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ВЪВЕДЕНИЕ

Изминаха почти 10 години, откакто България е пълноправен 
член на Европейския съюз. Това е достатъчен период, за да се оцени 
до каква степен обществените очаквания, с които беше мотивиран 
този избор, са осъществени, какви нови конфликтни точки са се по-
явили, има ли и кои са рисковете пред България в контекста на това 
членство и какво е най-реалистично да очакваме в бъдеще. 

Междувременно Европейският съюз се сблъсква с най-сериоз-
ните изпитания, може би за цялото си съществуване. Тези изпита-
ния имат достатъчно потенциал да торпилират неговото единство. 
От провалените държави в Близкия Изток и Северна Африка към 
Европа се стичат милиони мигранти, които по своите демографски, 
социални, религиозни, образователни и културни характеристики 
са твърде далеч от европейските цивилизационни стандарти и цен-
ности. Те не само трудно се интегрират в разнообразните по своите 
степени на търпимост към чужденците европейски общества, но 
след събитията в Кьолн, Хамбург, Франкфурт на Майн, Щутгарт, 
Виена, Залцбург, Цюрих и други европейски градове от новогодиш-
ната нощ на 2016 г., се превръщат в катализатор за мощни антими-
грантски движения. Това подкопава един от основните стълбове на 
Европейския съюз – свободното движение на хора. Ключови стра-
ни по Шенгенското споразумение (Норвегия, Швеция, Австрия, 
Германия, Дания и Франция) бяха принудени да възстановят, макар 
и временно, граничните проверки, за да поставят поне под частичен 
контрол човешкия поток, стичащ се към тях.

Европейският съюз става все по-достъпна мишена и за ислям-
ските радикални терористични групировки, които след атентатите 
във Франция и Белгия през 2015 г. и 2016 г. се превръщат в значим 
фактор за промяна на европейския начин на живот. Засилват се 
страхът, недоверието, подозренията, дистанцирането и враждеб-
ността между различните етнически, религиозни или обособени 
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по други признаци социални групи в Европа. Това генерира значи-
телна обществена подкрепа за крайнодесни, националистически, 
неофашистки и ксенофобски движения от рода на германската 
ПЕГИДА, гръцката „Златна зора“, белгийската „Фламандски инте-
рес“, унгарската „Йоббик“, датската Народна партия, френският На-
ционален фронт. Всички те са за връщане на пълните национални 
суверенитети на държавите-членки, въвеждане на строги правила 
за приемане на чужденци, възстановяване на държавните граници 
и елиминиране на брюкселската бюрократична върхушка. По дан-
ни от проучване на „Галъп интернешънъл“ сред гражданите на 14 
страни-членки на ЕС от началото на 2016 г. всеки трети европеец 
би гласувал страната му да излезе от съюза, ако такъв референдум 
бъде проведен1.

Безспорно най-значимото събитие и заплаха за единството на 
Европейския съюз през 2016 г. е проведеният на 23 юни 2016 г. ре-
ферендум във Великобритания за напускане на Европейския съюз. 
Въпреки крехката преднина на привържениците на т. нар. Brexit, 
това решение е от ключово за Европейския съюз значение. Не само 
защото създава юридически и политически прецедент, свързан с 
прилагането на недостатъчно детайлизираните разпореди на чл. 50 
от договора от Лисабон (2007 г.), а преди всичко защото показва, 
че независимо от критиките към диктата и методите на Брюксел, 
съдбата на всяка държава-член на Евросъюза в крайна сметка е в 
ръцете на нейните граждани. 

И европейските институции, и държавите-членки тепърва ще 
осмислят значимостта и последствията от напускането на Вели-
кобритания. Възможно е съюзът от вече 27 пълноправни страни-
членки да се отърси от инерцията и самозаблудите си като напълно 
ревизира стратегията за своето социално-икономическо и инсти-
туционално развитие. Възможно е обаче и обратното – след Вели-
кобритания към изхода да се насочат и други страни, като Гърция, 
Испания или Чехия. При всички случаи едно е ясно – ако не иска 
да остане като поредния провалил се исторически проект за обеди-

1 За повече подробности виж <http://www.gallup-international.bg/bg>, 
посетен на 08.01.2016.
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нение на стария континент, Европейският съюз трябва да проведе 
дълбоки и всестранни реформи. 

Тази ситуация поставя с още по-голяма острота въпросът ще 
оцелее ли Европейският съюз в следващите години в сегашните си 
параметри и граници, и какви са възможните политики и промени 
за преодоляване на тези кризисни процеси? Изкушавам се да завър-
ша с перифраза на думите на големия футурист, изобретател и фан-
таст Артър Кларк за това има ли извънземен разум.2 Ще се разпадне 
ли Европейският съюз? Има две възможности: или Европейският 
съюз ще се разпадне или няма да се разпадне. И двете са еднакво 
плашещи. Първата – защото би върнала историческия хронометър 
на Европа с близо един век назад. Втората – защото може да я тласне 
към скоростната писта за създаване на супердържава по подобие на 
някогашните многонационални империи.

* * *
Настоящата книга с донякъде провокативното заглавие „Ще се 

разпадне ли Европейският съюз?“ е резултат от проведената на 27 и 
28 април, 2016 г. в новата заседателна зала на СУ „Св. Кл. Охридски“ 
двудневната национална научна конференция. На нея български 
учени от различни научни институции представиха своите анали-
зи и визии за кризисните процеси в обединена Европа и заплахите 
за европейското единство. Конференция е етап от проект, по който 
работят колектив от учени от Института за изследване на обще-
ствата и знанието към БАН, озаглавен „България в Европейския 
съюз (проблеми, рискове и перспективи)“. Конференцията стана 
възможна с любезното съдействие на Историческия факултет на 
СУ, който беше нейн домакин, както и с подкрепата на Българското 
геополитическо дружество. Самото издаване на този сборник е осъ-
ществено с финансовото съдействие на парламентарната група на 
партия „АБВ“ и лично на чл. кор., проф. Васил Проданов.

Доц. д-р Борислав Градинаров

2 „Two possibilities exist: either we are alone in the Universe or we are not. 
Both are equally terrifying“, Arthur C. Clarke, A Space Odyssey, 1968.
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Summary
Four problems are analyzed in this text. The first one is the contra-

dictions of the current stage of the global neoliberal capitalism which is in 
transition from a monopolar to multipolar world. The second problem is the 
growing internal contradictions of the EU. Then four different ideological 
models of interpretation of the causes of the crises in EU are considered. 
And at the last part of the current analysis five different scenarios of the 
future of EU are outlined.

Keywords: EU, neoliberal capitalism, crisis, collapse, contradictions, 
scenarios
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За „залеза на Европа“ Освалд Шпенглер говори още по време 

на Първата световна война. През 2002 г. Патрик Бюкенън написа 
„Смъртта на Запада“. (Buchanan, 2002) От няколко десетилетия вър-
вят прогнози за разпада на ЕС. През 2011 г. американското списа-
ние „Тайм“ обяви „Краят на Европа“. (Foroohar, 2011) От пет-шест 
години това непрекъснато се говори от Джордж Сорос, а в послед-
ната година и от Джордж Фридман и Збигнев Бжежински. На 4 май 
2016 г. според търсачката Гугъл в българското интернет простран-
ство фразата „разпадането на ЕС“ се среща 11 300 пъти, а „краят на 
Европа“ – 73 700; в англоезичното виртуално пространство „collapse 
of Europe“ се среща 1 040 000 пъти, „еnd of Europe“ – 5 010 000 пъти, 
„collapse of European Union“ – 308 000 пъти. В главите и устата на 
милиони хора виждаме очаквания за разпадането на ЕС. Те са свър-
зани както с външни, така и вътрешни за ЕС противоречия.

1. Външни противоречия на системата  
на неолиберална глобализация, в която  
е включен европейският капитализъм 

Капитализмът се намира в цикъл на два големи прехода, които 
рязко увеличават нестабилността му и отхвърлянето на доминира-
щия през последните десетилетия модел на неолиберална глобали-
зация – към четвърта индустриална революция и към мултиполя-
рен свят. Синергията на различни противоречия и конфликти на 
отделни подсистеми, сред които е и ЕС, на системата на капитали-
зма като цяло и на външната екологическа среда, в която тя е вклю-
чена, я изправя пред алтернативата дезинтеграция и разпад или ра-
дикална промяна.

Първо. САЩ водят битка за защита на монополярната си по-
зиция на световен хегемон срещу тези, които я оспорват. Обама ди-
ректно заяви, че Америка трябва да налага правилата на света. За да 
запази предимствата на своята монополярна хегемония, тя оказва 
натиск за подписване на договорите за Тихоокеанско и Трансатлан-
тическо споразумение, при което американската икономика като 
най-мощна ще постави под контрола останалите, тъй като в ЕС 
няма силни общи институции, а отделни държави, които все повече 

Проф. д.ф.н. Васил Проданов
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се затварят в своите проблеми. Освен това в американската стра-
тегия за сигурност за основен враг е обявена Русия, поради което 
Източна Европа се превръща във фронтова линия и там на мястото 
на досегашните големи сили се предвиждат нови ключови съюзни-
ци на САЩ. 

Второ. През последните десет години капитализмът се опитва 
да компенсира намаляващата норма на печалба по три основни на-
чина, засилващи неговите противоречия. Първият е чрез нараства-
ща финансилизация, чрез което се умножават формите на експло-
атация с помощта на спекулации с валута или с различни видове 
ценни книжа. Над 90 % от функциониращите в света финанси не са 
свързани директно с реалната икономика, а са финансови спекула-
ции с валута, с различни видове деривативи. Финансовите пазари 
са много по-податливи на кризи, тъй като са откъснати от реалната 
икономика. Затова и непрекъснато се появяват прогнози за рискове 
за глобалната финансова стабилност и анализи, че икономическата 
криза не е свършила, а продължава във формата на нова „дълга де-
пресия“, която преформатира геополитически света. Вторият начин 
на търсене на увеличаването на печалба е чрез кредита, което обаче 
променя коренно ситуацията в държавите от капиталистическия 
център. Ако световният публичен дълг на държавите през 2005 г. е 
бил около 26 трлн. 762 млрд. долара, то в момента той е вече около 
56 трлн. Общият дълг в света днес е около 230 трилиона долара или 
313 % от световния БВП, като от него около 60 трилиона или над 300 
%от БВП е на САЩ. (The global debt reckoning, 2016) Трети начин на 
увеличаване на нормата на печалба е чрез гигантски грабеж на чо-
вешки капитал за десетки трилиони от страни от полупериферията 
и периферията на световната система от рода на България, които 
в резултат на това се деинтелектуализират и губят перспективи за 
развитие.

Трето. В същото време имаме екстремизация на неолиберал-
ната политика по посока на нарастване ролята на пазара, засилва-
ща противоречията. В Гърция продават последните остатъци от 
държавна собственост – от пристанищата до летищата, нараства 
маркетизацията в нови сфери, лявото правителство във Франция 
дерегулира трудовия пазар и срещу него има масови протести, пра-

Новият етап на системни противоречия на европейския капитализъм ...
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вителствата се мятат между политики на остерити, страхувайки се, 
че иначе ще нарасне публичния дълг, и масово недоволство. Това е 
съпроводено с тенденции на намаляване на световната търговия, 
обособяването на различни геополитически и геоикономически 
блокове. Намаляват инвестициите към по-слаборазвити държави, 
поради отслабващото досегашно тяхно сравнително предимство на 
евтината работна ръка в резултат на процесите на автоматизация на 
труда, свързани с четвъртата индустриална революция. 

Четвърто. Ускорено нараства неравенството на богатство в гло-
бален план, с което се връщаме към епохата на така нар. патримона-
лен или наследствен капитализъм от ранния етап на капитализма. 
Ако вземем държавата хегемон, бореща се за запазване на своята 
монополярна позиция, то в момента в САЩ 0.1 % от населението 
владее 22 % от богатството на страната. Намаляващото потребле-
ние на все по-голямо количество хора поради ограничени ресурси 
се компенсира от гигантския скок на луксозното и привилегирова-
но потребление на 5 % най-богати. (Schwartz, 2016) В същото време 
самоубийствата в борещите се за своята хегемония САЩ са най-
много от 30 години в резултат на нарастваща несигурност и срив 
на социалния статус на голяма маса от хора. (Tavernise, 2016) Тези, 
които не могат да потребяват като аристокрацията в епохата на аб-
солютните монархии, а едва оцеляват, се самоубиват или стрелят по 
другите и убиват. Но подобни процеси протичат и в голяма част от 
останалите държави в света.

Пето. Разгръща се тенденция на обезсилване, неефективност и 
загуба на легитимност на националните държави, олигархизация и 
криза на либералната демокрация, която стабилизираше капитали-
зма през последния един век. Деградацията, негативният подбор и 
посредствеността на политическите елити, поляризацията на обще-
ствата водят до възход на консервативни, популистки, вождистки, 
националистически сили, които се борят за затваряне на държавите 
от опасностите. 

Шесто. Нарастващите конфликти в различни части на света, 
глобалните демографски дисбаланси, икономическото и социално 
неравенство между тях водят до гигантски емигрантски вълни, кое-
то предизвиква строеж на нови граници и контрол върху движе-

Проф. д.ф.н. Васил Проданов
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нието на хора – от биометрични данни за всеки, пресичащ граници-
те до нарастващо количество стени.

2. Вътрешни противоречия  
на европейския капитализъм 

2.1. Икономически кризисни процеси
ЕС е най-неолиберализираната зона в света, поради което раж-

да и най-много противоречия. В него имаме четирите пазарни сво-
боди на движение на капитали, стоки, услуги, работна сила и пре-
зумпцията, че свободният пазар ползва в еднаква степен всички – 
нещо, което го нямаме в такава степен при нито едно от другите ре-
гионални обединения, независимо дали става дума за НАФТА или 
за Евразийския съюз. Огромни ресурси се губят поради бягство от 
данъчно облагане на капиталистите, което се съчетава с мощна сива 
и черна икономика, с гигантска корупция. 

Публичният дълг общо на държавите от ЕС в момента е около 2 
трлн. и 700 млрд. дол. За държавите от еврозоната той е около 93 % 
от техния БВП, но за Белгия е над 107 %, Гърция – над 183 %, Ита-
лия – близо 133 %, Португалия – към 124 %, Испания – около 100 
%, Германия – около 70 %. Устойчиво намаляват делът и ролята на 
ЕС в глобалната икономика. Делът на сегашните държави членки в 
ЕС пада от 30 % от глобалната икономика през 1980 г. на 17 % през 
2015 г. (Ashworth-Hayes, 2015)

2.2. Скок на социално-икономическите противоречия и 
конфликти

Засилването на противоречията се проявява особено силно 
чрез нарастване на три типа неравенства: 

(1) Растат социално-класовите неравенства между 1 % най-бо-
гати и упадащата средна класа, губещата своите доходи работниче-
ска класа, увеличаващия се брой хора, които имат временна заетост, 
прекариата, нарастващото количество бездомници. Увеличават се, 
от една страна, затворените градове на богатите и от друга – гетата 
и зони на несигурност на бедните. Данъците трябва да се плащат от 
всички, докато богатите се опитват да избягат от тях. В офшорни 
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зони богатите крият около 32 трилиона, поради което не е възмож-
на предходната социална политика. Затова изследване от 2014 г. по-
казва, че 1% най-богати в ЕС притежават около 27 % от богатството 
в него. В Австрия обаче този 1 % владее 40 % от богатството, а в 
Германия – 35 %. (Bar, 8) 

(2) Етно-религиозни социално-икономически неравенства 
между християни и мюсюлмани, между имигранти и местни, между 
отделните етнически групи в контекста на етническо възраждане от 
Каталуния през Шотландия до Кърджали. Тези неравенства раждат 
в нарастваща степен, от една страна, джихадизъм и тероризъм, а от 
друга страна, национализъм, консерватизъм и неофашизъм.

(3) Неравенства от типа център-периферия, свързани не само с 
периферизация на Южна и Източна Европа спрямо Северна Евро-
па, но и с периферизации вътре в отделните държави на определени 
региони спрямо други такива. През 2014 г. покупателната способ-
ност на населението на евросъюза варира от 30 % спрямо средното 
равнище на ЕС в Северозападна България до 539 % във Вътрешен 
Лондон-запад в Обединеното кралство. (НСИ, 2016) Разликата е 
близо 18 пъти и това обяснява защо Северозападна България ус-
корено се обезлюдява, защото при наличието на свободен пазар е 
лесно да се преместиш във Вътрешен Лондон-запад. Но същото е 
валидно и за големите имигрантски вълни, идващи към Западна Ев-
ропа от Близкия Изток и Африка.

Особено силна е периферизацията на Южна Европа спрямо Гер-
мания и Северна Европа. В годината преди влизането през 1980 г. в 
ЕС разликата между БВП на човек от населението на Гърция и Гер-
мания е 5 133.2 долара. През 2015 г. тази разлика е станала 23 610.4 
долара, т.е.на един германец се падат днес в сравнение с 1980 г. 
с 18 447.2 долара повече отколкото на един грък. В същото време 
един германски работник годишно полага труд средно за 1 363 часа, 
а един гръцки – 2060 часа, т.е. средният грък по официални дан-
ни работи с 697 часа годишно по-дълго от средния германец, което 
около една трета повече. (Lebowitz, 2015) Гърците работят повече и 
въпреки това все повече изостават от германците.

Но същото е валидно и за Португалия, която влиза в ЕС през 
1986 г. В резултат на членството в него днес в сравнение с 1986 г. на 
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един германец се падат с 13 758,5 долара повече отколкото на един 
португалец.

Според базата данни на Световната банка през 2007 г., когато 
България влиза в ЕС брутният вътрешен продукт на човек от на-
селението е 5 932 долара в текуща цена на американския долар, а в 
Германия е 41 814 т.е. разликата помежду ни е 36 282 долара. През 
2014 г. БВП на човек от населението в България е 7 851 долара, а в 
Германия – 47 773, т.е. разликата помежду ни е нараснала и е вече 39 
922 долара, т.е. само за седем години тя се е увеличила с около 3640 
долара. (GDP per capita, 2016) 

2.3. Обезсилване на националните държави и  
криза на либералната демокрация

Две водещи характеристики на националните държави са тяхна-
та способност да създават и контролират паричната маса на своята 
територия, от една страна, и да събират данъци от друга страна. Сега 
и едното, и другото по същество са прехвърлени на наднационалния 
финансов сектор, на наднационалния капитал. Техните дългове са в 
ръцете на чужди банки. Голяма част например от националния дълг 
на Гърция и Италия е в ръцете на немски и френски банки, които 
се опитват да си върнат парите чрез Европейската Централна банка. 

Националната държава и либералната демокрация не могат да 
изпълняват, както по-рано функциите по стабилизация на капита-
лизма, който в ЕС е организиран по подобие на Свещената Римска 
империя на германския император. Намалява членският състав и 
влиянието на системните политически партии, увеличава се броят 
на хората, които не гласуват. Нарастват евроскептицизмът и кон-
фликтите между системни и антисистемни партии. Меритокрация-
та от времето на социалния капитализъм деградира в медиокрация 
на неолибералния капитализъм. Затова през 2014 г. доверието към 
правителствата в ЕС е средно 27 %, а към парламентите – 28 %. Око-
ло една трета от европейците смятат, че се намират в риск да изпад-
нат в бедност, всеки десети се чувства напълно изоставен от обще-
ството. (Public opinion in the European Union, 2014)

Във водещите европейски държави все по-мощни са силите, 
които са за излизане от ЕС или допълнително засилване на ролята 
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на националните държави, за сметка на ЕС. В Австрия евроскепти-
ците от Партията на свободата изпревариха всички останали пар-
тии, а в Германия евроскептичната Алтернатива за Германия е на 
трето място с 14 % подкрепа след ХДС и ГСДП. Във Франция На-
ционалният фронт обеща, ако спечели президентските избори през 
2017 г., да свика референдум за отказ от еврото. (In Europe, a Crisis 
in Every Direction, 2016) А добре е известно, че при нарастващи не-
равенства много често именно по-богатите територии са склонни 
да се отделят.

2.4. Слаби и неефективни наднационални институции
Най-големият свободен пазар, създаден в историята, какъвто 

е този на ЕС, няма адекватна институционална организация. Зато-
ва и принцип като солидарността изглежда идеологическо клише, а 
равнището на солидарност както вътре в отделните държави, така 
и в Евросъюза като цяло отслабва. Нито обезсилените национал-
ни държави, нито централизираните структури на Еврокомисията, 
Европарламента, ЕЦБ могат да се справят и компенсират противо-
речията в една гигантска система, при положение, че това, което се 
преразпределя чрез евроинституциите е около 1 % от БВП на съ-
юза. Затова Великобритания дърпа ЕС в една посока, Холандия про-
вежда успешно референдум срещу споразумението за асоцииране 
на Украйна с Евросъюза, почти нито една държава не изпълнява 
приетите от всички споразумения в Дъблин, повечето от стратеги-
ите, които приема ЕС не се реализират или се реализират частично 
като се почне от стратегията за 3 % от БВП за наука и се стигне до 
ограничаване на бюджетния дефицит до 3 % и публичния дълг до 
60 % от БВП. Това води до нарастващо недоверие към европейските 
институции. Според изследване на Евробарометър от 2015 г. сред-
но 40 % от гражданите на ЕС имат доверие в него, а доверието в 
нацоналните политически институции е 31 %. (Public opinion in the 
European Union, 2015)

Има общ пазар на стоки, услуги и хора, но няма интегрираща 
разминаванията и противоречията на този пазар ефективна ин-
ституция и в този смисъл ЕС е най-неолиберализираният регион в 
света без инструменти за преодоляване на ражданите от това про-

Проф. д.ф.н. Васил Проданов



15
тиворечия. Има разминаване между икономическа и политическа 
интеграция, между държави, които са в Шенген и които са извън 
него и пр. Има обща монетарна политика, но липсва обща фискална 
политика, която да бъде предпоставка и за единна социална поли-
тика, за изравняване на социалните неравенства. Опитите за нала-
гане на някакви общи фискални правила, свързани с равнище на 
бюджетен дефицит и външен дълг се провалат, което се видя и от 
рязкото задлъжняване на редица държави. 

