е на ЕЦБ

3/ Постоянни програми (marginal credit facility 
и deposit facility) – инициативата е на банки

• Маргиналното кредитно улеснение – срещу 
обезпечение; лихвата е наказателна, на 
горната граница на междубанковия пазар



Парична политика на ЕЦБ (2)

• Открити операции: 1/ чрез пряка 
продажба/покупка на ценни книжа

2/ програми за заемане
Договор за ЕС (чл. 125): няма да се спасяват 

членки във фискална криза 
Но ЕЦБ финансира правителствата:
1. Правителствата издават облигации
продават ги на банките         банките ги използват 

като обезпечение за заеми
2. От началото на кризата ЕЦБ купува облигации



“Трагедията на еврото”

• Трагедията на общата собственост 
трагедията на еврото (Ф. Багус)

• ЕЦБ стимулира високи дефицити и 
емитирането на държавни облигации, 
което намалява покупателната способност 
на еврото


