
Икономика, 
финанси и еврото

Икономическият и паричен съюз обединява и интегрира икономиките на ЕС, като координира икономическите и бю-
джетните политики, общата парична политика и общата валута — еврото. Той е мощен инструмент за създаването на 
работни места, растеж, социална справедливост и финансова стабилност, но все още е в процес на изграждане и тепърва 
предстои да бъде завършен.

Икономическият и паричен съюз и еврото осигуряват общите основи за 
по-голяма стабилност, растеж и просперитет в цяла Европа.

Какво прави ЕС
Икономическите и финансовите поли-
тики на ЕС в еврозоната и в Съюза като 
цяло имат за цел:

 ● да стимулират растежа и заетостта;
 ●  да насърчават макроикономическата 

и фискалната стабилност;
 ●  да направят функционирането на 

икономическия и паричен съюз 
по-ефикасно;

 ● да привличат инвестиции;
 ●  да предотвратяват или коригират 

макроикономич еските дисбаланси;
 ●  да спомагат за по-доброто координи-

ране на нацио налните струк-
турни политики; и

 ● да насърчават просперитета 
отвъд границите на ЕС.

 
Като реакция на икономическа-
та и финансова криза от 2008 г. 
икономическото управление на 
ЕС беше засилено чрез подо-
брения в Пакта за стабилност и 
растеж — фискалните правила, 
които държавите членки следват 
с цел улесняване и запазване на 
стабилността на икономическия 
и паричен съюз. Държави, които 
бяха изключени от финансовите  

пазари, като Гърция, получиха финан-
сова подкрепа и подкрепа относно по-
литиката, а като постоянно решение 
на такива ситуации в еврозоната беше 
създаден Европейският механизъм за 
стабилност.

Беше въведена и процедурата при 
макроикономически дисбаланси, за да 
се наблюдават и коригират потенциално 
проблематични икономически тенден-
ции в отделни държави членки и да се 
предотвратява тяхното влияние в други.

Еврото е в обращение от 2002 г. насам 
и се използва от повече от 340 милиона 
души в 19 държави членки. То е вто-
рата по важност валута в света след 
американския долар. Единната валута 
е практична за гражданите и полезна за 
бизнеса. Тя е голямо постижение в евро-
пейската интеграция.

В Плана за инвестиции за Европа, приет 
през ноември 2014 г., се използват пуб-
лични гаранции за стимулиране на част-
ните инвестиции. Европейският фонд за 
стратегически инвестиции, създаден 

в рамките на плана, вече е мо-
билизирал (до октомври 2019 г.)  
инвестиции на стойност 439 ми-
лиарда евро, надхвърляйки очак-
ванията. С инвестициите в рамките 
на плана е подкрепено създаване-
то на 1,1 милиона работни места, 
чийто брой се очаква да се увели-
чи до 1,7 милиона до 2022 г. Пред-
видено е повече от един милион 
малки и средни предприятия да се 
възползват от подобрения достъп 
до финансиране. Освен това пла-
нът е спомогнал за увеличаването 
на брутния вътрешен продукт на  
ЕС с 0,9 %.

Научете повече: https://ec.europa.eu/info/topics/economy-finance-and-euro_bg
Документ за размисъл на Европейската комисия относно задълбочаването на икономическия и паричен съюз

http://bit.ly/2A46OX6

@ecfinfacebook.com/EUeconomy
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Имате въпроси за Европейския съюз? 
Europe Direct може да ви помогне: 
00 800 6 7 8 9 10 11 
http://europedirect.europa.eu

Този информационен документ 
е част от публикацията 
„Европейският съюз: същност 
и дейности“. Интерактивна версия 
на тази публикация с връзки 
към съдържание онлайн е на 
разположение в PDF и HTML формат 
на: https://op.europa.eu/webpub/com/
eu-what-it-is/bg/

ОНЛАЙН
Информация за Европейския съюз на всички официални езици на ЕС е на 
разположение на уебсайта Europa на адрес https://europa.eu/european-
union/index_bg

ЛИЧЕН КОНТАКТ
В целия Европейския съюз съществуват стотици информационни 
центрове „Europe Direct“.

Адреса на най-близкия до Вас център ще намерите на уебсайта 
https://europa.eu/european-union/contact_bg

ПО ТЕЛЕФОНА ИЛИ ПО ЕЛЕКТРОННА ПОЩА
Europe Direct е служба, която отговаря на въпроси за Европейския съюз. 
Можете да се свържете с тази служба:

 ● чрез безплатния телефонен номер 00 800 6 7 8 9 10 11 (някои  
оператори може да таксуват обаждането), 

 ● или стационарен телефонен номер 00 32 2 299 9696, или 
 ● по електронна поща чрез формуляра на разположение на адрес  

https://europa.eu/european-union/contact_bg

ПРОЧЕТЕТЕ ЗА ЕВРОПА
Публикации за ЕС ще намерите на уебсайта EU Bookshop:  
https://op.europa.eu/bg/publications

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ
Европейската комисия има офиси (представителства) във всички 
държави — членки на Европейския съюз: https://ec.europa.eu/info/
contact/local-offices-eu-member-countries_bg

БЮРА ЗА ВРЪЗКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
Европейският парламент има бюро за връзка във всяка държава — 
членка на Европейския съюз: http://www.europarl.europa.eu/at-your-
service/bg/stay-informed/liaison-offices-in-your-country

ДЕЛЕГАЦИИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
Европейският съюз има делегации и в други части на света:    
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/area/geo_bg
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