Наличието на единна валута при различно равнище на иконо-
миките и запазени национални държави води до загубата на осно-
вен лост на държавата за въздействие върху финансовата сфера. 
Италия, Гърция, Испания, които по-рано биха могли да решават 
проблемите си чрез девалвация на валутите си и активна монетар-
на политика, сега нямат възможност да използват такива инстру-
менти. При огромните различия в производителността на труда, 
инфраструктурата, енергоемкостта и материалоемкостта на произ-
водството в различните страни конвергенцията на валути без сил-
на преразпределителна фискална политика може само да засили 
различията.

Институционално ЕС прилича все повече на Свещената римска 
империя на германския император с множеството преплитания на 
суверенитет, при което на едно и също място действат налагани от 
различни институции на национално и европейско равнище прави-
ла, при което всяка от тях е не просто ограничена във възможност-
ите си, но в крайна сметка и недостатъчно ефективна. Вече имаме 
еврозона и останалите, шенгенска зона и останалите, Великобрита-
ния и останалите. Оформя се вишеградската четворка и останалите. 
Има противопоставяне на стремящи се към суверенитет европей-
ски лидери и брюкселска бюрокрация, на богатия Север и бедния 
Юг, на Великобритания, искаща специален статус срещу всяко по-
нататъшно обединение в ЕС, на разорена Гърция срещу кредито-
рите от Германия. На България, на която се нарежда да спре Южен 
Поток срещу Германия, която си следва интереса и иска „Северен 
поток 2“ и т.н. 
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2.5. Неспособност да се създаде обща идентичност
Според „Евробарометър“ през 2015 г. 62 % от анкетираните в 

ЕС отговарят, че се чувстват граждани на евросъюза (Palacio,2016), 
но 38 %, които не се чувстват такива не са малък процент. Усеща-
нето за разделеност се засили от потока от ислямски имигранти и 
свързания с тях ислямски фундаментализъм, които от своя страна 
стимулират ръст на национализма и десния радикализъм, тресейки 
Европа. В условията на нарастващо неравенство проповядваните 
от консерватори и социалисти свобода, справедливост, солидар-
ност изглеждат като клишета, разминаващи се с реалностите. Нара-
стват съмненията в обединителната роля на така нар. „европейски 
ценности“, възприемани като хегемонна либерална идеология, об-
служваща големите и силни икономики в ЕС. Засилват се локалните 
идентичности и тенденциите на сепаратизъм. 

За кризата на идентичност допринася и това, че ЕС е единстве-
ният случай досега, в който се прави опит да се обединяват в едно 
цяло части, които нямат общ официален език, който по принцип на 
всякъде играе ключова роля за изграждането на обща идентичност.

Мултикултурализмът се оказва бомба със закъснител в обще-
ства, в които неравенствата и експлоатацията ускорено нарастват. 
Във всички европейски държави дистанциите между етнически и 
религиозни групи нарастват, независимо дали става дума за валон-
ци и фламандци в Белгия, шотландци и англичани във Великобри-
тания, българи, цигани, помаци, турци – в България. Хейтърството 
на етническа и религиозна основа в интернет ускорено расте – това 
е типично и за българското интернет пространство. В затворите са 
главно представителите на гетата и маргиналните групи, независи-
мо дали става дума за циганите в България или мюсюлманите – във 
Франция. Това има обяснение – безработицата и неудовлетворе-
ността на базисни потребности навсякъде са свързани със съответ-
но увеличаване на престъпността. А когато имигрантите са бежа-
нци, идват от региони, в които се водят бойни действия, социалната 
психология показва, че сред тях има повече хора по-склонни към 
насилие. Неолибералният капитализъм, съчетан с либерален мул-
тикултурализъм ражда тероризъм и разпад, представлява своеоб-
разно буре с барут.
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Към това се добавя и геополитическата битка, в която САЩ, Ру-

сия, Турция, Саудитска Арабия подкрепят различни сили в отдел-
ните държави и това се отразява върху целия ЕС. САЩ предоставят 
милиарди долари на НПО-та, медии, агентура за влияние, с които да 
подкрепят компрадорски елити. Русия подкрепя и финансира анти-
системни и евроскептични партии от рода на Националния фронт 
във Франция. Турция в нарастваща степен поставя под контрол мю-
сюлманските общности на Балканите, а Саудитска Арабия обучава 
хиляди имами, които разпространяват исляма в Европа, финанси-
райки паралелно изграждането на огромно количество джамии.

Германия, която някои автори смятат за новата голяма сила, 
също е изправена пред алтернатива, от която няма изход. От една 
страна, тя е в демографски колапс поради минимизацията на раж-
даемостта и не би могла да съществува без достатъчно количество 
млада работна ръка. От друга страна, привличането на такава ра-
ботна ръка от имигранти на основата на мултикултурализма деста-
билизира германското общество, поради което канцлерката Меркел 
се люшка между либерални покани на бежанците да идват и кон-
сервативни заклеймявания на мултикултурализма като провал и 
шашмалогия. 

2.6. Рязко увеличаване на рисковете за сигурността и 
неспособност да се реагира на тях

Наблюдават се процеси на криза на институциите за легитим-
на принуда и отслабваща способност както на ЕС като цяло, така и 
на отделните държави да реагират на външни и вътрешни заплахи. 
Държавите са неспособни да пазят границите си и съседна Гърция, 
която е част от Шенген, се оказа неспособна, въпреки изграждането 
на стената по границата си с Турция, да контролира потока от ми-
лиони мигранти, десетки хиляди от които изчезват за броени часове 
от бежанските лагери и институциите в съответните държави в ЕС 
не знаят къде са.

ЕС е икономически гигант и военно джудже. Българската армия 
никога, откакто съществува след Освобождението, не е била толко-
ва малка и недееспособна. Днес в ЕС повечето от страните вече не 
са с наборни, а с наемнически армии, които обаче не са достатъчни. 
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Поради тази причина голяма част от европейците разчитат на част-
ните структури на сигурност. В 25 европейски държави, от които 19 
членки на ЕС действат 60 000 частни компании по сигурността, 22 
млн. заети в тях, които печелят около 34.2 милиарда евро годишно. 
Около 60 % от частните структури на сигурността в света се нами-
рат в Европа, което е израз на факта, че там държавата в най-висока 
степен е загубила основната си характеристика да бъде инструмент 
за легитимна принуда на съответната територия. (Acting as the voice 
of the security industry, 2016) Затова и сигурността се приватизира и 
маркетизира, което от своя страна разделя континента рязко на те-
ритории за корпорациите и богатите с висока степен на сигурност, 
и на територии на останалите, в които сигурност няма. 

В заключението на излязлата през 2015 г. книга „Взривоопасни 
точки на Европа. Евросъюзът – фалит или възход“ Джордж Фрид-
ман отбелязва:“За момента взривоопоасните точки са по границите 
на Европейския съюз, но този съюз сам по себе си вече се руши. …
Драматичните различия в условията на живот и тревогите на отдел-
ните части на Европейския съюз символизират линиите, по които 
той се разцепва. Всеки регион представя реалността по различен 
начин, а тези разлики са непримирими. Дотолкова, че е трудно да 
си представим как изобщо биха могли да се съвместят. Вече има че-
тири Европи и те продължават да се разцепват отвътре, връщайки 
се обратно до нациите-държави, които ги съставляват, и обратно до 
историята, която искаха да забравят….Ще им се наложи да избират 
между войната и мира – точно както и в миналото, понякога ще из-
бират войната.“(Фридман, 2015, 311)

3. Четири модела на интерпретация на кризата  
в ЕС и предложения за изход от нея 

Обясненията на кризата и бъдещето на ЕС може да се опишат 
чрез четири алтернативни ценностни, дескриптивни и нормативни 
идеологически модела – либерални (и неолиберални), консерватив-
ни, социалдемократически (и ляволиберални) и неомарксистки. 

Първо. Според дескриптивния социалдемократически модел 
проблемите на ЕС идват от „стягането на коланите“ и бюджетните 
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ограничения, които пречат на премахването на бедността и безра-
ботицата. Това създава евроскептични нагласи у част от привърже-
ниците на традиционната социалдемокрация, които смятат, че връ-
щането към силните национални държави, както в предходни пери-
оди, ще даде възможност за водене на активна социална политика. 
Доминираща обаче остава една противоположна нагласа на търсене 
решения не в рамките на националната държава, а в рамките на „по-
вече ЕС“ и в нормативния социалдемократически модел, свързан с 
решаването на проблемите, се съдържат такива елементи като „по-
вече демокрация“ и социално-либерална държава, но в рамките на 
повече ЕС, на неговата федерализация. Искат институционално по-
силен и преразпределящ Европейски съюз. В Партията на европей-
ските социалисти се смята, че спасението в националната държава 
носи ксенофобия и е път към миналото и се иска „повече Европа“, 
възстановила традиционните си ценности: солидарност, справед-
ливост, социално общество, мир. Проблемът е, че това изглежда все 
по-утопично. Инструментът „повече демокрация“, който се предла-
га в манифеста на Янис Варуфакис надали може да доведе до тази 
цел като се има предвид, че антисистемните и противопоставящи 
се на нарастващо обединение сили в ЕС днес са повече от всякога, а 
още в 2005 г. на референдумите във Франция и Холандия бе отхвър-
лена версията за Европейска конституция. Славой Жижек харак-
теризира това като ляво-либерална визия за ЕС, която не си задава 
например въпроса, че демокрацията в условията на капитализма 
може да доведе и до фашизъм и съвсем не може да бъде универса-
лен инструмент за решение на проблемите, а по-често е средство 
за легитимация на решения, вземани някъде другаде. (Zizek, 2016) 
Известно е, че досегашните крачки в обединението на ЕС са пра-
вени от елитите, а не чрез „повече демокрация“. При нарастващия 
евроскептицизъм трудно може да се очаква това да стане, особено 
като се имат предвид резултатите на Брекзита. Проблем е също, че 
електоралната тежест и социалната база на системните социалдемо-
кратически партии, предлагащи тези идеи, отслабват в резултат на 
неолибералната глобализация. 

Второ. Дескриптивният консервативен модел на евроскептич-
ните партии в различни версии като се почне от британските кон-
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серватори, мине се през унгарския премиер Виктор Орбан и стигне 
до австрийската Партия на свободата открива като проблем безкон-
тролната отвореност за бежанци, прехвърлянето на твърде много 
власт към брюкселската бюрокрация, за сметка на националните 
държави. Те са завръщането към Европа на националните държави 
и отнемане на власт от брюкселската демокрация. По тяхна иници-
атива вече имаме ограничения във Великобритания и Германия на 
движението на хора, за които се смята, че натоварват социалните им 
системи. Те трябва да си стоят в гетата в Източна Европа, докато от 
развитите западни държави усъвършенстват стратегиите си за из-
вличане на млади, перспективни и квалифицирани кадри, така още 
по-силно гетовизирайки държави като България. 

Нормативните консервативни модели предполагат различни 
степени и форми на евроскептицизъм и обезсилване на ЕС за сметка 
на националните държави. Кризата в ЕС в най-висока степен нами-
ра израз във възход на консервативните и националистически сили 
от Великобритания (Камерън и Фараж) до Полша и Унгария, които 
в една или друга степен са за засилване на националните държави. 
Така е и с повечето антисистемни партии, които днес са по-силни от 
всякога. Всъщност имаме три типа партийни стратегии на ограни-
чаване на ролята на ЕС – на засилване на националната държава и 
защита на националните интереси в рамките на ЕС, на искания за 
допълнителни права на тази държава (Камерън и договора на ЕС с 
Великобритания), искания за излизане от ЕС. Редица от антисис-
темните са изобщо за излизане от ЕС като се почне от Марин Льо 
Пен, мине през Найджъл Фараж и стигне до Волен Сидеров. Част от 
тях са русофилски настроени, други – русофобски

Трето. Дескриптивният либерален и неолиберален модел акцен-
тира върху такива причини за кризисните процеси като прекалена-
та европейска бюрокрация и твърде многото регулации в ЕС, пре-
каленото харчене на бюджетни средства и задлъжняване от страни 
като Гърция, Италия, Испания, Португалия, липсата на достатъчно 
силни съдебни системи в страни като България и Румъния, които 
да се борят с корупцията, недостатъчното спазване на бюджетна 
дисциплина, така нар. реформи за засилване на правните системи, 
намаляването на бюджетните разходи на държавите и на ЕС. 
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Нормативният неолиберален и либерален модел включва 

Трансатлантическо споразумение и засилване допълнително роля-
та на пазара, свобода за движение на работната сила, включително 
и на имигрантите, още по-силен акцент върху мултикултурализма, 
противопоставянето на така нар. „език на омразата“, подмяната на 
предходната социална държава с наказваща държава, която е пре-
борила сивата икономика и корупция. Той подкрепя политиката 
на остерити, на доминиране на свободния пазар на движение на 
хора, стоки и услуги. Поддръжниците му най-категорично подкре-
пят Трансатлантическото споразумение, за което активно работят 
американските посланици в различните европейски държави. По-
казателно е, че българските правителства, които без много да му 
мислят, се опират на този модел, непрекъснато поставят пред САЩ 
въпроса за падане на визите за български граждани, което обаче ще 
доведе до улесняване на бягството на млади хора от България на 
американския континент и допълнително ще ускори демографската 
катастрофа.

Четвърто. Дескриптивните неомарксистки модели, сред кои-
то най-популярни са тези на теорeтиците на световната система 
(world-system theory), говорят за това, че противоречията на светов-
ната система на модерния капитализъм са достигнали такава точка, 
че никой от досегашните три основни механизма за възстановяване 
на нормалното функциониране на системата – националната дър-
жава, социалната държава и либералната демокрация – не работи 
ефективно повече. Географски капитализмът няма накъде повече 
да се разширява, за да увеличава нормата на печалба и решава про-
блемите си, поради което започва битка за преразпределение на те-
риториите на влияние, както в края на ХІХ и началото на ХХ век. 
Правителствата са все по-неспособни да интегрират маргинализи-
раните групи в своите общества и да подпомагат маргинализирани-
те мнозинства в останалия свят. Неслучайно ерозията на държавата 
и враждебността спрямо нея се разпространяват все по-масово. На-
мираме се към края на низходящата фаза на дълъг цикъл на Кон-
дратиев, проявяващ се в хегемонистичен упадък на наличния све-
товен хегемон, забавяне на растежа на производството, увеличаване 
на световната безработица, преместване на центровете на печалба 
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от производствена активност към печалби от финансови манипу-
лации, увеличаване на състоянието на задлъжнялост, финансови 
кризи, създаването на предпоставки за нови световни войни. Ако 
на предходни етапи са задлъжнявали държави от периферията, то 
сега африканските страни например са с нисък процент на задлъж-
нялост спрямо БВП, докато САЩ, държавите в ЕС и Югоизточна 
Азия са носителите на основната част от световния дълг. В резултат 
на това рязко нараства ролята на най-различни антисистемни сили 
от всякакъв идеологически характер и под всякакви знамена, недо-
волни от съществуващото състояние на нещата. Всичко това влияе 
и върху ЕС, но в скорошен анализ Имануил Уолърстейн казва, че 
то не означава неизбежен разпад на ЕС. В условия на нарастваща 
нестабилност немалко неща зависят и от гражданите на ЕС, а засега 
независимо от нарастването на евроскептицизма, доминиращите 
нагласи са, че е по-добре техните държави да са в ЕС, отколкото из-
вън него. (Wallerstein,2016) Борбата за оцеляването на ЕС има зна-
чение за това каква алтернатива ще избере светът при настоящата 
терминална криза на капитализма – позитивна или негативна. Този 
процес ще се разгръща през следващите няколко десетилетия и ще 
доведе или до нова световна некапиталистическа система или до 
някаква деградирала, вероятно фашизоидна, опираща се на новите 
технологии на контрол версия на капитализма.

4. Сценарии на развитие и вероятности  
от разпад на ЕС

През декември 1990 г. видни американски експерти правят 
кръгла маса в Пентагона за бъдещето на СССР. Единодушни са, че 
вероятността за негов разпад е не повече от 20 %. Месеци по-късно 
реалността напълно ги опровергава. Сега за разпад на ЕС говорят 
десетки експерти и политици. 

Непрекъснато избухващите кризи и нарастващата нестабил-
ност на ЕС и съставните му части затрудняват правенето на кате-
горични прогнози за неговото развитие. Нестабилността на една 
система я тласка към бифуркационна точка, в която малки въз-
действия биха я насочили в алтернативни посоки. Бих разграничил 
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пет възможни сценария на бъдещето на ЕС, подредени по степен на 
вероятност:

(а) Сценарият „повече Евросъюз“, свързан със засилваща се 
интеграция чрез федерализация, укрепване на границите и по-сил-
ни общи институции, които да предлагат повече сигурност – воен-
на, икономическа, социална. Това изисква не само колективна моне-
тарна, но и обща фискална политика. Означава рязко засилване на 
преразпределителната роля на ЕС, което означава и концентриране 
в колективните органи на много по-голям бюджет за тази цел. В мо-
мента чрез институциите на ЕС се разпределя едва 1 % от БВП на 
Евросъюза, докато в САЩ чрез федералния бюджет през 2016 г. ще 
се преразпредели 22.51 % от БВП. При това положение „европейски 
ценности“ като солидарност и справедливост звучат като кухи иде-
ологеми.

Този вариант обаче изглежда малко вероятен като се имат пред-
вид нагласите и на елитите, и нарасналият евроскептицизъм на 
гражданите на евросъюза. В историята досега няма случай на съз-
даване на политически съюз след като е създаден преди това ико-
номически съюз във формата на свободен пазар. Напротив, пръв е 
бил политическият съюз, който е възниквал в резултат на война и 
принуда, независимо дали става дума за САЩ, Германия или СССР. 
Политическият съюз в ЕС бе много по-вероятен през 90-те години 
по време на еуфорията от глобализацията и рухването на източно-
европейския социализъм. Затова и вероятността на този сценарий е 
най-малка – около 10 %.

(б) Сценарият „повече пазар“ е подкрепян от тези, които смя-
тат, че европейската бюрокрация има твърде много власт и предлага 
твърде много регулации. Затова означава прехвърляне на власт на 
пазара и националните правителства, допълнително отслабване на 
общоевропейските институции. Този сценарий предполага много 
по-силно излагане на държавите на общия неолиберален пазар. В 
него влиза и отказ от обща миграционна политика, оставянето това 
на отделните държави, което в крайна сметка би довело до разпад 
на Шенгенското пространство. Ще се засилят рисковете от полити-
ческа дестабилизация на национално равнище и като реакция раз-
норечието в реакциите на държавите, самозатваряне на една или 
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друга от тях в опит да реши проблемите си. Ще намалее конкурент-
ността на ЕС като цяло. 

Това ще доведе до постепенна деградация и засилващи се раз-
деления в краткосрочна перспектива. Ще засили ролята на САЩ, 
Турция, Русия, Китай и на други сили във въздействието върху от-
делните страни, използването им за геополитически цели. Неспо-
собността да се създадат колективни общоевропейски институции 
и обща фискална политика ще води до засилване на опитите за са-
мозатваряне и решаване на проблемите в рамките на националните 
държави. Ще продължи възходът на националистически, евроскеп-
тически партии, които искат самозатваряне. Така е в САЩ в про-
грамите на Тръмп и Сандърс, но така е и в Европа, където Австрия 
стана поредната държава, в която системните левица и десница от-
стъпиха и на преден план излезе в изборите кандидатът на крайно 
дясна, антиемигрантска и евроскептическа партия. Вероятността на 
този сценарий е около 15 %.

(в) Сценарият „укрепване на статуквото“ е свързан с опит за 
консолидация без значими институционални промени. Това е по-
соката, в която се действа от началото на икономическата криза – 
започнати са редица програми по стимулиране на инвестиции и 
заетост, бе създаден Европейският фонд за финансова стабилност, 
поставено е началото на банков съюз и разгръщане на механизми 
за контрол на националните бюджети. Работи се по допълнител-
ни мерки за премахване на безработицата и социална осигуреност. 
Разгръща се дейност по създаването на единен енергиен и единен 
дигитален пазар. Този сценарий може да продължи без много съ-
тресения, ако няма, разбира се, нова световна икономическа криза, 
война, нов мощен емигрантски поток от няколко милиона души. 
Неговата вероятност е около 20 %.

