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ВЪВЕДЕНИЕ

Европейският съюз е икономически и политически съюз на 28 европейски
държави, насочен към регионална интеграция. Съюзът е легално установен с
Договора от Маастрихт през 1992 г. (влязъл в сила на 1 ноември 1993 г.) на
принципите на Европейските общности.
За Европейския съюз, финансовата политика, придобива все по-голямо
влияние като средство за въздействие върху социалното и икономическото
развитие на страните–членки. Тя е от особен интерес в ерата на глобализацията,
поради необходимостта от повишаване на конкурентоспособността и
инвестиционната привлекателност на икономиката на общността.
Финансовата система на ЕС е многостепенна, но все още не напълно
йерархично подредена, но е с определена органична цялост, взаимосвързаност и
структурното единство на нейните функционални елементи.
Спецификата на финансовата система на Общността се изразява във
следното:
Първо, една от характерните черти на функционирането на финансовата
система е, че за разлика от други международни икономически организации на
Европейския Съюз има независим бюджет, който „обединява“ по-голямата част
от общите финансови средства. Той е основната финансова основа за дейностите
по интеграция в рамките на Съюза, въпреки че, все още не е инструмент за
пълноценна финансова политика и само отчасти е лост на наднационалното
регулиране на икономиките на страните–членки.
Второ, не по-малко важен аспект от гледна точка на организацията на
финансите на ЕС е синхронизирането на данъчните системи и хармонизиране на
данъчните политики на страните–членки. И все пак. Римският договор от 1967 г.,
който стана правна и организационна основа за европейската икономическа
интеграция, постави задачата постепенно да хармонизира всички данъци,
поставяйки концептуалните основи на унифицирането на междудържавните
данъци. Като цяло, синхронизирането на данъчните системи на страните. ЕС
предвижда не само сближаването на данъчната структура, механизма на
събиране, размера на основните данъчни ставки, но също така и изпълнението от
страна на участващите страни на договорена нова данъчна политика за решаване
както на краткосрочните, така и на дългосрочните структурни проблеми.
Трето, разработването на механизъм за прилагане на съвместна парична
политика и въвеждането на единна валута – еврото, което е предназначено да
бъде мощен фактор за задълбочаване на финансовата интеграция чрез създаване
5

на общо икономическо пространство, изостри проблема за координиране на
икономическите политики на страните от еврозоната. Предприемат се мерки за
улесняване на организацията по мобилизиране на капитали на фондовите борси
и капиталовите пазари, въведени са общи правила за регулиране на емитирането
и движението на ценни книжа. В действителност, в резултат на приемането през
1997 г. на Пакта за стабилност и растеж, правителствата на страните от
еврозоната загубиха правото да влияят пряко върху икономическата ситуация
чрез парични инструменти, които сега са прерогатив на Европейска централна
банка, като наднационален орган.
Четвърто, наред с хармонизирането на фискалната, данъчната и
паричната политика през 2007 г., Съюзът продължава активния процес на
обединяване на банковия сектор, създавайки единен пазар за банковите услуги.
Пето, еволюцията на ЕС отразява естествената тенденция на тази
интеграция да обедини границите на държавния суверенитет, непосредствената
последица от която е прехвърлянето на повече правомощия и права на
наднационални органи и задълбочаване на интеграцията в институционалната
надстройка.
И така, финансовата политика на ЕС има доста многостранна структура,
чиито характер и тенденции в голяма степен се определят, от една страна, от
организацията на националните финансови системи на отделните държави–
членки, а от друга, от качествено различно ниво на организация, което
съответства на финансовата система на многонационална интеграционна
асоциация.
Европейската политика по отношение на финансите не се свежда само и
единствено до осигуряване на механизми за централизиране на финансови
ресурси на регионално ниво и формирането на централизирани фондове.
Съвременната финансова система на ЕС е всеобхватен регулаторен
механизъм, който обхваща фискални, данъчни и парични политики. Този
механизъм осигурява координация на усилията на европейската общност за
регулиране на финансовите отношения и, в същото време, парична и финансова
конвергенция в рамките на интеграционната асоциация. Общият бюджет, който
е финансовата база на други мерки за интеграция в рамките на общността, не е
инструмент единствено за преразпределение на финансовите ресурси между
държавите–членки, но и възможност за прилагане на единна социална и
регионална политика.
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