(г) Сценарият ЕС „на различни скорости“ – Този сценарий и 
сега съществува с разделението на Еврозона и извън нея, Шенген и 
страни извън него. По-нататъшното му развитие означава отделя-
нето например на част от държавите в Северна Европа (Франция, 
Германия, Белгия, Люксембург), които да развиват по-нататък раз-
лични форми на интеграция помежду си. Така сега съществуващо-
то разделение между Северна и Южна Европа, капиталистическия 
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център и периферия допълнително ще се засили. Ние тук на Бал-
каните, заедно с Румъния и Хърватия ще останем във втория или 
третия ешелон. На този сценарий давам 25 % вероятност. Като цяло 
обаче този, изглеждащ по гъвкав сценарий, носи със себе си нара-
стващи опасности от разделения и противоречия, които като се има 
предвид нарастващата турбулентност и кризисност на глобалната 
система като цяло могат да доведат до един следващ сценарий. 

(д) Сценарият „разпад на ЕС“, чиято вероятност се засилва, 
особено след съчетаване на няколко кризи – нова финансова криза, 
военни действия в Източна Европа, терористични актове, свързани 
с кризата на мултикултурализма, нарастващо количество проте-
сти и сблъсъци поради неравенства, съставяне на правителства от 
антисистемни партии в различни страни, излизане на една отдел-
на страна или подписване на Трансатлантическото споразумение, 
което допълнително ще обезсили националните държави и ЕС, ще 
засили разцепленията. Във Вашингтонския мозъчен тръст Център 
за стратегически и международни изследвания още в началото на 
90-те години на ХХ век видях сценарий на разделянето на Европа 
на 200 малки държави. В началото на 2016 година известният аме-
рикански геополитик Робърт Каплан публикува статия под загла-
вие „Новата средновековна карта на Европа“, в която казва: „Де-
сетилетията, когато смятахме Европа за стабилна, предсказуема и 
отегчителна отминаха. Картата на континента става средновековна 
отново, ако не по своите граници, то по политическите нагласи и 
съюзи.“ (Kaplan, 2016) В прогнозата 2015-2025 г. на световно извест-
ната частна аналитична и разузнавателна агенция „Стратфор“ това 
се предвижда да стане до 2025 г., заедно с разпад на Русия, което 
да донесе окончателно продължаване на хегемонията на САЩ през 
ХХІ век. Бих дал на този сценарий вероятност от около 30 %.

Трудно може да се предвидят „черните лебеди“, които може да 
активизират един или друг сценарий. Във всеки случай подписва-
нето на Трансатлантическото споразумение или военен конфликт в 
Източна Европа ще благоприятстват последния сценарий.

Новият етап на системни противоречия на европейския капитализъм ...
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Summery
This paper is focusing the attention on the role of the poor understand-

ing of the founding ideas of the European Union in developing the con-
temporary crisis of that model of integration. It is argued that the public 
opinion, political thinkers and leaders are in captivity of the nation-state 
idea for organizing social entities. It proves that the achievements of 20-th 
century political thinking in showing the role of nation-state paradigms in 
causing upheavals in Europe. Obviously the lack of understanding of Jean 
Monnet’s and his followers ideas is sending back the continent back to the 
times of 19-th and early 20-th century. There is a risk of neglecting the mod-
el which has given successful solutions in overcoming the contradictions on 
the continent and paved the way to unification. The national egoisms of our 
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time are preventing Europe from finding relevant solutions of the challenges 
facing it in the 21 century.

Keywords: European Union’s specific model of integration, crises in 
the European Union, national egoisms, battle for Europe, European Union’s 
deficits.

Надявам се, че заглавието на моя доклад подсказва, че имам 
намерение да привлека вниманието на участниците в дискусията 
за бъдещето на Европейския съюз върху ролята на не доброто раз-
биране на фундаменталните идеи, които родиха един особен модел 
на обществено развитие. Те са много еретични от гледна точка на 
най-европейската национално-държавна идея. След преживени-
те катаклизми през ХХ век започва да се прокрадва съмнението в 
убеждението, че национално държавната идея задава най-добрия 
вариант за организиране на обществения живот. По-проникнове-
ните анализатори и политически мислители, сред които се отличава 
Жан Моне, долавят ролята на национално-държавната организа-
ция на обществения живот за засилване на противоречията на ев-
ропейския континент и за ужасите, които преживяват европейските 
народи, за забелязаното още през ХIХ век изоставане на Европа по 
темпове на растеж в сравнение със Северна Америка. Започва да се 
говори за „залеза на Европа“. Наблюденията са сериозно предизви-
кателство за много европейски мислители. Постепенно се стига до 
извода, че причините се коренят в противоречието между високата 
надробеност на континента на множество все „велики“, но малки 
национални държави, в които се организира възпроизводствения 
процес и новите изисквания за рационално използване на ресур-
сите, което предполага производството на блага да се организира 
на мащабна основа. Границите на националните държави се оказват 
тесни за това. 

В процеса на осмисляне на тези проблеми и в търсенето на ре-
шения особена роля изиграва Жан Моне. Той получава задачата да 
предложи решения за преодоляване на традиционната враждеб-
ност между Германия и Франция. В изпълнение на тази задача Жан 
Моне и неговият екип лансират една революционна идея за разви-
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тие на европейските държави в интерес на техните народи. Като 
средство за преодоляване на острите междудържавни противоре-
чия, те предлагат обединяването на основни отрасли от икономика-
та им и поставянето им на подчинение на общи наддържавни орга-
ни. Това означава постепенен отказ на отделните държави от техни 
суверенни права и делегирането им на наднационални институции, 
които да поемат управлението на ключови области на обществения 
живот. Постепенно те получават развитие с приемането на разбира-
нето, че проблемите на Европа могат да намерят решение чрез ели-
миниране на препятствията, идващи от държавните граници, пред 
движението на основните фактори във възпроизводствения процес 
и организирането му на мащабна основа. В Римските договори от 
1957 г. се залага на свободното движение на стоки, капитали, услуги 
и работна сила. С идеите на Жан Моне се хвърля сериозна сянка 
на съмнение върху свещеността на национално-държавната идея, 
която оказва дълбоко влияние върху развитието на европейския 
континент. Затова те се посрещат като еретични от много влиятел-
ни личности и отричането им става официална политика на много 
европейски държави, сред които особена роля играе Обединеното 
кралство. Въпреки безспорните успехи на този модел на организи-
ране на сътрудничеството в Европа и сега дебатът за бъдещето на 
стария континент продължава да се върти около разделителната ли-
ния между национално и наднационално. Съотношението на сили-
те между тях определя реалните възможности пред идеите на Жан 
Моне. Историята на тяхното претворяване е процес на утвърждава-
не на особен модел на интеграция, характеризиращ се със съвмест-
но управление на нарастваща взаимна зависимост. Управлението на 
многостепенна структура – наднационални институции, национал-
ни държави и региони, е основано на правила не само за регули-
ране на единния пазар, но и за организиране на взаимодействието 
между държавите. Това им позволява да упражняват колективно 
въздействие върху глобалната среда, а Европейският съюз да се ут-
върждава като качествено нов субект в международната система и 
един от първостепенните фактори в нея. Неразбирането на надна-
ционалната същност на Европейския съюз ни изправя пред много 
практически въпроси.

Проф. д-р Динко Динков
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Европейският съюз е безпрецедентна, уникална форма на меж-

дудържавно взаимодействие и сътрудничество. Европейският съюз 
е нещо, което няма аналог, затова е трудно осмислянето на него-
вата същност. Няма с какво да бъдат съотнасяни и съизмервани 
протичащите процеси в това качествено ново в международната 
система явление. Въпреки че зараждането и развитието на интег-
рационните процеси и специално Европейският съюз обогатиха 
речниците на всички езици, все пак относително краткото му исто-
рическо съществуване не е позволило да се развие цялостна систе-
ма от адекватни понятия и категории за обозначаване на неговите 
нови същностни характеристики. Този дефицит внася затруднения 
в изучаването на новия феномен, но реалностите и тенденциите са 
голямо предизвикателство за човешкото познание. Все пак се на-
мират средства за вникване в новата същност. Днес не може да има 
съмнение, че най-висока степен на интегриране до сега е постигната 
в рамките на днешния Европейски съюз (ЕС), който е продължение 
на европейските общности, чието формиране започна с Европей-
ското обединение за въглища и стомана (ЕОВС), премина през Ев-
ропейската икономическа общност (ЕИО) и Европейската агенция 
за атомна енергия (ЕВРАТОМ). Интеграцията в трите общности се 
разви под знака на нови идеи за изключване на войната между стра-
ните като средство за постигане на някакви цели и стимулиране на 
икономическия растеж. 

Като „съюз на държави и народи“ Европейският съюз е спе-
цифичен интеграционен модел, в който се съчетават две начала – 
национално-държавното и наднационалното. Това обстоятелство 
определя много характерни черти на неговото функциониране, 
между които е и утвърждаването му като качествено ново цяло в 
международната система. Европейският съюз не е просто сбор от 
(28) държави, а синтез на мечти, ценности, правила. Той е нещо по-
вече от единен пазар и засега е единственият интеграционен модел, 
при който държавите и гражданите са прехвърлили част от сувере-
нитета си на наднационални органи, които са овластени да приемат 
решения, задължителни за страните-членки и за техните граждани, 
които са и граждани на Съюза. Функционирането на този особен 
субект на отношения е свързано с формирането на много общи и 
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преплетени интереси. Няма друга част от света, където да има по-
добна висока степен на взаимна зависимост между елементите на 
интеграционната общност. Развитието на страните-членки и благо-
денствието на гражданите е в тясна връзка със способността на Ев-
ропейския съюз да осигури своето стабилно и устойчиво развитие 
в конкретните реалности. 

Досега Европейските общности и техният продължител Евро-
пейският съюз постигнаха впечатляващи резултати: във висока сте-
пен беше преодоляна конфликтността на континента, постигна се 
по-рационално използване на ресурсите, с които разполагат стра-
ните-членки, създаде се висок стандарт и продължителност на жи-
вот, създадоха се предпоставки за еманципиране от външни зависи-
мости. Всичко това направи прилагания модел на интеграция много 
атрактивен и в европейската люлка на човешката цивилизация се 
зароди едно ново европоцентристко начало, възраждащо ролята на 
стария континент като задаващ модите в общественото развитие. 
Моделът на споделен суверенитет създаде принципно ново цяло, с 
усещане за ново общество. Неговият морален авторитет укрепна с 
ролята му в осъществяването на концепцията за развитието (оси-
гуряващ 53% от набираната в света помощ за развитие, при 20% от 
САЩ) и лидерството в борбата за ограничаване на климатичните 
промени. 

Но в дебата за Конституционния договор стана ясно, че има 
дефицит на идеи за бъдещето развитие и се трупа и недоволство 
на гражданите. Като че ли след заявената с Договора от Маастрихт 
амбиция за превръщането на Европейските общности в Европей-
ски политически, икономически и паричен съюз, което беше визи-
онерска реакция на трансформациите в международната система 
след „студената война“, се изпадна в невидение за справяне с новите 
предизвикателства. Изпитанията пред Съюза стоят и пред държа-
вите и гражданите. Опитът потвърждава, че нито една членуваща 
в Европейския съюз държава не е в състояние сама да се изправи 
пред съвременните предизвикателства и шанс за всички е да дейст-
ват като едно цяло. Това предполага наред с всичко друго и ефекти-
вен механизъм за приемане на решения на междуправителствено 
и наднационално равнище. Макар че по-големите страни-членки 
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постигнаха известно облекчение чрез разширяване на търговията 
си с Китай и други азиатски партньори неминуемо ще се убедят, че 
е и в техен интерес Съюзът да действа като такъв.

Сега Европейският съюз е изправен пред много трудности и не 
без основание се говори за дълбока криза в неговото функциони-
ране. Ние не сме подготвени да приемем широкото използване на 
такива изрази като парализа, криза, крах и др. подобни, отнасящи 
се за Европейския съюз.

През второто десетилетие на ХХІ век Европейският съюз се из-
правя пред ред предизвикателства, които повдигат фундаментални 
въпроси. На базата на развитието на процесите в света през новия 
век преди всичко с особена острота се появява немислимият в края 
на ХХ век въпрос: „Е ли Европейският съюз достатъчно конкурен-
тоспособен като модел на обществено развитие при новите реал-
ности, може ли той успешно да се съревновава с новите фактори 
като Китай, Индия, Бразилия, Южна Африка, Турция и др. и да се 
утвърждава като една от водещите сили?“ Въпреки високата убеде-
ност в предимствата на ценностната система, върху която се гради 
Европейският съюз, все по-остро стоят въпросите за преодоляване 
на многото дефицити, пред които е изправен. Трудно постижимо е 
осигуряването на високи темпове на икономически растеж за задо-
воляване на нарастващите потребности в условията на дефицит на 
природни, особено енергийни ресурси, при застаряващо население, 
т.е. при дефицит на човешки ресурси и качествена работна сила, 
при засилваща се конкуренция и много негативни въздействия от 
новата геополитическа динамика.

Когато се разработваше Лисабонската стратегия доминираше 
убеждението, че след края на „студената война“ либерално-демо-
кратичният модел ще продължи да триумфира в световен мащаб, 
че „Западът“ е обречен да бъде световният лидер и за Европейския 
съюз не може да има друго предизвикателство освен САЩ. В края на 
десетгодишния срок на стратегията се оказа, че Съюзът е изправен 
пред неочаквани нови предизвикателства. В резултат на дълбоките 
структурни промени в международната система и задълбочаващата 
се глобализация се зародиха нови тенденции в международния жи-
вот, появиха се нови фактори и идентичности. Утвърждаващите се 
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нови центрове на сила обуславят многополюсни харакеристики на 
новата международна система. Въпреки амбициите, заложени в До-
говора от Маастрихт и Лисабонската стратегия, Европейският съюз 
да се утвърждава като един от първостепенните фактори в проме-
нящия се свят, той се сблъсква с много проблеми в преследването 
на целите на първото десетилетие на новия век. Непосилно се оказа 
догонването на САЩ по основни макроикономически показатели, 
не бяха постигнати високи темпове на икономически растеж, на-
ционализмът попречи за разработването на ефективна обща поли-
тика в областта на външните отношения и сигурността, която си ос-
тава в прерогативите на междуправителственото сътрудничество. 
Дълго време се приемаше, че е изграден един вътрешен пазар като 
икономическа основа на качествено новото цяло Европейски съюз. 
Оказа се, че в много отношения единният пазар е незавършен. При 
сериозни различия в политиките на отделните страни-членки в об-
ластта на бюджета, инвестициите, данъците, социалното осигуря-
ване и подпомагане и др., свободното движение на стоки, капитали, 
услуги и работна сила неизбежно е смущавано. 

Финансово-икономическата криза хвърли сянка на съмнение 
върху перспективите на един от най-мащабните междудържавни 
проекти – създаването на икономически и паричен съюз и въвеж-
дането на обща парична единица. Сътресенията в икономиките на 
страни като Гърция, Ирландия, Испания и Португалия показаха, че 
може би колебанията в изграждането на икономическия и паричен 
съюз и особено запазването на самостоятелна бюджетна и данъчна 
национална политика в условията на свободно движение на капи-
тали съдържа големи рискове. Въпреки че с Договора от Маастрихт 
паричният съюз се свързваше с функционирането на икономически 
съюз, трудно може да се приеме, че последният е факт. Призивите за 
изграждане на фискален съюз са породени повече от констатацията, 
че между страните, прилагащи общата парична единица, съществу-
ват големи различия в бюджетирането. За тяхното преодоляване е 
нужна състоятелна обща икономическа политика. Отчетеният де-
фицит на норми и правила за поведение в икономическия и пари-
чен съюз не е достатъчно обяснение за трудностите. Пактът за ста-
билност и растеж съдържа такива, но проблемите дойдоха след като 
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те не се приложиха за големите държави като Италия, Франция и 
Германия, които не успяха да ограничат бюджетните си дефицити в 
границата от 3% от техния брутен вътрешен продукт.

Под ударите на бежанските вълни от Близкия Изток и Африка 
силно се разклати друго постижение на интеграционния модел на 
Европейския съюз – свободното движение на гражданите. Пред-
приеха се едностранни мерки в нарушение на Шенгенските дого-
ворености. Вихрят се националистически и ксенофобски страсти. 
Европейският съюз не е ключов фактор в процесите, предизвиква-
щи масови преселения, но се налага да плаща висока цена поради 
дефицита на рационални реакции в променената ситуация.

Разработеният в края на 2009 г. проект на нова стратегия на Съ-
юза за второто десетилетие и приетата с решение от 13 юни 2010 г. 
на Европейския съвет стратегия „Европейски съюз 2020“ се обърна 
с лице към новите предизвикателства и беше направен опит за при-
веждане на амбициозните цели в съответствие с възможностите за 
тяхнота постигане. Тази стратегия беше наречена стратегия на ин-
телигентен, устойчив и приобщаващ растеж. Приемайки, че недос-
татъчният растеж поставя нашето бъдеще пред риск, Европейският 
съюз разработи стратегия, насочена към интелигентен растеж чрез 
развитие на знанието, иновациите, образованието и дигиталното 
общество; към устойчив растеж чрез превръщането на европейско-
то производство в по-икономично откъм ресурси и по-конкурен-
тоспособно; към приобщаващ растеж чрез нарастване участието на 
гражданите в трудоспособна възраст на пазара на труда, придоби-
ването на способности и борба с бедността. За постигане на тези 
цели страните-членки бяха призовани да се ръководят от следните 
параметри:

– 75% заетост за населението на възраст между 20 и 64 г. При 
69% към 2010 г.;

– 3 % от БВП на Европейския съюз да се инвестира за научни 
изследвания и развитие;

– намаление на вредните емисии с 20% в сравнение с 1990 г., по-
вишаване с 20% ефективността при използване на енергийните ре-
сурси и 20% от добиваната енергия да се получава от възобновяеми 
източници; 
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– отпадащите от училище деца да бъдат не повече от 10%, а най-

малко 40% от младото поколение да притежава университетска сте-
пен или диплома;

– бедните да намалеят с 20 милиона (25% от сегашния брой на 
гражданите под националните граници на бедност). (www.strategy-bg)

Въпреки че при приемането на окончателния вариант на стра-
тегията, различните страни направиха уговорки и някои от тези по-
казатели бяха поразмити, те си останаха като ориентири, от които 
да се ръководят страните-членки и органите на Съюза. При кате-
горичните императиви за по-рационално използване на наличните 
ресурси с тази стратегия фактически се налага концепцията за Ев-
ропа на различни скорости и нова философия на общите полити-
ки на Съюза. Под формата на засилено сътрудничество се чертаят 
перспективи за превръщането на Съюза в йерархична структура 
или с център и периферия. Принизява се например ролята на ко-
хезионната политика, която има за цел преодоляване различията 
в равнището на развитост на отделните страни и региони. Осно-
вателни са критиките, че средствата за преследване целите на тази 
политика не се използват рационално. На практика със стратегията 
„Европа 2020“ се отстъпи от една от основополагащите цели, зало-
жени в обоснования от Жан Моне интеграционен модел – постепен-
но сближаване равнищата на развитост във всички страни-членки. 
Именно това го правеше привлекателен за много европейски дър-
жави и народи. Затова във вихъра на радикалните трансформации 
в света в края на ХХ и началото на ХХІ век България избра нов път 
за решаване на исторически обусловената задача за преодоляване 
на своята изостаналост и превръщането си в модерна европейска 
държава. След провала на много варианти за постигането на тази 
национална цел България видя своя исторически шанс в приобща-
ването към изглеждащите успешни структури, синтезиращи в себе 
си не добре осмислени ценности и следващи не добре познат модел 
на обществено развитие. Може би повече по интуиция България 
изведе на най-предно място в скалата на своите приоритети присъ-
единяването към Европейските общности. 

Отдалечаването от фундаменталните цели крие много рискове. 
Съхраняването на различията в степента на развитост на различни-
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те страни и региони неизбежно ще поражда вътрешни напрежения 
в този интеграционен модел, ще обуславя различия между интере-
сите им, неизбежно ще смущава функционирането на единния въ-
трешен пазар и ще се засилва впечатлението, че той е механизъм за 
мащабно преразпределяне на богатства в полза на по-напредналите 
за сметка на по-изостаналите. 

Сега се лансира идеята желаещите средства по кохезионната 
политика да се конкурират за да се осигури ефективност в тяхното 
използване, а не да се осигуряват средства за преодоляване на изо-
станалостта. Ограничените ресурси подтикват към търсене на ре-
шения чрез внасяне на елемент на конкуренция при алокацията на 
структурните и инвестиционни фондове и намаляване на траншо-
вете, отпускани от Комисията до 1-2% от предвидената обща сума. 
При разработването на бюджетната рамка за периода 2014-2020 г. 
стана по-ясно, че неведението за излизане от сложната ситуация ве-
щае нови изпитания.

В усилията за справяне с новите предизвикателства не е изклю-
чено да бъдат породени нови проблеми и вътрешни напрежения в 
Европейския съюз. Затова е необходим по-всеобхватен анализ на 
процесите в света и в Съюза и активно участие на неговите органи, на 
държавите-членки и на гражданите, за да се разработи състоятелна 
от гледна точка на амбициозните цели визия за неговото по-нататъш-
но развитие. В тази ситуация особена потребност има от връщане 
към основополагащите идеи. Гражданите на Европейския съюз все 
по-натрапчиво демонстрират, че си остават в плен на национално-
държавната идея и се вихрят национални егоизми в какви ли не фор-
ми. Да, националната идея е жива, жизнена, жилава. Тя владее съз-
нанието на много хора. При тези обстоятелства общественото мне-
ние не съдейства за претворяване на основополагащите идеи, върху 
които се разви интеграционния модел, съдействал за преодоляване 
на конфликтността на стария континент и за напредъка му. Референ-
думът в Обединеното кралство за напускането на Съюза е много по-
казателен в това отношение. В много други страни-членки също се 
надигат сили, обявяващи се за провеждане на подобни допитвания. 

Дълбоката криза, в която изпадна Европейският съюз руши до-
верието към този интеграционен модел. Проблемът не е в негови 
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същностни дефекти, а в това, че смисълът на преднамерените це-
ленасочени усилия за решаване на противоречията и конфликтите 
в европейските условия се оказаха неразбрани от сегашните поко-
ления. Те са предразположени да се затварят в своите национални 
черупки за предотвратяване на нови рискове и заплахи. Тези нагла-
си могат да върнат Европа цяла епоха назад. Идеите за обединена 
Европа са отново поставени на карта. С лека ръка се отдалечаваме 
от дълбоки проникновения, които разкриват негативните ефекти 
от европейския вариант на претворяване на национално-държав-
ната идея. 

За изживяване на стереотипите от времето на нейното търже-
ствуване ключова роля има да играе визионерството. Уроците от 
историята трябва да се припомнят във всеки момент и да поддър-
жат мъдростта на общественото съзнание на висотата на променя-
щите се изисквания. Днес Европа страда от остър дефицит на идеи 
за справяне с новите предизвикателства и се търси спасение в илю-
зорно идеализиране на стари теории и обществени конструкции. 
Наред с дефицита на природни и човешки ресурси, сега се очертава 
сериозен дефицит на релевантни на новите реалности политически 
идеи и политическо лидерство. Със стари теории и политически 
концепции трудно могат да се намерят решения на новите предиз-
викателства. Европа се нуждае от своите сегашни мислители и по-
литици от ранга на Жан Моне и Роберт Шуман.

Мисля, че на големия завой в човешката история в края на ХХ 
и началото на ХХI век политическите науки не успяха доловят за-
раждането на нови социални идентичности, да вникнат в новото 
съдържание на международните отношения, да схванат новите 
тенденции. По силата на инерцията новите процеси и явления про-
дължават да се обясняват със стари теории, категории и понятия. 
Този факт пречи за разработването на адекватна на новите реал-
ности линия на поведение на обособените субекти в усложненото 
общуване между тях. В тази сложна обстановка Европейският съюз 
започва да губи своята оригинална идентичност на принципно нов 
модел на организиране на обществения живот. Навъдиха се много 
теорийки и концепции за неговото обясняване с парадигмите на на-
ционално-държавната идея. Лансираха се федералистки виждания 
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за Съединени европейски щати и подобни, които се мъчат да вкарат 
новия субект в калъпа на националната държава. 

След края на „студената война“ модернизацията се свързваше с 
повсеместното разпространение на западния модел на обществено 
развитие. Създаде се впечатление, че в световен мащаб триумфират 
либерално-демократичните ценности и изградените на тяхна осно-
ва общества ще преодолеят конфликтността в социалното разви-
тие. Самюъл Хънтингтън своевременно предупреди, че „западната 
убеденост в универсалността на западната култура страда от три 
недостатъка: тя е погрешна; тя е безнравствена; и тя е опасна“, защо-
то „Западът вече не разполага с необходимия икономически и де-
мографски динамизъм, за да наложи волята си над други общества. 
(…) Западният универсализъм е опасен за света, защото може да 
предизвика голяма междуцивилизационна война…“ (Хънтингтън, 
1999; 450-451)

Абсолютизирайки постановките за тържеството на западните 
ценности, Европа не можа да разбере защо в комунистически Китай 
се постигнаха невиждани темпове на икономически растеж, не бяха 
разбрани процесите в постсъветското пространство, още се чудим 
на невъзприемчивостта в ислямския свят към демократичния мо-
дел на развитие. Европейският съюз пропилява шанса за Европа да 
издигне ролята си в световните дела.

Надделялата в гигантския сблъсък суперсила (САЩ) започна 
широко да се възприема като естествен лидер на света. Те се пода-
доха на изкушението и се опитаха да очертаят контурите на „нов 
световен ред“, в който не видяха друга алтернатива, освен своето 
лидерство в еднополюсен свят. Тогава не друг, а европейските ли-
дери от ранга на Хелмут Кол и Франсоа Митеран оспориха такава 
перспектива за света и обосноваха следваща стъпка в духа на иде-
ите на Жан Моне – трансформирането на Европейските общности 
в качествено новия Европейски съюз с претенции да бъде един от 
първостепенните фактори в новия свят. С това еднополюсният ва-
риант на развитие на света беше оспорен. Зароди се ново европо-
центристко начало, което зададе нови тенденции в отношенията 
в евроатлантическото пространство. Сега тези амбиции на Евро-
пейския съюз избледняват. В новата геополитическа динамика той 
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става все по-сговорчив със САЩ. Примери много – преговорите за 
постигане на Трансатлантическо партньорство за търговия и ин-
вестиции, блокирането на отношенията между Европейския съюз 
и Русия, украинска, сирийска, бежанска кризи. В Европейския съюз 
цари дълбоко неразбиране на сегашната битка за Европа.

В наше време отвъд властта на държавата се оказват жизнеспо-
собни транснационалните и трансдържавните общности и мрежи, 
целящи организирането на света по новому. Динамиката в прео-
бразуването и раждането на нови човешки общности е важна ха-
рактеристика на цивилизационния процес. В историята социални-
те общности като относително устойчиви съвкупности от хора са 
се развили и оформили на базата на специфични за конкретните 
условия съвместни начинания, общи интереси, ценности, при из-
ползването на специфични средства за общуване, с отношение към 
определени разбирания за света и норми на поведение. Тяхното ор-
ганизиране, утвърждаване и получаване на признание от други е 
свързано с логиката на взаимодействието между човека и природа-
та и на взаимоотношенията между хората. Вътрешните сили, обра-
зуващи обществени формирования, различаващи се едни от други 
колективни човешки общности, са преди всичко природни, иконо-
мически, идейно-религиозни и политически императиви. Светът се 
оформя в резултат на сложно взаимодействие между разнородни 
по своята социална, икономическа, политическа и техническа при-
рода фактори. Във взаимодействията в постмодерния свят са впле-
тени освен държави и съюзи между държави, също и образувания 
от не-държавен и наддържавен тип. Утвърждават се принципно 
нови социални идентичности, структурирани социални мрежи, 
които преследват най-различни хуманитарни, политически, ико-
номически, екологични, образователни и какви ли не други цели. 
По своеобразен начин те променят съдържанието на стереотипно 
наричаните международни отношения.

Европейската политическа мисъл си остава в плен на стари те-
ории, робува на клишета от миналото, не помага за осмислянето на 
идеите от средата на ХХ век, не провокира осмислянето на новите 
реалности. Тя се превръща във фактор за задълбочаване на кризата 
на Европейския съюз. Но европейските народи са доказали, че имат 

Проф. д-р Динко Динков
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способности да мобилизират своята мъдрост и да намират ориги-
нални подходи към предизвикателствата. Прибързани са приго-
товленията да се пише некролога на историческия експеримент с 
преднамереното обединение в разрез със „свещената“ национално-
държавна идея.
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Summary
Finding a way out of the current complex crisis of the European Union 

outlines various alternatives: denationalization; disintegration; defending the 
“status quo”; apart; resorting to “emergency exit” – “two-speed Europe”. The 
latter may be a “lesser evil” of stagnation, further regression in the integration 
process, because it is definitely preferable to a “Europe of different directions.”

Keywords: European Union, a complex crisis, denationalization, dis-
integration, “status quo”, decomposition, “two-speed Europe”.

В своето над половинвековно развитие Обединена Европа не-
еднократно изпадаше в кризисна ситуация по един или друг осно-
вен въпрос на своя интеграционен проект. Тъй като винаги успя-
ваше да намери компромисен или по-благоприятен изход от нея, се 
създаваше впечатлението, че от всяка криза тя излиза по-сплотена 
и по-силна. 
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Сегашната криза на Европейския съюз обаче е принципиално 

различна от всички предходни. Тя се отличава с комплексния си 
характер и дълбочината на разтърсващите Съюза противоречия, 
които поставят този път на карта и самото му съществуване. Онова, 
което бие най-много на очи в публичното пространство, е кризата от 
последните години, свързана с непрекъснато прииждащите стотици 
хиляди мигранти-мюсюлмани. Органично свързано с мигрантската 
криза е очерталото се изправяне на Европейския съюз пред лицето 
на застрашително растящата опасност от ислямския фундамента-
лизъм и неговата уродлива рожба – тероризма. В обстановката на 
несекващите приливи на мюсюлмански бежанци и на растящата 
заплаха от ислямския тероризъм европейските държави започнаха 
да посягат на Шенгенското пространство. Изпадането на Шенген 
в „частична кома“ на свой ред подсили и без това непреодоляната 
криза на Еврозоната и постави под въпрос възможностите за растеж 
на едва кретащата европейска икономика, чийто относителен дял в 
световното стопанство пада необратимо през последните години. 

Европейският съюз допусна да бъде въвлечен в конфликта в 
Украйна и в свързаната с него криза в отношенията с Руската фе-
дерация. Публикуването на стотици хиляди грами на американска-
та дипломация на сайта „Уикилийкс“ на австралийския гражданин 
Джулиан Асандж, шокиращите разкрития на бившия сътрудник 
на щатски разузнавателни служби Едуард Сноудън за мащабите на 
усилията на Вашингтон за създаване на „империя на шпионажа“1 
и публикуването от холандската организация на „Грийнпийс“ на 
стотици документи относно претенциите на администрацията на 
Барак Обама в преговорите за сключване на споразумение за Транс-
атлантическо партньорство за търговия и инвестиции, очертаха и 
криза в доверието спрямо Съединените щати. Точно в момента на 
многомерната си обща криза Европейският съюз трябваше да води 
драматични дебати по повод напористите опити на Великобрита-
ния да ревизира самата същност на европейския интеграционен 
проект.(Аврейски, 2016) 

1 Терминът е на вестник „Вашингтон пост“ в броя му от 30 август 2014 
година. 

„Европа на различни скорости“ или „Европа на различни посоки“?
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Към всички тези аспекти на общата криза на Европейския съюз 

в наши дни трябва да добавим и кризата на неговото политическо 
лидерство. Днешното поколение европейски лидери, което не е пре-
живяло ужасите на подпалените в Европа световни войни, сякаш 
забрави трагичните уроци от миналото и видимо загърби заветите 
на „бащите-основатели“ на Обединена Европа. Още Маргарет Та-
чър успя да посади отровните семена на един нов стил на обществе-
но отношение спрямо Обединена Европа. Ако до тогава Общността 
се възприемаше от всички участващи страни като интегрален клуб 
на солидарни държави и граждани, Тачър започна да налага новото 
ѝ схващане като организация, с която трябва да се „воюва“ за по-
стигане на користни „национални“ цели, като ѝ се прехвърля дори и 
отговорността за претърпените неуспехи на националните власти. 
Този нов политически жаргон с присъщата му борческа фразеоло-
гия постепенно бе усвоен от повечето национални лидери на дър-
жавите-членки, дори от искрените привърженици на европеизма, 
които се поддадоха на изкушението да изтъкват „заслугите“ си като 
„борци“ за националната кауза. Това плъзгане по национализма не 
само накърняваше имиджа на Обединена Европа, но и водеше към 
отчуждаване и на държавно-политическия елит, и на гражданите 
от традиционните ценности на европеизма. Освен това, обективно 
подхранваше популизма на националистически формации, възпри-
ели Европейския съюз като „излишен“ ограничител на национал-
ния суверенитет, който би било по-добре да бъде отхвърлен. Резул-
татите проличаха особено ясно през последното десетилетие, кога-
то евроскептичните политически формации, възникнали в почти 
всички държави-членки, успяха да формират и своя група в Евро-
пейския парламент, а някои от тях – дори да се превърнат в пър-
ви политически сили в своите страни. Особено тежка е кризата на 
политическото лидерство в новите европейски демокрации, които 
въпреки доминиращите проевропейски нагласи на общественото 
мнение продължават да водят откровено проамериканска полити-
ка. Притесненията за състоянието на днешните национални лидери 
бяха открито изразени от ветерана на европейската интеграция и 
председател на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер, който не-
отдавна с огорчение отбеляза, че те „не са горди с постиженията на 
своите предшественици“ и „не се обичат достатъчно“ помежду си.

Проф. д-р Никола Аврейски
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Кризата на политическото лидерство се наблюдава и на общо-

европейско равнище. Като резултат от сделките между стари и нови 
демокрации за разпределение на политическите длъжности в Брюк-
сел на квотен принцип, на възлови места в европейските институ-
ции се оказаха изтласкани личности, които са очевидно неподходя-
щи за високите си постове и с действията си наложиха тягостното 
впечатление, че обслужват неевропейски интереси. 

Кризата на политическото лидерство в Европейския съюз има 
и друг, не по-маловажен аспект. За първи път се прави опит да се ре-
визира заложената още в темелите на европейския интеграционен 
проект идея за необходимостта от колективно лидерство на две или 
повече държави, което да осигури баланс на вътрешноевропейските 
взаимоотношения. Обединението на Германия доведе до определен 
дисбаланс в Европейския съюз и с действията си канцлерът Ангела 
Меркел събуди асоциациите за Германия от миналото, изкушаваща 
се да действа самостоятелно по европейските дела.

Отчайващото състояние на националното и общоевропейското 
лидерство породи тежка криза на демократичната легитимност на 
Евросъюза. Това се видя особено нагледно във връзка с подготовка-
та за сключване на споразумение за Трансатлантическо партньор-
ство за търговия и инвестиции. Стигна се до куриоза „Уикилийкс“ 
на Асандж да обяви награда от 100 хил. евро за този, който пока-
же текста на обсъжданото над две години споразумение със САЩ. 
Сред донорите за набиране на сумата се оказа и доскорошен минис-
тър на финансите на държава-членка на Европейския съюз (Янис 
Варуфакис). А когато сформираната Коалиция „Спрете ТПТИ!2“ 
събра необходимите 1 млн. подписа на европейски граждани, Ев-
ропейска комисия отказа да изпълни разпоредбата на Лисабонския 
договор за преразглеждане на позицията си и коалицията отнесе 
случая до Съда на Европейския съюз.

Кризата на политическото лидерство заслужава специално 
внимание, защото именно лидерите проиграха големия шанс на Ев-
ропейския съюз с провала на Конституцията за Европа. Робуването 

2 ТПТИ е съкращение на проектираното споразумение за Трансатлан-
тическо партньорство за търговия и инвестиции.

„Европа на различни скорости“ или „Европа на различни посоки“?
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на убеждението, че Конституцията може да влезе в сила само при 
ратификация от всички държави-членки закрепи утвърдилото се с 
приемането на Великобритания правило европейската интеграция 
да се развива с темпото на най-бавно движещата се държава. Ока-
зала се ротационен председател на Европейския съюз в тази негова 
институционална криза, Великобритания не прояви дори загри-
женост и наложи двугодишен „период на размисъл“, преди да бъде 
взето решение как да се излезе от кризата. Евроскептиците използ-
ваха времето на размисъл за открито настъпление: поставяха под 
въпрос съществуването на Еврозоната, призоваваха за връщане 
към модела „Европа на националните държави“, изнасяха пропове-
ди за „Апокалипсис“ на Европейския съюз. 

Последвалото трудно договаряне на Лисабонския договор и 
мъчителното му влизане в сила създаде усещането, че Европейски-
ят съюз се е съвзел3, но непосредствено след това лидерите му поз-
волиха той да се окаже в клопката на геополитическата стратегия за 
неговото маргинализиране. Днес можем да констатираме, че евро-
оптимизмът окончателно е отстъпил място на европесимизма. След 
като пропиля своя исторически шанс, Европейският съюз сега се 
разпада по шевовете. Множат се прогнозите за неговия край, пра-
вени открито дори от неговите лидери. 

Ако се опитаме да откроим тенденцията в развитието на общата 
криза на Европейския съюз, нямаме основания да не се доверим на 
европесимистичната прогноза на председателя на Европейската ко-
мисия Юнкер за новата 2016 г.: „Кризите, с които имаме работа сега, 
ще продължат да ни занимават, но към тях ще се добавят и нови.“ 

Както твърдеше създателят на теорията на цивилизациите 
проф. Арнълд Тойнби, в течение на „ритмите“ на историята циви-
лизациите се изправят пред различни „предизвикателства“ и из-
ходът зависи най-вече от „пулсациите“ на отговорите на „творче-
ското господстващо малцинство“.(Тойнби, 2001) Въпросът, следо-
вателно, е: Какъв отговор на днешната остра криза в Европейския 
съюз ще даде сегашният европейски политически елит?

3 За това допринесе и удостояването на Европейския съюз с Нобелова 
награда за мир за 2012 година.

Проф. д-р Никола Аврейски
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Намирането на оптималния изход от общата криза при тези 

почти провалили се европейски лидери ще бъде почти „кауза пер-
дута“. И все пак си заслужава да разсъждаваме по въпроса: Какви 
всъщност са алтернативите пред по-нататъшното развитие на евро-
пейската интеграция?

Не са никак малко анализаторите (европейски и неевропей-
ски), които прогнозират денационализиране на Европейския съюз, 
т. е. връщане под напора на националистическите движения към 
познатата от миналото Европа, съставена от враждуващи помежду 
си суверенни национални държави. Силите на денационализацията 
наистина набират скорост през последните години в Европейския 
съюз, но те нямат потенциала да го разрушат. Голяма част от трак-
товките на европейския национализъм страдат от три недостатъка: 
първо, игнорират факта, че национализмът не е „мръсна дума“, а 
идеология на националната държава, пораждаща светлото чувство 
патриотизъм; второ, подценяват съвместимостта на национализма 
с европеизма; трето, необосновано превръщат в драма дейността на 
крайната десница в Европейския парламент. Подобни трактовки не 
само че не са убедителни, но и не помагат за открояване на големите 
рискове за европейската интеграция. Главната британска заплаха за 
Европейския съюз не е Партията на независимостта на Обединено-
то кралство на Найджъл Фараж, а нестихващите претенции на кон-
сервативния премиер Дейвид Камерън. Главната германска заплаха 
за Европейския съюз не са движенията Патриотични европейци 
срещу ислямизацията на Запада и Алтернатива за Германия, а упо-
рито провежданата погрешна европейска политика на федералния 
канцлер-центрист Ангела Меркел. Главната френска заплаха пред 
Европейския съюз не е Националният фронт на Марин льо Пен, а 
безнадеждно слабият президент-социалист Франсоа Оланд. Изтък-
натото по-горе не означава склонност към омаловажаване на сили-
те на денационализирането на Съюза. Проблемът се състои в това, 
че те наистина могат съществено да го отслабят и по този начин 
да повлияят на конкуренцията между другите алтернативи. Но не 
бива да се забравя, че гражданските общества на всяка отделна дър-
жава-членка държат на Обединена Европа и активно ще се проти-
вопоставят на лелеяното от крайните националисти възстановява-

„Европа на различни скорости“ или „Европа на различни посоки“?
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не на „отнетия“ от Европейския съюз национален суверенитет. Не 
само заради живия исторически спомен за тежките последици от 
една разпокъсана на затворени национални държави Европа, но и 
поради съзнаването, че денационализирането на Европейския съюз 
обективно ще превърне отново европейските страни в заложници 
на глобалните интереси на фланговите световни Суперсили.

Известни шансове имат радетелите на дезинтегрирането на Ев-
ропейския съюз по посока на превръщането му в една обикновена 
Европейска зона за свободна търговия. Поетите политически анга-
жименти на Европейския съвет по повод исканията на Великобри-
тания за реформиране на Европейския съюз и предстоящият рефе-
рендум в Обединеното кралство по въпроса за неговото еврочлен-
ство са много благоприятни поводи за ново, още по-мощно настъп-
ление на силите на дезинтеграцията. Тяхната пропагандна машина 
използва послания, които намират по-добър прием в общественото 
съзнание – възвръщане на части на отнетия от Европейския съюз 
национален суверенитет, концентриране на Съюза върху Общия 
пазар, разширяването на единния европейски пазар с приемането 
на страните от Европейската асоциация за свободна търговия и на 
всички други желаещи европейски държави, за „да се укрепи“ по-
зицията му като най-голям обединен пазар в света. Слабото място 
и на тази визия за Европейския съюз, както на предходната, са спо-
таените му цели. Всеки що-годе интелигентен европеец разбира, че 
зле прикритата цел е един така реформиран Съюз да се откаже от 
всякакви военнополитически претенции и стремежи за глобална 
роля в съвременния свят, да сключи споразумението за Трансатлан-
тическо партньорство за търговия и инвестиции, характеризирано 
откровено от главния претендент за бъдещ президент на САЩ г-жа 
Хилари Клинтън като „икономическо НАТО“, т. е. Европа, обеди-
нена по този начин, да се превърне в икономически и политически 
сателит на една извъневропейска Суперсила, която при това се на-
мира в състояние на очевиден и необратим упадък.

Като най-вероятна се очертава опцията за отстояване на „ста-
туквото“ с цената на няколко крачки назад. По всичко личи, че 
провалилите се национални и общоевропейски лидери няма да при-
знаят своя провал и ще се ориентират към съхраняване на Европей-
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ския съюз на пръв поглед в сегашния му вид. Принципиалните от-
стъпки от основополагащи принципи на европейската интеграция 
ще бъдат представяни като една „насъщна необходимост“ в името 
на запазването на Великобритания в Европейския съюз, като съще-
временно ще бъде подхранвана илюзията, че това е просто „нещо 
не толкова важно“, а е и „временно“, докато всъщност става дума 
за истинско обръщане на посоката на европейския интеграционен 
проект. Тази перспектива обективно ще насочи Европейския съюз 
в руслото на дезинтеграцията и ще го превърне в международна ин-
тегрална организация със затихващи функции.

Мнозина анализатори, предимно макроикономисти, прогнози-
рат разпадане на Европейския съюз поради непреодолими вътрешни 
противоречия между богатия Север и бедния Юг, между етнически 
еднородните западоевропейски нации и разнородните източноев-
ропейски нации, между старите и новите държави-членки, между 
големите и малките страни, между капитала и труда, между „Стара 
Европа“ и „Нова Европа“ в щатския смисъл на тези понятия4, между 
националните лидери на държавите-членки и прочее.5 Такава оп-
ция не бива да се изключва от прогнозите за обозримото бъдеще 
на европейската интеграция. Но вероятността от подобен развой 
на европейския интеграционен проект не изглежда голяма. Макар 
да станахме свидетели на почти неочаквано разпадане на европей-
ски федерални държави след над половинвековно съжителстване 

4 От 2003 г. политическите стратези на САЩ противопоставят старите 
европейски демокрации („Стара Европа“) на новите демокрации („Нова 
Европа“), докато европейската политическа мисъл разбира под „Стара Ев-
ропа“ Европа до края на Студената война, а под „Нова Европа“ – Европа 
след Студената война.

5 Сред първите, отредили такава участ на Обединена Европа, беше 
бившият френски премиер Едуард Баладюр, убеден привърженик на евро-
пейската интеграция. Още през септември 2010 г. той заяви в интервю за 
френския вестник „Монд“, че Европейският съюз като регионална органи-
зация „е обречен на провал“ заради взетото „доста прибързано“ решение 
за разширяване на Изток. Особено обезпокоително за Баладюр е обстоя-
телството, че 27-те тогавашни държави на Съюза имат „доста различни 
социални и икономически системи“.
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под един държавен покрив, сценарият за окончателно разпадане 
на Европейския съюз на съставните му части изглежда нелогичен 
предвид реалните постижения на европейската интеграция, които 
не могат така лесно да бъдат изоставени. 

Процесът на разпадане на Европейския съюз всъщност е ми-
слим, ако разтърсващите го цивилизационни, стратегически, во-
еннополитически, социалноикономически, технологически, демо-
графски и други предизвикателства тласнат част от неговите дър-
жави към „аварийния изход“ – осъществяване на концепцията на 
„Европа на две скорости“. 

Идеята за „Европа на различните скорости“ се зароди още през 
60-те години като възможен и вероятно необходим изход от „глуха-
та улица“, към която след приемането ѝ Великобритания неизбежно 
ще тласка европейския интеграционен проект.(Попова, 2001; 440) 
Великобритания наистина внесе очакваните сериозни трудности в 
европейската интеграция и това вкара идеята за „движение на две 
скорости“ в европейските институции. В доклада на белгийския 
премиер Лео Тиндеманс за бъдещето на европейската интеграция 
(7 януари 1976 г.), депозиран след безпрецедентния референдум във 
Великобритания за членството ѝ в Европейската общност, настоя-
телно се препоръчваше групата на убедените държави да не изчаква 
по-бавно движещите се. (Лебедев, 1988; 73; Попов, 2006; 124) 

Още в началото на управлението на Маргарет Тачър недовол-
ството в Европейската общност стигна до там, че започнаха да се 
обмислят варианти за отстраняването на Великобритания от нея. 
Поради взаимно непримиримите позиции противоречията меж-
ду Обединеното кралство и останалите държави от Европейската 
общност придобиха такава острота, че през 1983 г. френският пре-
зидент Франсоа Митеран лансира идеята за „Европа с променлива 
геометрия“ (Weitenfeld, 1985; 261-262), като дори двукратно през 
1984 г. излезе с предложение за разпускане на Европейската иконо-
мическа общност и повторното ѝ създаване с участието на Велико-
британия или без нея. (Шарп, 1998; 182, 185)

След трансформирането на Европейската общност в Европей-
ски съюз, поради прокараната от Лондон разпоредба в учредител-
ния Договор от Маастрихт (1993 г.), даваща възможност всяка дър-
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жава-членка да може да излиза от някои от неговите клаузи, както 
и закрепения в договора отказ на Обединеното кралство да участва 
в Европейската социална политика и в третия етап на Икономиче-
ския и валутен съюз, проблемът с „движението на две скорости“ 
отново излезе на челно място в дневния ред на Обединена Европа. 
На 1 септември 1994 г. управляващата коалиция на Християнде-
мократическия съюз и Християнсоциалния съюз в Германия издиг-
на предложение в Европейския съюз да бъде образувано „твърдо 
ядро“ от държавите-учредителки (без Холандия), като Франция и 
Германия бъдат „ядрото на твърдото ядро“ (Попова, 2001; 440-442). 
Почти по същото време френският премиер Едуард Баладюр пред-
ложи Европейският съюз да се преизгради като тристепенен съюз 
от ядро от петте държави-съучредителки (без Холандия), втори 
кръг от държавите-членки и трети – от асоциираните държави, гот-
вещи се за членство. 

Последвалото явно британско нежелание за задълбочаване на 
европейската интеграция вдъхна нов живот на визията за „Европа 
на две скорости“. В редакционния Амстердамски договор (1999 г.) 
бе намерен и закрепен механизъм за частично справяне с този 
проблем – въведена беше клауза за „конструктивно въздържане“, 
даваща право на държава-членка да не участва в даден проект на 
Съюза, без обаче да пречи на останалите да го осъществят. Анало-
гична цел преследваше и въведеното със същия договор „засилено 
сътрудничество“ (чл. 43), даващо възможност на група държави-
членки, които искат ускорено сътрудничество в определени обла-
сти, по отношение на които не всички държави-членки имат готов-
ност или желание да участват на дадения етап, да се опитат да го 
постигнат чрез институциите и процедурите на Европейския съюз. 
Установените с договора изисквания за „засиленото сътрудничест-
во“ обаче го правиха практически неприложимо: използването на 
този механизъм само като последно средство, след като възмож-
ностите, предвидени с договорите, са изчерпани; изключването от 
приложното поле на Общата политика в областта на външните от-
ношения и сигурността; готовността за участие на мнозинството 
от държавите на Европейския съюз; дадената възможност всяка 
държава-членка да може да наложи „вето“ на „засиленото сътруд-
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ничество“, позовавайки се на „важни причини на националната 
политика“. (Попова, 2001; 69-70).

Воден от стремежа тази теоретична възможност да се превър-
не в практическа, Европейският парламент в резолюция от април 
2000 г. настоя механизмът на „засиленото сътрудничество“ „да ста-
не гравитационна сила, която да позволи на Съюза да се развива“. 
Съобразявайки се с тази препоръка, Европейският съвет във Фейра 
(юни 2000 г.) разшири мандата на Междуправителствената конфе-
ренция за ревизия на Договора за Европейски съюз, включвайки 
въпроса за „разширеното сътрудничество“. Редакционният Дого-
вор от Ница (2003 г.) уреди по един по-убедителен начин пробле-
ма със „засиленото сътрудничество“. В приложното му поле бяха 
включени въпросите на Общата политика в областта на външните 
отношения и сигурността, като не се допускаше използването му 
само в областта на отбраната и по въпроси с военни последици. Ми-
нималният брой държави, необходим за формиране на „засилено 
сътрудничество“, беше сведен на осем. Премахнато бе правото на 
„вето“, но всяка държава-членка получи правото да сезира Евро-
пейския съвет с въпроса за допустимостта на определено „засилено 
сътрудничество“. Последният трябваше се произнася с квалифици-
рано мнозинство, като в областта на Общата политика в областта на 
външните отношения и сигурността за решението бе необходимо 
единодушие. За „засилено сътрудничество“ в областта на Икономи-
ческия и валутен съюз се изискваше позитивно становище на Евро-
пейския парламент. (Попова, 2001; 70-71)

На практика „засиленото сътрудничество“ стана факт с инкор-
порирането на Шенгенското споразумение в първичното право на 
Европейския съюз (1999 г.) и учредяването на Еврозоната (2002 г.), 
поради нежеланието на някои от старите държави-членки да се 
включат в тези проекти. То дори стана неизбежно с разширението 
на Европейския съюз на Изток (от 2004 г.) поради очевидната не-
възможност за незабавно поемане в пълен обем на задълженията 
по членството от страна на приетите нови демокрации. 

Ако в годините на Студената война обединяването на Запад-
на Европа изглеждаше невъзможно без Великобритания за някои 
държави-съучредителки на Европейската общност (най-вече Хо-

Проф. д-р Никола Аврейски



53
ландия), в началото на ХХІ в., когато беше възстановено социал-
нополитическото единство на Европа и Европейският съюз вече 
беше обединил преобладаващата част от държавите на конти-
нента, британското участие в Обединена Европа започна да не се 
схваща като абсолютна необходимост. А и след като със своята 
Стратегия за сигурност, приета в края на 2003 г., Европейският 
съюз оповести, че иска да бъде независим геополитически играч, 
Великобритания трябваше да бъде изправена пред стратегически 
избор: със САЩ или с Обединена Европа. След обструкциите на 
Лондон при обсъждането на Конституцията на Европа (2005 г.) 
и на Лисабонския договор за функциониране на Европейския 
съюз британските лидери бяха предупредени, че ако Лисабон-
ският договор пропадне, ще се пристъпи към организиране на 
съгласните с него, което изигра определена роля при парирането 
на британската съпротива. Договорът от Лисабон (2009 г.) внесе 
нови съществени изменения в опцията за „засиленото сътруд-
ничество“. Създадени бяха повече възможности за „засилено 
сътрудничество“ в определени области, което позволява образу-
ването на коалиции на държави-членки, желаещи по-тясна ин-
теграция, включително в областта на съдебното сътрудничество 
и наказателните дела. Новост в договора бе засилената възмож-
ност за създаване на общи структури в областта на сигурността и 
отбраната чрез механизъм за „постоянно структурирано сътруд-
ничество“ в областта на отбраната, съгласно който държавите-
членки, които желаят, могат да установят помежду си по-тясно 
военно сътрудничество, използвайки институционалната рамка 
на Европейския съюз. 

Механизмът на „засилено сътрудничество“ даде възможност 
на групи от държави-членки да осъществяват конкретни мисии на 
Европейската политика на сигурност и отбрана с единодушно ре-
шение на Европейския съвет. Определянето на „засилените сътруд-
ничества“ се предоставяше не само на Съвета, но и на Европейския 
парламент, който бе призван да дава одобрението си за използва-
нето на тази формула, позволяваща да не се блокират действието 
и напредъка на Европейския съюз за онези държави (минимум ед-
на-трета от държавите-членки), които имат политическа воля за 
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по-тясно интеграционно сътрудничество. Лисабонският договор 
включи също за първи път клауза, даваща възможност на държава-
членка да напусне Съюза. 

Тъй като Лондон продължи да бъде завидно последователен в 
усилията си да препятства фактически започналото движение на 
Обединена Европа на „две скорости“, останалите държави-членки 
на Европейския съюз бяха изправени пред дилемата: скромен на-
предък със скоростта на най-бавно движещата се държава и дори 
връщане назад или преминаване на част от тях на ускорена скорост. 
В качеството си на премиер на Люксембург Жан-Клод Юнкер от-
кровено коментира тази дилема: „Европа на две скорости, Европа 
на променливата геометрия сами по себе си не могат да бъдат цел-
та (…), но могат да бъдат следствие, ако няма друг изход.“ (Попов, 
2006; 124) 

Същият този Юнкер, вече като председател на Европейската 
комисия, не скри огромното си разочарование от положението, в 
което се оказа Обединена Европа. С болка той констатира мина-
лата година, че Европейският съюз се намира в упадък и негова-
та „любовна интрига“ с интеграцията вероятно е към своя край. 
В последваща реч, произнесена на 23 октомври 2015 г. в Мадрид, 
Юнкер определи сегашна Европа като „долина на страховете“, аргу-
ментирайки се и с икономическата криза на Европейския съюз: „От 
гледна точка на икономиката, виждаме края на славните години на 
Европа, в сравнение с това, което правят другите(…) Делът на ЕС в 
световната икономика намалява и скоро ще бъде само 15 процента 
от глобалния брутен вътрешен продукт.“6 А по време на открития 
му телевизионен диалог с гражданското общество, проведен на 19 
ноември 2015 г., заяви, че Европейският съюз е „пред пропаст“. През 
следващия месец с нескрито униние Юнкер заяви: „Липсва Европа, 
в този Евросъюз се усеща недостиг както на Европа, така и на съюз.“ 
Воден от подобни реалистични разбирания за „глухата улица“, в 
която се оказа Европейският съюз, Юнкер явно не изключва при-

6 Прогнозата на Юнкер е, че европейската икономика скоро ще бъде 
засенчена от развиващите се страни, чието население, потребление и про-
изводство бързо нарастват.
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бягване до „аварийния изход“. По време на споменатия открит диа-
лог с гражданското общество той откровено сподели, че тридесет и 
пет държави7 трудно могат да имат сходни позиции и многозначи-
телно допълни, че все някога ще дойде времето, когато част от тях 
ще образуват едно „ядро“ на бъдеща истинска интегрална Европа. 

Че казаното от Юнкер не е случайно изпуснато предположение, 
стана ясно през януари 2016 г. от интервюто на италианския дър-
жавен секретар по европейските въпроси Сандро Годзи, дадено за 
вестник „Република“. В него той посочи, че Италия, която от години 
настоява за по-силна европейска интеграция, иска още в началото 
на 2017 г., по повод 60-годишнината от подписването на Римския 
договор за Европейската икономическа общност, да започнат меж-
дуправителствени преговори за промяна на договорите на Евро-
пейския съюз с цел реализация на старата идея за „Европа на две 
скорости“. Това предполага „на първа скорост“ да останат всички 
сегашни държави на Европейския съюз, обединени около ценно-
стите на единния пазар и на основните свободи. Онези от тях, които 
желаят, трябва да преминат „на втора скорост“, формирайки едно 
„ядро“, основано на „обновена и задълбочена Еврозона“ с общ „ми-
нистър на финансите“, избран от Европейския парламент и подот-
четен на него. Годзи уверява, че с вижданията на Италия са съгласни 
Белгия, Холандия, Люксембург, Гърция, Португалия и Малта. На-
стана време Франция, която подкрепя италианския анализ за по-
требностите на европейската интеграция, да се включи в действия-
та в тази насока, подчертава Годзи. И уточнява, че Германия искала 
да отлага стартирането на междуправителствени преговори за нова 
организация на Обединена Европа – едно твърдение, което навява 
на мисълта, че Берлин е по-скоро склонен да изчака резултата от 
предстоящия референдум за членството на Великобритания в Ев-
ропейския съюз. 

Дали наистина тази последна възможност за оцеляване на ев-
ропейската интеграция в случай на непреодолима криза няма да се 
окаже спасителна, предстои да видим. Във всеки случай реализаци-

7 Юнкер явно има предвид не само държавите-членки, но и страните 
от „присъединителния пакет“ на Европейския съюз.

„Европа на различни скорости“ или „Европа на различни посоки“?
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ята на концепцията „Европа на две скорости“ може да се окаже „по-
малкото зло“ от застоя, още повече от регреса в интеграционния 
процес, защото очертава магистралата, която ще позволи следване 
на една обща посока, и определено е за предпочитане пред опас-
ността от „Европа на различни посоки“.

Библиография
Аврейски, 2016: Аврейски, Никола. ЕС в клопката на геополитиче-

ската стратегия за неговото маргинализиране. – В: Геополитика & геостра-
тегия, кн. 2 и кн. 3, София, Българско геополитическо дружество, 2016.

Лебедев, 1988: Лебедев, Александр. Очерки британской внешней по-
литики (60-80-е годы). Москва, Международные отношения, 1988.

Попов, 2006: Попов, Eмил. Сто есета за Европа. София, Изток – Запад, 
2006.

Попова, 2001: Попова, Жасмин. Основи на правото на Европейския 
съюз. 2. осн. прераб. изд. София, Издателство „Планета – 3“, 2001.

Тойнби, 2001: Тойнби, Арнълд. Изследване на историята. Т. 1-2, Со-
фия, Захарий Стоянов, 2001. 

Шарп, 1998: Шарп, Пол. Дипломацията на Тачър. Възраждането на 
британската външна политика. София, Princeps, 1998.

Weitenfeld, 1985: Weitenfeld, Werner von (Hrsg.), Die Identitat Europas. 
Fragen, Positionen, Perspektiven. Munchen-Wien, Hanser, 1985.

Проф. д-р Никола Аврейски



57

ГЕОПОЛИТИЧЕСКИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА 
ПРЕД ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Доц. д-р Борислав Градинаров
ИИОЗ – БАН
bograd@abv.bg

GEOPOLITICAL CHALLENGES  
TO THE EUROPEAN UNION

Assoc. Prof., Borislav Gradinarov, Ph. D.
ISSK at BAS
bograd@abv.bg

Summary:
The article analyzes some of the problems of the EU, which create con-

ditions for chronic crises and opposition – deficits of liberalism, receding tide 
of European citizens from active participation in politics and suppressed 
reasons for the introduction of the single European currency. The article 
explored the changing geopolitical realities facing the EU as a result of the 
behavior of Turkey, Russia and the USA. The conclusion is that without se-
rious institutional, political and structural changes it will be more difficult 
the united Europe to survive and develop.

Keywords: 
EU, Euro, liberalism, political parties, geopolitical challenges, civiliza-

tional crisis.



58

1. За Европа като за Европа –  
без еуфория и преклонение

Ако литературните алюзии са приемливи аргументи в една 
научна дискусия, посветена на политико-икономическите и циви-
лизационните проблеми на обединена Европа (каквото и да значи 
това), бихме могли да наречем Европейския съюз политически кло-
нинг на чудовището на Франкенщайн. Замислен като исторически 
експеримент от немскоезичните католици-либерали Робер Шуман, 
Конрад Аденауер и Алчиде де Гаспери, слепен от трудни, макар и 
не невъзможни за териториално съчетаване части и действащ по 
изкуствената логика на брюкселската бюрокрация, той по-често 
функционира в режим на институционална дискондиция и дефи-
цит в легитимността си.

Една от най-ярките прояви на тази дискондиция е вътрешното 
противоречие на либералната идея, която мълчаливо се приема за 
свещеният принцип на съвременна обединена Европа. Проблемите 
за тази вътрешна неконсистентност и пречките при транспониране 
на либералната теория в реална политика са добре анализирани от 
Джон Кекеш и тук няма да се спирам на тях (Кекеш, 2011). Лозунгът 
за четирите свободи, в името на които пет-шест десетилетия евро-
пейските страни се опитват да убедят себе си и останалия свят, че 
са намерили философския камък на историята и че Европа е приз-
вана „да управлява 21 век“ (Ленард, 2005) има едно тъмно петно. 
Този лозунг е съшит по кройката на социално – католическата док-
трина, основната идея на която е, че централната власт следва да не 
превишава определен санитарен минимум. В идеалния случай този 
минимум не бива да надхвърля правомощията на Европейския съд, 
призван да решава конфликтите между държавите – членки и да га-
рантира либералните принципи. Но самият класически либерали-
зъм, поне в неговите практически реализации след Реформацията 
чак до края на 19 в., предполага многообразие на различни и конку-
рентни политически системи, каквито са били системите например 
в независимите градове на Северна Италия, Франция и Германия. 

Идеята за либералната конкуренция е изстраданата поука от 
борбата срещу тиранията в различните ѝ форми и измерения в 
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държавите от стария континент. Този принцип изглежда удачен 
в условията на геополитически пъзел от множество различни и 
взаимно уравновесяващи своите имперски амбиции държав-
ни образувания. Но е трудно приложим и не е конструктивно 
плодотворен в едно наддържавно суперобединение, за което се 
предполага, че може да формира единна воля, да демонстрира 
собствена идентичност и да упражнява контрол върху сложните 
и многопосочни процеси и конфликти в съвременния глобализи-
ран свят. Затова и прословутата „солидарност de facto“ (Schuman, 
1950) която би трябвало постепенно да смекчи съмненията и не-
доверието между страните-членки и стъпка по стъпка да ги сбли-
жи до степен на неделимо цяло изглежда по-скоро като упойката 
преди операцията. Тя притъпява усещанията, но само докато трае 
действието ѝ.

Това, за което в момента малко се говори, е, че Европейският 
съюз може би не е това, за което най – често се представя. В своето 
изследване „Трагедията на еврото“, Филип Багус, анализирайки раз-
витието на идеята за единна европейска валута от плана „Вернер“ 
през 70-те години на миналия век, през доклада „Делор“ до догово-
ра от Маастрихт, подписан през декември 1991 г., счита, че характе-
рът на тази еволюция е безспорното доказателство за много важен 
завой в идеята за обединена Европа. Именно в Маастрихт тогаваш-
ният канцлер на Германия, Хелмут Кол се съгласява да остави гер-
манската марка в миналото, приемайки предложението на Франсоа 
Митеран за обща европейска валута и се подписва под решението 
тя да влезе в сила на 1 януари 1999 г. 

Това обаче не е съвсем доброволно сключено споразумение. 
Сделката е Франция да оттегли своите възражения срещу обединя-
ването на Западна и Източна Германия, но при условие, че послед-
ната се съгласи да замени силната към този момент германска марка 
с евро (Багус, 2011; 81-82) А както е добре известно от историята, 
общата валута е най-важната стъпка към изграждането на единен 
политически субект. Така неявната част от въпросната сделка е, че 
Европейският съюз постепенно ще бъде развиван по модела на една 
федерация от европейски щати, обединени и управлявани от гер-
манските и френските политически елити.

Геополитически предизвикателства пред Европейския съюз
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Разбира се, това не се афишира. Обикновено еуфорията на раз-

ширението през първото десетилетие на 21 век се опакова в добре 
звучащите лозунги за обединена и мирна Европа от 28 или 27 (след 
като референдумът от 23 юни, 2016 г. на практика бламира участие-
то на Великобритания в съюза) държави, единни в многообразието 
и радващи се на благоденствие и просперитет. Докато съществува 
пространство за присъединяване, дълбочинните процеси за фор-
миране на супердържава могат да остават в периферията на об-
щественото внимание или да бъдат подминавани без задълбочен 
коментар. Големият въпрос е какво ще се случи, когато Европейски-
ят съюз достигне крайните очертания на своите цивилизационни, 
културни и религиозни предели? А съществуват сериозни симпто-
ми, че тези предели са достигнати и т. нар. Brexit е само един от тях. 
Неслучайно след оповестявето на резултатите от референдума във 
Великобритания председателят на Европейския съвет, Доналд Туск 
заявява, че при това развитие на нещата процесът на интеграция на 
нови държави в ЕС не може да продължи както досега.

Еволюцията на ЕС към една, може би федерална или нещо близ-
ко до нея, супердържава обаче се сблъсква със сериозни препят-
ствия. Налице е обезпокоителна тенденция в Европа, която тихо, но 
неумолимо подкопава познатия поне от последните два века модел за 
формиране на политическа воля. Това е отливът на членска маса от 
основните политически партии, което сериозно „подяжда“ способ-
ността на съюза да формира легитимна политическа воля и оттук да 
демонстрира ясна правосубектност. От началото на настоящия век 
по някои изследвания (виж това на Ингрид фон Бицен и Томас По-
гунтки) по-малко от 5% от гражданите на ЕС, имащи право на глас, 
членуват в една или друга партия. В скандинавските страни социалде-
мократите изпадат във все по-дълбока идейна и членска криза. Само 
за последните три години членската маса на партиите във Франция, 
Италия и Великобритания са се свили с над 1,5 млн. Не по-добро е 
положението в Полша и Литва. В Германия пък двете най-влятелни 
партии, християндемократите и социалдемократите, за последните 
25 години са изгубили повече от половината си членска маса. (Biezen, 
Poguntke, 2014; 205-216) Като изключим някои евроскептични и 
екологични партии и движения, за всички останали тенденцията 
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изглежда трайна и трудно обратима. А това сериозно ерозира пар-
тийната демокрация в ЕС и способността на политическите елити 
да формират визия за по-нататъшна вътрешна интеграция на съюза, 
която да е приемлива за болшинството от европейските граждани.

Изправени пред песимистичната перспектива за провал на 
плановете им да се превърнат в несменяем олигархичен връх на ев-
ропейската супердържава, политическите елити на старите страни-
членки все по-често прибягват до средства и методи, които трайно 
започват да ги превръщат в клики.1 Клики, загрижени повече за 
опазването на собствените си привилегии и богатство, отколкото за 
добруването на гражданите на ЕС. Това достатъчно ясно се вижда 
и при справянето с последиците от световната финансова криза от 
2008-2009 г., и при закъснелите и необмислени реакции на бежан-
ския наплив след 2012 г., и при реакциите преди и по време на теро-
ристичните атаки от последните месеци.

Явно има нещо сбъркано в европейския интеграционен модел. 
Съществуват сериозни сривове в механизма за защита на външните 
граници на съюза. Усеща се и остър дефицит в умението да се води 
проактивна политика с партньорите и опонентите на ЕС, нещо кое-
то е особено видимо например по отношение на Турция и Русия. 
Общото впечатление е, че вместо да се върви към формиране на 
обща европейска идентичност и правосубектност, споровете и про-
тивопоставянето между страните – членки като че ли се изострят. 

2. Влияние на външните за Европейския съюз 
сили и фактори 

По-опасното е, че дефицитът на време, както и липсата на реа-
листичен сценарии за институционално, политическо, икономиче-
ско, военно, културно и т. н. укрепване на ЕС, го превръща в силно 

1 Понятието идва от френското clique, което означава шайка, банда. В 
политологията и социологията той е с негативен смисъл и обозначава част 
от обществото или група, чиито членове са свързани с обща среда и общи, 
предимно користни интереси.
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зависим от външни геополитически фактори и процеси, върху кои-
то той има минимален или никакъв контрол.

Един от тези фактори е Турция. С територия, колкото седем Бъл-
гарии (783 562 km²)), население близо 80 млн. души, 98% от които е 
мюсюлманско, Турция е незобиколим фактор не само в Югоизточна 
Европа, но и в Близкия Изток. Но тя никога не е била част от европей-
ската цивилизация. Турция е асоцииран член на ЕС от 1963 г., а през 
1987 г. официално е изявила желание за пълноправно членство. Перс-
пективата за включването ѝ в състава на Евросъюза обаче предиз-
виква дълбочинни земетръсни вълни между страните – членки и със 
сигурност, ако някой ден това членство стане факт, то ще краят на ЕС. 
Независимо от това в качеството си на 15-тата по големина световна 
икономика, разположена на два континента, с население, в което пре-
обладава групата на гражданите под 30 години, с втората по численост 
армия в НАТО след американската и със степен на урбанизация почти 
колкото Франция, Турция в никой случай не бива да се подценява.

Турция на Реджеб Тайип Ердоган не е същата Турция, с която 
Европа е свикнала да комуникира до ноември 2002 г., когато Парти-
ята на справедливостта и развитието на Ердоган печели парламен-
тарните избори. Въпреки поредицата от изборни победи оттогава, 
Ердоган все по-определено се сраства с образа на турски политик – 
диктатор, който гради политическата си кариера върху създаването 
на обществено конфликти и превръща езика на омразата в норма. 
Нещо, което отвреме – навреме му помага да печели отделни битки, 
но все повече затъва в окопна война срещу многобройните си вътр-
вешни и външни опоненти и врагове.

За ЕС Турция става все по-ненадежден партньор. Това добре 
може да се види по опитите за изнудване на Брюксел около миг-
рантската криза през последните две години. Двойното увелича-
ване на мизата от три на шест млрд. евро и условията за безвизов 
режим на турските граждани в ЕС, в замяна на ограничаването на 
мигрантския наплив добре илюстрира стила на администрацията в 
Анкара. В настоящото раздаване на картите правителствата на ПСР, 
над които виси тежката сянката на Ердоган, имат по-силната ръка 
и те ще продължат да вдигат цената, докато усещат колебливостта и 
некомпетентността на европейския политически връх. 
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Независимо от опитите да поддържат илюзиите, че са на „пра-

вилната“ страна в Сирийския конфликт, в Анкара добре разбират, 
че докато войната в югоизточната им съседка продължава, това ще 
държи висока цената на турските акции. Затова е и малко вероят-
но турската политическа върхушка да спре да оказва логистична, 
финансова и дори военна подкрепа на ДАЕШ и фронта „Ан Нусра“, 
тъй като те играят в отбора на Ердоган. Не само му осигуряват нес-
кончаем поток от изтормозени и тероризирани хора, с които ще 
може още дълго да държи в шах Европа, но и подхранва амбициите 
му за обединяване на 1,7-те млрд. мюсюлмани по света, идея лан-
сирана от турския президент по време на срещата на лидерите на 
страните от Организацията за ислямско сътрудничество.2 С такъв 
съюзник като Турция на Ердоган на Европейския съюз не му тряб-
ват врагове.

Не по-малко важен за бъдещето на Обединена Европа е и фак-
торът Русия. Крайно време е ЕС смени очилата с които гледа на из-
ток, тъй като Русия на Владимир Путин не е Русия на Борис Елцин. 
За руското общество, преживяло тоталния икономически, социа-
лен, военен и най-вече геополитически срив през 90-те години на 
миналия век, болезненият спомен за този период генерира солидна 
доза търпимост към някои не толкова демократични практики на 
Кремъл. Залогът обаче е възраждането на Русия като все по-влия-
телен външнополитически фактор и компенсиране на унижението 
от превръщането на страната във второразреден играч в голямата 
геополитическа игра. Затова и опитите на САЩ и ЕС да използват 
икономическия камшик на всевъзможните санкции, за да направят 
Русия послушна и лесно предвидима, са и ще продължат да бъдат 
контрапродуктивни. И ще вредят не толкова на Русия, колкото на 
ЕС, поне докато за последния руските енергийни ресурси са жизне-
но необходими и безалтернативни, а сигурността и външнополити-
ческата му тежест зависят в голяма степен от позицията и ходовете 
на Москва

За разлика от САЩ европейските държави като цяло по-трезво 
гледат на аргумента на силата в отношенията си с Русия и то не само 

2 Има се предвид срещата на ОИС на 15 и 16 април, 2016 г. 
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поради териториалната си близост до една могъща ядрена държа-
ва, в евентуален въоръжен конфликт с която Европа няма шансо-
ве да се окаже победител. Усещането е, че общото пространство и 
споделянето на човешките, икономическите и културните ресурси 
на стария континент е по-верният път за избягването на нова ката-
строфа като тези на Първата и Втората световни войни. 

Сляпото придържане към тази принципно по-печеливша стра-
тегия от конфронтацията обаче създава у европейските лидери пре-
калено конформистки нагласи. Те лесно се поддават на влияние и 
послушно се превръщат в изпълнители на чужди за интересите на 
ЕС геополитически сценарии. Участието им в опитите за органи-
зиране на съпротива срещу Кремъл чрез неправителствените орга-
низации, чрез „износ на демокрация“ и финансиране на различни 
цветни революции, ще продължава да дълбае пропастта на недове-
рието с важния за ЕС съсед на изток. Украйна едва ли ще се стане 
скоро член на ЕС, но украинският опит за дестабилизация на Ру-
сия със сигурност ще присъства между аргументите в отношенията 
между Москва и Брюксел. А това е още един фронт, който обедине-
на Европа няма ресурси да поддържа, особено след шока от изхода 
на британския референдум.

Това, което е възможно допълнително да усложни картината, 
са евентуалните съгласувани действия между Турция и Русия, ма-
кар за момента те да изглеждат по-скоро в сферата на хипотезите. 
Опитите на Ердоган да затопли отношенията си с Владимир Путин, 
за да излезе от все по-дълбоката външнополитическа изолация, в 
която изпада напоследък и желанието на руския президент да съз-
даде общ отбор срещу диктата на ЕС и САЩ, е възможно в един 
момент да се срещнат. Не изглежда вероятно подобна среща да се 
окаже удобна и изгодна за Брюксел.

Много важен за бъдещето на ЕС е и факторът САЩ. Нека не 
се заблуждаваме, САЩ не са безусловен приятел и поддръжник на 
идеята за обединена Европа. Вашингтон ще припявана тази песен 
само докато обединена Европа не заплашва американската импер-
ски планове и послушно изпълнява нарежданията на Белия дом.

Погрешният прочит от страна на американските политици и 
анализатори на събитията около разпадането на СССР и системата 
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на реалния социализъм продължава да задава неверни стратегиче-
ски цели на американската външна политика. Още от възклицание-
то „По волята на Господа, Америка победи“ на Джордж Буш старши 
в еуфорията покрай падането на Берлинската стена, американските 
правителствени кръгове са възприемали събитията през последни-
те две десетилетия и половина като неоспоримо доказателство за 
собствената си икономическо, военно и политическо превъзход-
ство. Това свръхсамочувствие води до представата, че американски-
те ценности са безалтернативни, а измамното усещане, че правото 
винаги е на страната на по-силния ги тласка към все по-авантюрис-
тични действия, водещи до дестабилизация на цели региони. Дали 
свободата по американски модел работи3 и каква е цената ѝ, за това 
не само страните от Близкия изток, но и много бивши социалисти-
чески страни, включително Грузия, Украйна, Сърбия и др. имат свое 
мнение, различно от мнението на Вашингтон.

Изгражданата десетилетия наред по принципа на условния ре-
флекс от страна на САЩ зависимост на западноевропейските поли-
тици, ги прави нерешителни и податливи на американски натиск. 
Това им отрежда ролята на второстепенни външнополитически иг-
рачи, предизвикващи снизхождение, граничещо с презрение. Нещо, 
което високопоставените чиновници в държавния департамент от 
рода на Виктория Нюланд, дори не смятат за нужно да крият. 

От друга страна, прекаленото фокусиране върху политиките на 
интеграция и избягване на конфликтите, както и сляпото придържане 
към иначе важни за западния свят ценности като свободата на прид-
вижването, равноправието, религиозната търпимост и др. водят до 
неспособност да се изработят адекватни политики и да се предприе-
мат навременни действия срещу ред сериозни заплахи от типа на ми-
грантския натиск, тероризма, религиозните и гражданските конфли-
кти в съседни на ЕС държави. Това може би е един от факторите за 
неумението да се анализират по-дълбоките причини за случващите се 
събития и за предотвратяване на заплахите пред обединена Европа, за 
сметка на прекаленото уповаване на американската военна мощ. 

3 Фразата „Ние знаем, че това работи. Свободата работи“ се приписва 
пак на Дж. Буш старши.
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В заключение би могло да се каже, че Европейският съюз през 

второто десетилетие на 21 век не разполага с идейния, икономиче-
ския и геополитическия комфорт, с който беше свикнал през 90-
те години на миналия век и в началото на новото хилядолетие. В 
резултат на синергичното действие на множество външни за него 
фактори, върху които Брюксел в малка степен или никак не е в 
състояние да упражнява контрол, Европейският съюз губи своята 
цивилизационна инициатива. Нещо повече, с настоящия модел за 
вземане на решения и все по-категоричното откъсване на европей-
ските политико-икономически клики от реалното битие и пробле-
ми на близо половин милиардното население на стария континент, 
критичната точка на полуразпад изглежда предстояща.

Оттук и изводът: Ако досегашният модел на изграждане и на 
управление на Евросъюза се запази, крахът му е не само възможен, 
но и почти неизбежен. Перспектива, която може да върне история-
та на Европа с един век назад.
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Summary
Since the beginning of the European process of unification after the 

Second World War, it often faces different challenges. One of them was the 
fifth enlargement of the European Union in the East, which included former 
socialist countries. The way the fifth expansion was done, created two dif-
ferent parts of the Union: the first was old, richer, with feeling of superiority, 
and second was new, poorer and viewed with suspicion. Since the beginning 
of the 21st century the EU faces the global financial and economic crisis, 
and now the migrant crisis. They did not lead to a closer union, but rather 
to search for different solutions. So today we are faced with disunity that 
created the greatest danger to the future of the EU.
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За добро или зло живеем в бурни времена. И като казвам това, 

нямам предвид само известното и често цитирано през послед-
ните десетилетия китайско проклятие, а фактът, че ние, хората от 
поколенията близки до моето, имахме щастието и нещастието да 
видим рухването на глобални утопии1, разпаденето на двуполюсна-
та глобална система на международни отношения (Студената вой-
на), обявяването на края на историята (Фукуяма: 1993) и на новия 
американски век, но и началото на залеза му (Бжежински: 2015), 
реализирането на амбициозната идея за приобщаване на Източна 
Европа към обединена Европа, за да се окажем в края на краищата 
в днешната ситуация на нови големи предизвикателства. Този път 
те засягат не само Изтока, който през ХХ в. в лицето на Съветския 
съюз неуспешно се беше опитал да предложи алтернатива на евро-
пейското (и световното) развитие (Hobsbawm, 1994; 376), а и сър-
цето на Запада – Европейския съюз, възприеман дълги години като 
предвестник на бъдещето развитие на човечеството (Щреек, 2016; 
10–11), което малко арогантно идентифицираме със западната ци-
вилизация.

От началото на европейския обединителен процес, който за-
почва след голямото сътресение от Втората световна война, той пе-
риодично се изправя пред различни по характер, значение и обхват 
предизвикателства. Те са засягали краткотрайните и по-дългосроч-
ните цели на Общия пазар, вътрешната организация на Европей-
ската икономическа общност, функционирането и разширението на 
Европейските общности – и всичко това само до появата на същин-
ския интеграционен субект (Стоянов, 2013; 93–109; Стоянов, 2014; 
71–90) – Европейския съюз, оповестена на 1 януари 1992 г. Тогава 
появата на единното западноевропейско пространство, особено в 
съпоставка с деструктивните процеси, протичащи по същото вре-

1 Имам предвид опита за изграждане на социалносправедливо обще-
ство, реализиран след Октомврийската революция от 1917 г. в Русия. Дър-
жавният социализъм от съветски тип, утвърден години след революцията 
и разпространен след Втората световна война и в други страни в Източна 
Европа, но и в Азия и дори в Латинска Америка, не е утопичен, а напълно 
реален. Под утопична утопия разбирам идеите на Маркс за това как трябва 
да изглежда социализмът като първа степен на комунизма.
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ме в Източна Европа, изглеждаше като решение на всички пробле-
ми, наследени от миналото на Стария континент, и като отговор на 
всички бъдещи предизвикателства. Но периодът на оптимистични 
очаквания за бъдещето отмина още с първите сътресения от разпа-
дането на Югославия през 90-те години, които неочаквано върнаха 
в Европа изглеждащият невъзможен почти половин век грозен об-
раз на войната; а по-късно и с първите финансови предизвикател-
ства пред общата европейска валута, разкрили подценените преду-
преждения (Щреек, 2016; 10–11) и т.н.

За правителствата и народите на Източна Европа през 90-те го-
дини и до началото на новия век магическата фраза „път към Евро-
па“ изглеждаше спасение от неочаквано големите тежести на пре-
хода от държавен социализъм от съветски тип към парламентарна 
демокрация и пазарна икономика от западноевропейски тип. Ев-
ропейската перспектива очерта крайната цел на прехода – не само 
за България, а и за останалите страни от бивша социалистическа 
Източна Европа. В съзнанието на измъчените източноевропейци 
присъединяването към ЕС беше моментът, отвъд който ще бъдат 
решени всички проблеми, когато ще се отърват от т.нар. постсо-
циалистическо гето. Очакванията бяха след „долината на сълзите“, 
както още в зората на прехода Ралф Дарендорф нарече несрещани-
те още в историята трансформации (макар и да не предвиждаше те 
да продължат толкова дълго), всички да попаднем в онзи живот на 
Запад, който познавахме от книгите, филмите, краткотрайните екс-
курзии или по-дълготрайните специализации (Дарендорф, 1992). 
Но се оказа, че на другия ден след приемането на бишите социалис-
тически страни в ЕС, независимо дали той настъпи през пролеттта 
на 2004 г. за първите осем бивши социалистически страни, или в 
началото на 2007 г. за България и Румъния, гражданите на прехож-
дащите страни се оказаха в същото положение, както и в предиш-
ния ден. Вярно е, че истинската изненада би било да е обратното, 
но рационалният подход не променя психологическите нагласи на 
мнозинството граждани, очакващи от членството в ЕС чудото, с 
идеята за което започнаха новия си път след социализма.

Големите надежди бяха толерирани от местните и европейски-
те власти в предприсъединителния период, но не можеха да не за-
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вършат с голямо разочарование. И тук стигаме до отговорността на 
политиците, а и на т.нар. интелектуалци, които вместо да обясняват 
какво реално очаква хората, предпочитаха да подхранват надежди-
те им, за да поддържат висок обществения дух през трудностите на 
прехода. Тази късогледа тактика свърши работа, но само докато не 
дойде времето за равносметка. Това е само един пример, който по-
казва характера на предизвикателствата, пред които сме изправени 
днес всички ние – членовете на ЕС. Мога да го формулирам като 
усещане за недовършен преход2.

Имам предвид това, че петото или Източното разширяване на 
ЕС, което завърши с видим успех (Enlargement, 2001), остави реди-
ца нерешени проблеми, които изникнаха с неочаквана сила днес. 
Ще изброя някои от тях. Такива бяха компромисите по някои ев-
ропейски критерии, преди всичко икономически, при приемането 
на страни като нашата. Този подход на затваряне на очите пред 
проблемите, за да бъде осъществена политическата задача по при-
съединяването утвърди у старите членки на ЕС чувството на пре-
възходство към новите и вярата, че единственият правилен подход 
е новите страни-членки безпрекословно да приемат техните съве-
ти. Доказателствата за пренебрежението на старите към новите са 
много, между тях ще припомня зрелишната пропагандна кампания 
за „полския водопроводчик“. Резултат от тази тенденция още тога-
ва беше засилването на критичните настроения сред източноевро-
пейците срещу богатия и самодоволен Запад, който дори и когато 
дава помощи, се грижи преди всичко за европейските чиновници, 
които ги осигуряват. И когато днес наблюдаваме с нарастваща тре-
вога разширяващите се пукнатини в общата сграда на ЕС, преми-
наващи по линията на петото разширяване, е добре да си припом-
ним онова близко минало, когато бяха създавани предпоставките 
за появата им.

2 В България споровете за края на прехода започнаха след завръщането 
на бившия български цар Симеон Сакскобургготски в страната през пролетта 
на 2001 г. и спечелването на изборите от създадената от него партия Нацио-
нално движение „Симеон Втори“. Тезата за край на прехода беше лансирана от 
социалозите Андрей Райчев и Кънчо Стойчев (Райчев, Стойчев: 2004).
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Това предизвикателство – разминаването между отношението 

към ЕС в двете му части има и много други аспекти. Ще припомня 
само онзи, вече позабравен епизод, когато Съединените щати на-
бираха участници в т.нар. Коалиция на желаещите за война срещу 
Ирак на Саддам Хюсеин по, както се оказа, фалшифицирани обви-
нения. Още тогава администрацията на президента Джордж Буш 
Младши раздели ЕС на „стара“, в смисъл на остаряла и немощна 
Западна Европа, и „нова“, жива и стремяща се да участва в създава-
нето на Pax Americana Източна Европа. Създаденото тогава високо 
самочувствие на Източна Европа се оказа краткотрайно и катастро-
фира в последиците от тази първа, но не и последна война в око-
лоеворпейските региони – Близкия изток и Северна Африка. Тези 
войни бавно, но сигурно създадоха днешната неудържима мигра-
ционна вълна, насочила се от деструктурираните региони към ев-
ропейския континент.

Следващато предизвикателство, пред което се изправи ЕС, беше 
финансовата криза и последвалите я нарастващи разлики в опитите 
на страните-членки да се справят с финансовите си проблеми. Само 
ще скицирам, че резултат от това предизвикателство беше поставя-
нето под въпрос на цялата еврозона (Лопес, Еспиноза: 2011; 45–58). 
А най-видимите прояви бяха дълговите кризи, най-вече ставащото 
в южната ни съседка Гърция. Опитите за излизане от финансова-
та криза показаха възможностите и ограниченията на обединена 
Европа да провежда единна финансова политика. Достатъчно е да 
сравним как и за колко време се справи с кризата единна държава, 
каквато са Съединените щати, и същите процеси при обединените 
в ЕС национални държави. Разликите се видими. С агресивна ико-
номическа политика САЩ сравнително бързо излязоха от кризата, 
докато в Евросъюза разнообразието на подходи и резултати е голя-
мо. Някои държави от ЕС излязоха от кризата бързо, главно север-
ните и Германия, някои изобщо не влязоха в криза като Полша, а 
други затънаха в дълговото блато, като страните от Южна Европа, 
главно Гърция, където кризата доведе до дълбоки политически съ-
тресения, които все още не са приключили. (България дори не ис-
кам да включвам в това изброяване поради отказа на българските 
власти да търсят каквито и да било самостоятелни решения.)
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Кризата показа още един проблем на общността – тя има единна 

валута – еврото, но не и единна финансова политика, да не говорим 
за различната степен на икономическо развитие на страните член-
ки на еврозоната и нееднородната икономическа политика. С други 
думи, съществува дълбинен проблем и във финансовата структу-
ра на съюза, който, да не забравяме, започва своето развитие като 
икономическа общност, неслучайно наречена Общ пазар. Това ста-
ро предизвикателство трудно може да бъде разрешено без дълбоко 
преустройство на цялата финансова система (Икономист, 2011).

Днес ЕС е изправен пред ново предизвикателство, което из-
глежда изненада както политиците (бюрокрацията), така и гражда-
ните на съюза – неконтролируеми мигрантски потоци. Изненадата 
е странна, макар че лесно можем да я обясним психологически с 
господстващото на Запад пожелателно мислене. Защото как можеш 
да се изненадваш от милионните мигрантски потоци, идващи от 
Близкия изток и Северна Африка, след като преди това си направил 
всичко възможно, за да унищожиш държавните структури в тези 
региони, макар и с идеята да помогнеш на демокрацията там? Го-
лемият мигринатски поток, който нахлу в Европа през 2015 г., пре-
дизвика широка вълна от европейски обсъждания, които не оста-
виха безразлична и България. Българската научна общност също се 
включи в анализа на предпоставките и последиците от тези процеси 
(Димитров, Мизов, 2016).

Подобен мащабен миграционен процес ЕС вече е преживял, 
макар и в много по-малък мащаб. Това стана след края на Студената 
война, когато Западът наложи своя отворен модел на държавност 
в Източна Европа, за кратък период от време се отвори приятел-
ски за живелите в затворени общества източноевропейци, но мно-
го бързо след това се опита да спре потоците мигранти, устремили 
се в търсене на работа или по-добър живот на Запад. Не мисля, че 
сегашната миграционна криза има различни механизми, но раз-
ликите са много значителни, тъй като миграциите са в съвършено 
различен мащаб, а е коренно противоположен и характерът на при-
иждащото население. Сегашният миграционен или бежански поток 
(както продължаваме да го наричаме, много неточно) и реакцията 
на политиците от различни европейски държави извадиха на бял 
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свят всички скрити проблеми от предходния период, активизираха 
тяхното деструктивно въздействие и ускориха дезинтеграционните 
процеси в централните структури на ЕС.

Какво имам предвид? На първо място, огромната разлика, всъщ-
ност противоположната реакция на миграционната или бежанската 
криза, която се появи в старите и в новите европейски страни. Раз-
делението е ясно и видимо – старите страни-членки на ЕС прояви-
ха видимо съпричастие към потоците бежанци/мигранти и активи-
зираха едни от основните европейски ценности – солидарността и 
хуманизма, докато новите страни-членки на ЕС, между които сме и 
ние, се върнаха към идеите на национализма и националния сувере-
нитет, едновременно преследвани, стимулирани и употребявани в 
тяхното най-близко минало – епохата на социализма. Разделението 
от Студената война възкръсна в затварянето на границите пред бе-
жанците от страна на унгарския премиер Виктор Орбан и поредица 
източноевропейски държави, от една страна, и в сърдечната покана 
на канцлерката на Германия Ангела Меркел бежанците да заповядат 
в Германия, от друга. Парадоксалното в случая беше това, че тази 
противоположна реакция дойде от Орбан и Меркел, двама източ-
ноевропейци, израснали в годините на социализма, но очевидно 
отхвърлящи неговите ценности по различен начин.

Предизвикателството, родено от отношението към мигрант-
ския поток, е много по-дълбоко от заявената разлика в моментните 
реакции. Първо, защото отношението към мигрантите не е въпрос 
само на съпричастие или хуманизъм, а е и отношение към собстве-
ното минало. За историците е ясно, че съпричастието сред много 
граждани в западноевропейските страни (макар че както виждаме 
и там има големи разлики) се дължи освен на т.нар. европейски цен-
ности и на чувството за вина както заради колониалното минало на 
бившите империи, така и заради незабравеното нацистко минало, 
като не бива да пропускаме и дългите години, в които европейски-
ят запад използва евтината работна ръка на пришълците за своето 
икономическо развитие. Не на последно място в такава посока вър-
ви и осъзнаването на ролята на същите европейски държави в уни-
щожаването на държавните структури в Близкия изток и Северна 
Африка в т.нар. арабски революции (при това само в светските дик-
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татури), откъдето днес идват бежанските потоци. Нищо подобно 
нямат в миналото и настоящето си страните от европейския изток, 
затова при тях реакцията е плод не на чувство за вина, а е опит за 
защита на националния им суверенитет, една силно чувствителна 
тема от дългите години на присъствието им в съветската сфера на 
влияние. Докато не бъде осъзната тази дълбока разлика, няма да 
има никакво истинско разбиране на спецификите на двата европей-
ски региона, а усещането на разделение само ще се задълбочава. И 
въпреки че става дума по-скоро за липсата на желание на стари-
те западни членки на евросъюза да разберат позицията на новите 
източни, то все по-ясно се наблюдава и обратното – нежеланието 
на източните страни-членки да осмислят и се съобразят с позиция-
та на западните европейски държави, които внимателно слушаха в 
първото десетилетие след края на Студената война.

Искам за обърна внимание и върху още един аспект от разми-
наването във вижданията между Изтока и Запада в Европейския 
съюз, който засяга България. Нашата страна нееднократно беше 
обект на критики от водещите страни в ЕС за отношението си към 
мигрантите, а заедно с други бивши социалистически страни бяхме 
обвинявани в неумение да приемаме и съжителстваме с ислямски 
пришълци, в липсата на чувство за съпричастие. В тези критики, 
подсилени напоследък чрез плашещите картини от действията 
на т.нар. граждански отряди за ловене на хора по границите, има 
много истина. Но те попречиха на Запада да види онова, с което 
българската традиция би могла да помогне в успешното преодоля-
ване на проблема с интеграцията на нарастващия брой имигранти. 
Всъщност България е сред страните в ЕС, които имат най-дълъг и 
успешен опит от съжителство с ислямска общност (Българи и тур-
ци, 2016). Българските турци са най-голямата като относителен дял 
от населението мюсюлманска общност в страна от ЕС, поне засега. 
И след признатия още преди години (след терористичните атаки в 
Мадрид, Лондон и Париж) банкрут на доскорошната европейска 
формула за интеграция – мултикултурализма3, ЕС би трябвало да  

3 През 2010 г. германският социалдемократ и финансист Тило Сарацин 
издава книгата „Германия се самоликвидира. Как излагаме страната си на 
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потърси други, проверени в продължение на дълго време системи 
на интеграция, една от които безспорно е българският опит за ус-
пешно интегриране на мюсюлмани в модерна европейска държава. 
А не да осъжда всичко и с лека ръка да загърбва дълго действали 
модели.

Нежеланието на западната част от ЕС да погледне към източ-
ната като възможно решение на проблемите доведе по естествен 
път до опити на европейския изток да се обедини, за да се опита 
да се противопостави на западния диктат. Най-ясно тази нова тен-
денция беше демонстрирана от процесите, които се развиват във 
все по-влиятелната и различаваща се от останалата част от ЕС Ви-
шеградска четворка (Čarnogursku, 2006, Zarycki, 2014). Припомням, 
че тази формация беше създадена веднага след края на Студената 
война като група, целяща да координира и подпомогне процеса на 
присъединяване на специфичния регион, наречен Централна Евро-
па (Graubard, 1991), към европейските структури, и тогава изпълни 
отлично своята задача. Днес обаче тя се превръща в група за обосо-
бяване на региона, за изработване на собствена позиция по мигра-
ционния проблем, различна от общоевропейската, и едновременно 
с това за кръгова отбрана срещу нарастващите критики за неспаз-
ване на общоевропейските правила. Това е още една тенденция, на-
сочена към дезинтеграция на съюза.

Въпросът от заглавието – дали ЕС ще се справи с новите пре-
дизвикателства, не е лесен за отговор. Той е свързан и с темата на 
конференцията – дали ще се разпадне ЕС. Дълбокото ми убежде-
ние е, че това няма как да стане в обозримо бъдеще, но по-важни са 
тенденциите. А те са деструктивни и в дългосрочен план могат да 
доведат до негативни резултати. Въпросът сега е дали ЕС ще намери 
този път, колебая се да кажа дали напред или назад, но който може 
да върне сцеплението и единството между нарасналия брой членки 
не във всичко, това не е възможно, а за справяне с най-важните пре-

риск“. В нея той категорично се обявява против мултикултурализма като 
път към интеграция на малцинствата. Тази негова позиция обаче предизви-
ка остра реакция в собствената му ГСДП, в резултат на което той е изключен 
от партията и уволнен от поста, който заема в Дойче банк. (Сарацин, 2016).
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дизвикателства – на първо място с продължаващата масова мигра-
ция към Европа, чийто край не се вижда, тъй като нейните причи-
ни продължават да действат. Ключов в този случай е проблемът, на 
който трябва да се обърне специално внимание – интеграцията на 
големите нови, преобладаващо мюсюлмански маси. А инак прогно-
зите за бавния залез на Европа не са нещо нито ново, нито неочак-
вано – ще припомня, че го прави още преди век в края на Първата 
световна война Освалд Шпенглер4.

А тъй като в историята нищо не е предопределено, а всичко за-
виси от хората и от тяхното желание и воля да променят тенден-
циите, искам да дам и своите идеи за предотвратяване на най-ло-
шия сценарий – разпадане на Европейския съюз, което при всички 
случаи ще доведе до епоха на хаос и противопоставяне. Струва ми 
се, че предотвратяването на краха на ЕС може да стане само чрез 
преструктуриране на неговите механизми за вземане на решения, 
които трябва да заменят бюрократичния подход с политически. Съ-
щевременно е необходимо много по-ясно и най-вече от големите 
западни държави да се осъзнае и да се разберат различията между 
европейските региони. Ключово, според мен, е връщането в центъ-
ра на политиката на ЕС на европейските ценности, обърнати към 
европейските граждани. Затова ще ги припомня в реда по който ги 
формулира българският философ Цветан Тодоров: рационалност, 
справедливост, демокрация, индивидуална свобода, светски харак-
тер на обществото и толерантност (Тодоров: 2003; 82–97). Те трябва 
да се припомнят на първо място на гражданите на страните от Ев-
ропейския съюз, но да станат част и от светогледа на всички хора, 
които желаят да живеят на Стария континент.

4 Германският мислител започва да пише своя труд през 1911 г. преди 
Първата световна война, но я завършва окончателно през 1917 г., когато 
войната е в разгара си. Книгата излиза от печат през 1918 г. и е широко об-
съждана в победена Германия, но и в България след превода на основната 
ѝ част през 1931 г. (Шпенглер, 1994).
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Summary
The aim of the article is to explain changes in the conditions for indi-

vidualization in the ten central and eastern European countries after their 
joining the European Union. The changes were expected to follow the up-
grading of the quality of the countries’ governance due to the Europeaniza-
tion following the transfer of the EU acquis communautaire. The data don’t 
support the hypothesis that relevant changes had taken place in the condi-
tioning of individualization in the ten CEE countries. The upgrading of the 
quality of governance affects all of EU member states in nearly the same 
manner. Declines in the quality of governance are identifiable in nearly the 
same frequency. 
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1. Постановка
За смислена прогноза на процесите, които протичат в Евро-

пейския съюз, е нужен прецизен анализ на преминатия от Съюза 
противоречив път на европейска интеграция. Тази необходима ре-
троспекция и диагнозата на сегашната ситуация неизбежно стигат 
до ориентиращата и мобилизираща роля на понятието и на прак-
тическата стратегия за европеизация. Заедно с множеството бър-
зопреходни идеологически и политически идеи, асоциирани с това 
понятие, то има и трайно значение за досегашните постижения на 
Европейския съюз и за перспективите на неговото развитие. Това 
значение е свързано преди всичко с изграждането и прилагането на 
правната рамка на европейската интеграция acquis communautaire.

Трансферът на тази правна рамка към източноевропейските 
страни бе схващан като необходима и желана предпоставка за ци-
вилизационен скок в тяхното развитие. Трансферът трябваше да 
осигури институционалната и поведенческа основа на прехода към 
добро управление (good governance) в хода на тяхната интеграция 
в Европейския съюз (Hoen, 2001). Може да се предположи, че днес 
е достигната необходимата историческа дистанция, за да се напра-
ви преценка на резултатите от този преход към модерни форми на 
социално управление в страните от Централна и Източна Европа, 
които бяха приети в Европейския съюз през 2004 и 2007 г.

Изследването на тези предполагаеми резултати се базира на 
понятието за добро управление в смисъл на ефективно вземане и 
изпълнение на решения от формални и неформални организации. 
То е операционализирано от експерти на ООН в осем основни па-
раметъра на доброто управление. Това са решения и действия за 
ограничаване на неравенството, за широко участие в управлението, 
поддържане на толерантност към мнения и действия, прозрачност 
на решения и действия на управляващите инстанции, възможност 
за търсене на отговорност за техните решения и действия, господ-
ство на закона, ефективност, ефикасност и устойчивост на управле-
нието (United Nations, 2009). На тази категориална основа по-ната-
тъшният анализ и аргументите се ориентират от въпроса: Доведе 
ли трансферът на acquis communautaire до съществено подобряване 
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на управлението в новоприетите десет нови членове на Европей-
ския съюз от Централна и Източна Европа (ЦИЕ10)? По-конкрет-
но, задачата е да се отговори на въпроса: Доведе ли трансферът на 
acquis communautaire до съществено подобряване на условията за 
индивидуализиране в ЦИЕ10? Под индивидуализиране се разбира 
глобален процес с две основни измерения. Структурното измере-
ние е диференцирането и разширяването на социалните простран-
ства за автономна ориентация, решение и действие на индивидите. 
Дейностното измерение е повишаването на способността на инди-
видите за автономна ориентация, решение и действие (Genov, 2015).

В анализа и аргументацията се използват синхронни и диахрон-
ни сравнения на процесите в ЦИЕ10 с процеси в страните, съставя-
щи Европейския съюз преди разширяването му на Изток (ЕС15). 
Анализът е съсредоточен върху три от споменатите параметри на 
доброто управление – ограничаване на неравенството, участие в 
управлението и отговорност на управляващите. Това са ключoви 
условия за успешно индивидуализиране в неговите две измерения.

В резултат на институционализирането на икономическите, 
политическите, културните и пр. човешки права доброто управле-
ние днес е проблем във всички индустриални и постиндустриални 
общества в тясна връзка с нарастващото значение на индивидуали-
зирането (Gnan, Hinna, Monteduro, 2014). Но целта да се постигне 
добро управление се превърна в основна задача в постсоциалисти-
ческите общества, водени от стремежа да се освободят от неефек-
тивните или деструктивните форми на авторитарното управление. 
Основен аргумент за този стремеж е постановката, че авторитар-
ното управление подкопава градивното индивидуализиране и сти-
мулира деструктивното индивидуализиране в смисъл на социална 
пасивност, корупция и други прояви на отклоняваващо се от со-
циалните норми поведение. Затова очакваният ефект от трансфера 
на организационните и поведенчески форми на доброто управле-
ние е рационализирането на публични и частни организации като 
условие за градивно индивидуализиране в страните от групата на 
ЦИЕ10. Валидността на тези аргументи днес трябва да се провери с 
оглед на постигнатите резултати в прехода на тези страни към до-
бро управление.
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2. Желаният ефект „равенство“
Съществен елемент на желаната и очаквана промяна към до-

бро управление беше редуцирането или поне стабилизирането на 
икономическото неравенство. Това е условие за широко включване 
на индивиди и групи в протичащите икономически, политически 
и културни процеси (World Bank, 2013). В основата на това очаква-
не беше и остава широко разпространеното убеждение, че равен-
ството е предпоставка за масово конструктивно индивидуализира-
не. Постигнат ли е този желан ефект през годините на членство на 
страните от групата на ЦИЕ10 в Европейския съюз? Отговор може 
да се търси чрез използване на коефициента Gini – той е индика-
тор за равенството или неравенството на доходите в обществата 
(Eurostat, 2014):

Таблица 1. Промени в стойности на коефициента Gini  
(ЕС15 и ЦИЕ10, 2004-2014 г.)
ЕС15 2004 2014 ЦИЕ10 2004 2014
Австрия 25.8 27.6 България 31.2/2006 35.4
Белгия 26.1 25.9 Естония 37.4 35.6
Великобритания 34.6/2005 31.6 Латвия 36.2/2005 35.5
Германия 26.1/2005 30.7 Литва 36.3/2005 35.0
Гърция 33.0 34.5 Полша 35.6/2005 30.8
Дания 23.9 27.7 Румъния 37.8/2007 34.7
Ирландия 31.5 30.7 Словакия 26.2/2005 26.1
Испания 31.0 34.7 Словения 23.8/2005 25.0
Италия 32.9 32.4 Унгария 27.6/2005 27.9
Люксембург 26.5 28.7 Чехия 26.0/2005 25.1
Португалия 37.8 34.5
Финландия 25.5 25.6
Франция 28.2 29.2
Холандия 26.9/2005 26.2
Швеция 23.0 25.4

Данните показват, че след десет години на регулиране чрез 
правните рамки на Европейския съюз няма индикации за значи-
мо влияние на трансфера на acquis communautaire към Централ-
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на и Източна Европа върху неравенството в страните от региона. 
Разнопосочните промени в неравенството в Полша и България са 
изключения, а не правило в ЦИЕ10. Но и стабилизирането на нера-
венството в останалитре осем страни от ЦИЕ10 не може да бъде ин-
терпретирано еднозначно като резултат от по-доброто управление 
след трансфера. Сравнението с процеси в страните от групата ЕС15 
показва, че действието на acquis communautaire съвсем не е сигурен 
фактор за такъв ефект. И в тази група от страни са регистрирани 
съществени флуктуации в посока на нарастване (четири страни) 
и намаляване (две страни) на неравенството. Изводът е, че едноз-
начни положителни промени в ограничаване на неравенството под 
влияние на трансфера на добро управление от Европейския съюз 
към Централна и Източна Европа не са регистрирани. Това означа-
ва, че не е регистрирана промяна в условията за индивидуализира-
не в резултат на такива промени.

3. Участието
Широко разпространено убеждение е, че доброто управление 

стимулира участието на индивиди във вземането на обществено 
важни решения, в тяхното изпълнение и в контрола по тяхното из-
пълнение. Разпространено е и убеждението, че без право за учас-
тие в управлението на индивиди и групи няма условия за градивно 
индивидуализиране. Важна част от този дискурс е вниманието към 
организационните рамки, в които индивидуалното участие в упра-
влението на социалните процеси може да бъде реализирано. Орга-
низационните рамки на професионалните съюзи и на института на 
парламентарните избори са признати като особено важни фактори 
за конструктивно индивидуализиране. Според традиционния дис-
курс активното индивидуално участие в работата на профсъюзите 
допринася за корпоративна идентичност и от там за повишаване на 
производителността на труда, за подобряване на качеството на про-
дукцията и нарастване на печалбите (Cornforth, Széll, Blyton, 2015). 
Но последните десетилетия поставиха традицията и свързаните 
с нея очаквания на изпитание заради спадането на интереса към 
участие в управлението чрез членство в професионалните съюзи 
(Amsterdams Istituut voor ArbeidsStudies, 2015):
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Таблица 2. Членове на професионалните съюзи като процент  
от трудово заетите, 2000-2013 г.
ЕС15 2000 2013 ЦИЕ10 2000 2013
Австрия 36.6 27.4 България 23.0 17.5 

(2012)
Белгия 56.2 55.1 Естония 14.5 6.5/2012
Великобритания 30.1 26.7 Латвия 26.0 13.1 

(2012)
Германия 24.6 17.7 Литва 16.8 (2001) 9.0 

(2012)
Гърция 24.9 

(2001)
21.5 (2012) Полша 17.5 12.7 

(2012)
Дания 73.9 66.8 Румъния 34.7 (2002) 19.8 

(2012)
Ирландия 36.4 33.7 Словакия 32.3 13.3
Испания 16.6 16.9 Словения 41.6 21.2
Италия 34.8 37.3 Унгария 20.0 (2001) 20.0 

(2001)
Люксембург 42.8 

(2003)
32.8 (2012) Чехия 27.2 12.7

Португалия 21.6 18.5 (2012)
Финландия 75.0 69.0
Франция 8.0 7.7
Холандия 22.6 18.0
Швеция 80.1 67.4 (2012)

Глобалната тенденция към спад на членската маса на профе-
сионалните съюзи се проявява както в групата на ЕС15, така и на 
ЦИЕ10. Но докато в Западна Европа процесът е сравнително бавен 
и дори има изолирани случаи на нарастване на членската маса на 
профсъюзите (Италия), в ЦИЕ10 упадъкът на профсъюзите е стре-
мителен и засега няма перспектива за възстановяване или засил-
ване на тяхното влияние. Това е предизвикателство пред идеите и 
практиката на доброто управление. Те се свързват с организацион-
ни рамки, които се променят, за да осигурят по-благоприятни ус-
ловия за индивидуализиране. В Източна Европа бързото спадане 
на влиянието на профсъюзите е особено проблематично в полити-
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чески план, защото съпътства процес на демократизация. Прежи-
вяваме парадоксално развитие – демократизацията не стимулира, 
а ограничава интереса към прояви на демократична политическа 
активност и на конструктивно индивидуализиране чрез участие в 
работата на професионалните съюзи.

Същите проблеми поставя и тенденцията към спадане на елек-
торалната активност. Тази тенденция не е съвсем очевидна, поне-
же в отделни случаи значението на проблемите, които доминират в 
избирателните кампании, и конфликтните позиции в политически-
те спорове увличат за гласуване по-широки групи избиратели. Но 
внимателният анализ показва, че избирателната активност в стра-
ните от Европейския съюз спада – по-незабележимо в страните от 
групата на ЕС15 и много видимо в групата на страните от групата на 
ЦИЕ10 (Eurostat, 2015):

Таблица 3. Електорално поведение – гласували  
на парламентарни избори (процент от имащите право  
на глас през 2000 и 2014 г. – условно)
ЕС15 2000 2014 ЦИЕ10 2000 2014
Австрия 80.4 

(1999)
74.9 

(2013)
България 66.6 

(2001)
51.1 

(2014)
Белгия 90.6 

(1999)
89.4 

(2014)
Естония 57.4 

(1999)
63.5 

(2011)
Великобритания 59.4 

(2001)
65.8 

(2010)
Латвия 71.2 

(2002)
58.8

Германия 79.1 
(2002)

71.5 
(2013)

Литва 58.2 52.9 
(2012)

Гърция 75.0 62.5 
(2012)

Полша 46.2 
(2001)

48.9 
(2011)

Дания 87.1 
(2001)

87.7 
(2011)

Румъния 65.3 64.1

Ирландия 62.6 
(2002)

7 0 . 0 
(2011)

Словакия 70.1 
(2002)

59.1 
(2012)

Испания 68.7 68.9 
(2011)

Словения 70.4 51.7

Европеизация и индивидуализиране: очаквания и реалност



86

Италия 81.4 
(2001)

75.2 
(2013)

Унгария 70.5 
(2002)

61.8

Люксембург 86.5  
(1999)

86.5 
(1999)

Чехия 70.4 
(1998)

59.5 
(2013)

Португалия 61.0 
(1999)

58.0 
(2011)

Финландия 65.3 
(1999)

67.4 
(2011)

Франция 79.7 
(2002)

80.4 
(2012)

Холандия 79.1 
(2002)

74.6 
(2012)

Швеция 80.1 
(2002)

85.8

Регистрираният в Табл. 2 и 3 общ резултат е, че в организа-
ционните рамки на професионалните съюзи и на парламентарни-
те избори трансферът на acquis communautaire към десетте страни 
от Централна и Източна Европа и действието на тази правна рам-
ка не са довели до нарастване на масовото индивидуално участие 
в управлението и в контрола над обществено значими решения и 
действия. По-точно, данните регистрират снижаване на участието в 
управлението чрез професионалните съюзи и парламентарните из-
бори. Най-вероятното обяснение на това парадоксално развитие е 
свързано с противоположната посока на детерминация в социално-
то взаимодействие. Това е посоката на детерминиращото въздейст-
вие на глобалния процес на индивидуализиране върху организа-
ционните структури на професионалните съюзи и на институцията 
на парламентарните избори.

4. Търсене на отговорност  
от държавната администрация

Достъпът до информация за решения и действия на държавна-
та администрация, за публично изразяване на оценки за дейността 
на администрацията, търсенето на отговорност за работата на от-
делни индивиди, групи и организации в нея е универсално право на 
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гражданите в демократичните общества. Една от главните задачи 
пред организациите на гражданското общество в тях е да отстояват 
това право като предпоставка за създаване и поддържане на бла-
гоприятни условия за конструктивно индивидуализиране (Steets, 
2010). Световната банка прави годишни преценки за спазването на 
тези права в отделните страни под рубриката „Глас и отговорност“ 
(Voice and Accountability). В тези преценки величина, близка до 100, 
показва висока степен на възможностите за търсене на отговорност 
от индивидуалните и колективни актьори, които вземат и осъщест-
вяват обществено важни решения. Намаляващите величини показ-
ват затруднения и отклонения при осъществяването на тези права 
(World Bank, 2016):

Таблица 4. Възможности за търсене на отговорност от 
държавната администрация в страните от ЕС15 и ЦИЕ10 през 
периода 2004-2014 г.
ЕС15 2004 2014 ЦИЕ10 2004 2014
Австрия 92.3 95.1 България 64.9 59.6
Белгия 91.8 94.6 Естония 84.6 85.2
Великобритания 95.2 92.1 Латвия 69.7 71.9
Германия 93.3 96.1 Литва 77.4 74.9
Гърция 85.1 67.5 Полша 81.3 81.8
Дания 100.0 97.0 Румъния 60.6 60.1
Ирландия 94.2 92.6 Словакия 80.3 75.4
Испания 89.9 77.3 Словения 84.1 74.4
Италия 87.0 75.9 Унгария 85.6 67.0
Люксембург 95.7 96.6 Чехия 79.8 77.8
Португалия 92.8 83.3
Финландия 99.5 98.0
Франция 91.3 89.2
Холандия 98.1 98.5
Швеция 99.0 99.5

Според данните от проучването на Световната банка органи-
зационните структури само в три страни от ЦИЕ10 са подобрили 
незначително възможностите на гражданите да търсят отговорност 
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от държавната администрация. Това означава, че социалното прос-
транство за индивидуализиране се е разширило минимално през 
годините между 2004 и 2014 само в тези три страни. В останалите 
седем страни от тази група възможностите за търсене на такава от-
говорност са се влошили – и то в отделни случаи съществено. Съ-
щата негативна тенденция преобладава и в страните от групата на 
ЕС15. Според данните от проучването в девет от тях възможностите 
на гражданите за контрол върху държавната администрация са се 
влошили, макар в отделни случаи незначително. Тези възможности 
са се подобрили относително в четири страни от тази група, а в две 
са останали непроменени. Промените не са еднозначни, но както 
при групата от ЦИЕ10 и тук се проявява тенденция на преоблада-
ване на промени, които влошават организационните условия за ин-
дивидуализиране. Тези констатации показват, че организационното 
развитие в страните от Европейския съюз е противоречиво. Само-
то приложение на acquis communautaire не е гаранция за ефективен 
публичен контрол върху дейността на държавната администра-
ция. Възраждането и възпроизвеждането на методи на управление, 
ограничаващи възможностите за индивидуализиране, е постоянна 
опасност и в демократичните общества.

5. Заключение
Основният резултат от проведения частичен анализ на проме-

ните в управлението на страните от Централна и Източна Европа 
след присъединяването им към Европейския съюз и на влиянието 
на тези промени върху условията за индивидуализиране в региона 
е, че е още рано за еднозначни изводи. Досегашната историческа 
дистанция позволява само условни преценки за влиянието на ев-
ропеизацията върху процеса на индивидуализиране в страните от 
ЦИЕ. Напълно ясно е обаче, че очакваната бърза и съществена по-
ложителна промяна в условията за конструктивно индивидуализи-
ране не се регистрира в сегашната социална реалност. Реалистич-
ният извод от тази констатация е, че такова положително влияние 
на прехода към по-добро управление върху условията за конструк-
тувно индивидуализиране засега няма или че то не е статистически 
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значимо. И този извод обаче е условен, защото периодът 2004/2007 
– 2015 г. включва действието на мощна интервенираща променли-
ва – на глобалната финансова и икономическа криза. Нейното въз-
действие промени не само икономическите, но и политическите и 
културните параметри в управлението на европейските общества и 
на условията за индивидуализиране в тях. Необходими са специал-
но фокусирани и дългосрочни изследвания на факторите за проме-
ни в управлението и на влиянието на тези промени върху условията 
за индивидуализиране в отделните общества, анализирани в син-
хронна и диахронна сравнителна перспектива.
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Summary
Europe still lives in an “us-them” relationship quarter of a century after 

the fall of the Berlin Wall and the following EU enlargement. New division 
lines are drawn alongside the perpetuating East-West differentiation, evi-
denced by the refugee crisis: society splits, xenophobia, separatisms in West-
ern Europe, re-invigorated nationalisms and re-awakened revanchisms in 
the Eastern part, added to the tensions between Brussels and the capitals, 
due to the unfinished debate about the EU future and the new geopolitical 
faults, threatening to isolate and marginalise Europe. EU faces the challenge 
of either reaching for the next level of integration or sliding back into the 
well-known past.

Keywords: EU dilemma; us-them correlation; geopolitical fault; global 
person; dividing line; nationalism; social fragmentation; inequality

Разграничени в обединението. Противно на популярната по-
литическа максима, че преди да се обединим е необходимо да се 
разграничим, Европейският съюз като че ли извървява противо-
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положния път. След така адмирираното политическо обединение 
на Европа, маркирано от падането на Берлинската стена и присъ-
единяването на страните от Източна Европа към ЕС, процесите 
достатъчно очевидно очертават тенденция към възпроизвеждане 
на някои стари разделителни линии и появата на нови разломи на 
поне четири нива: вътре в отделните държави – на ниво общество, 
но и на ниво региони; между държавите в ЕС – по осите „Изток-
Запад“ („стара“ и „нова“ Европа) и „Север-Юг“ (като отражание на 
финансовата и икономическа криза и най-вече – като филисофия 
за нейното преодоляване), а така също и между отделни страни-
членки по конкретни въпроси (Германия–Гърция по проблемите на 
гръцкия дълг, Германия–Централна Европа по бежанската криза и 
т.н.); между институциите в ЕС – основно по линията „Брюксел–
столици“ (като тук става дума по-скоро за загубени или изкривени 
баланси); между Европа и останалия свят – както от гледна точка на 
промяната в геополитическия статус на континента, така и с оглед 
на изкристализирането на радикална антизападна идеология, оли-
цетворявана от „Ислямска държава“.

Вътрешните национални разломи. Глобализацията разчупи 
защитната черупка на националната държава. Изчезна чувството 
за сигурност – политическа, икономическа, социална, дори физи-
ческа. В резултат на това загубената сигурност започна да се търси 
на по-ниско, суб-статално равнище – в общността на религия или 
етнос. Това оформи няколко остри противоречия вътре в европей-
ските общества. От една страна бе дискредитирана (в много слу-
чаи – отхвърлена) самата концепция на мултикултурализма, мно-
го по-видими станаха процесите на гетоизация и до голяма степен 
несъстоялата се интеграция на широки мигрантски слоеве. Както 
показаха атентатите във Франция и Белгия, това важи в по-висока 
степен дори за имигрантите второ и трето поколение, които нямат 
персоналния опит на своите родители от живота в страните на про-
изход, но се чувстват ежедневно пренебрегвани, маргинализирани 
и не добре дошли в новата си родина. От друга страна, под влияние 
на засиления външен (бежанската криза) и вътрешен (социалните 
страхове) натиск, както и в резултат на терористичните актове, в 
европейските общества рязко нарасна влиянието на крайно десни, 
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ксенофобски и дори расистки идеи, които в отделни страни завою-
ваха водещи политически позиции. Всичко това доведе като резул-
тат до процеси на социална фрагментация и разпад на социалната 
тъкан, маркирайки поле на разделение и конфронтация по линията 
„ние–те“.

Вътрешните центробежни тенденции в редица европейски 
страни се проявиха и в своеобразен „бунт на богатите региони“. 
Става дума за сепаратистките тенденции в Испания (Каталуния, но 
и Страната на баските), Белгия (Фландрия), Италия (т.нар. Падания, 
т.е. долината на река По в Северна Италия), Обединеното кралство 
(Шотландия), та дори и периодично появяващите се медийни ин-
формации (засега все още в графата „политическа екзотика“) за се-
паратистки нагласи в Германия (Бавария). Общото във всички тези 
случаи е, че става дума за по-богатите региони в държавите (на пръв 
поглед изключение тук прави Шотландия, но и тя разчита на добива 
на нефт от Северно море), които отказват сами да плащат цената 
на кризата и да носят солидарно нейните тежести заедно (а според 
голяма част от местното население – и вместо) по-слабо развитите 
части на съответната страна.

Междудържавните разделителни линии. С присъединяването 
на Източна Европа към ЕС обединението на континента до голяма 
степен се състоя политически (териториално и институционално) 
и икономически, но четвърт век след края на Студената война про-
цесът все още не е приключил ментално, в съзнанието на хората. 
Ние и досега реферираме един за друг като „Изток“ и „Запад“, като 
„ние“ и „те“ (като в България, по силата на редица национални ком-
плекси и периферност на статуса в ЕС това е особено силно проя-
вено). Нещо повече, основните геополитически предизвикателства 
днес (международният тероризъм на радикалния ислям, бежан-
ската криза, отношенията с Русия) задълбочиха тези различия. И 
докато в западната част на континента те намират своето отраже-
ние по-скоро на ниво общество (през призмата на възможностите 
и проблемите на съвместното съжителство), то в Източна Европа 
рефлектират достатъчно видимо и върху политиките на държави-
те – с нарастване на национализмите и събуждането на позаспали 
реваншизми. Това влияе включително и върху приоритетността на 
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геополитическата ориентация – не случайно „нова Европа“ е зна-
чително по-проамериканска, а за много от държавите – и по-анти-
руска, отколкото Западна.

Разширяването, освен всичко друго, преформулира и вътреш-
ното съотношение на силите в Европа. Логично новите пазари и 
икономическата либерализация дадоха предимство на големите 
икономически субекти. В политически план те изведоха рязко на-
пред Германия – както заради нейния икономически потенциал, 
така и поради редица исторически и политически наслагвания и 
фактори по отношение на Източна Европа. Формирането на новите 
баланси – както в ЕС като цяло, така и в рамките на Западна Евро-
па – също допринесе за очертаването на нови линии на разделение 
на континента.

Съотношението „национално-общностно“. Рязкото увеличава-
не на броя на страните-членки на ЕС доведе до определена еволюция 
и дори ревизия на функционалните полета на институциите. Това 
обективно увеличи значението на координиращите функции на об-
щностните институции, на първо място на Европейската комисия. 
От своя страна тази нова динамика засили тенденцията, характерна 
за всяка една бюрокрация (а в случая с ЕК става дума за свръхбю-
рокрация) да обраства с власт, да генерира собствен управленски 
ресурс и да става все по-самодостатъчна – с други думи да завзема 
пространства в сферата на политическите решения. Съсредоточа-
ването на повече функции в наднационалната администрация в 
дадения случай обаче не е признак на по-дълбока интеграция, а на 
по-широка бюрокрация. Същевременно, възползвайки се от това, 
столиците с удоволствие прехвърлят отговорността за проблеми, 
грешки и непопулярни мерки върху ЕК. Но, първо, политическата 
отговорност за решенията в крайна сметка лежи основно върху Ев-
ропейския съвет, т.е. държавите-членки. Второ, това допълнително 
засилва впечатлението за дистанциране, често даже за наличието на 
сериозни противоречия и разминавания във вижданията на Брюк-
сел и отделни столици по базисни въпроси на евроинтеграцията. 
Не на последно място – по силата на обстоятелството, че ЕК освен 
всичко друго е и терен за постигане на баланси между страните в 
ЕС (респективно – премерване на силите), тя нерядко се превръща 
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и в инструмент на по-влиятелните страни за прокарване на техните 
интереси и трансмисия на тяхната политика за сметка на останали-
те (внасяйки нов аспект в релацията „ние–те“ – по-силни и по-слаби 
страни).

Институционализирането на вътрешните разделителни линии 
в ЕС е най-очевидно в идеите (и практиките) за Европа на различ-
ните скорости. Избирателността на участието в Еврозоната и Шен-
генското пространство (и в двете посоки – желание за членство и 
допуск до членство) на практика преформатира европейското ин-
теграционно пространство. Гъвкавостта на форматите позволява 
на ЕС да задълбочи интеграцията, като заобиколи възможностите 
за блокиране (от страна на резервираните страни) или преодолее 
необходимостта от изчакване (за желаещите, но неготови), но съ-
щевременно внася сериозен дисбаланс както в правата на отдел-
ните страни-членки вътре и извън съответните формати, така и на 
техните отговорности. А за България това (допълнено с продължа-
ващото действие на Механизма за сътрудничество и проверка) в 
практически план до голяма степен означава институционализира-
не на нейното периферно положение.

Европа и новите световни разломи. В геополитически план 
преходът от двуполюсен през илюзията за еднополюсност (продъл-
жила по-малко от две десетилетия) към един многополярен свят 
(с нарастващо влияние не само на световните сили, но и на реги-
оналните фактори) изправи Европа пред един достатъчно сложен 
проблем: как да заеме мястото на глобален играч в новия свят, без 
да накърни партньорството си със САЩ. Иначе казано – как ЕС 
да бъде едновременно и самостоятелен фактор, и част от общото 
евроатлантическо пространство. Към момента, особено в сферата 
на политиката за сигурност, се създава впечатлението, че Европа, 
по силата и на своята самоидентификация като мека сила, в редица 
случаи играе по-скоро ролята на амортисьор, на омекотител на аме-
риканската политика, отколкото на самостоятелен играч или влия-
телен коригиращ фактор в световните процеси.

В социален план глобализацията глобализира и социалните 
проблеми. Тя оголи и задълбочи неравенствата (както вътре в от-
делните държави, така и в глобален план) като основен проблем на 
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съвременния свят. Уютът на дългогодишните европейски социални 
баланси, сигурност и стабилност се разтвори в глобалните дисба-
ланси и несигурност. Бедността, безработицата, пандемиите прес-
танаха да бъдат проблеми на Африка или развиващия се свят, а се 
превърнаха в предизвикателства пред Европа.

Глобалният свят поражда и своя нова субектност. Наред с на-
ционалните държави като важни глобални фактори се позициони-
рат вече не само транснационалните корпорации (някои от тях са 
значително по-влиятелни от редица държави) или международни 
неправителствени организации („Грийнпийс“, „Лекари без граница“ 
и т.н.). Революцията в сферата на информацията и комуникацията 
изведе на преден план и съвършено нови играчи: глобалното об-
ществено мнение (достатъчно е да си припомним масовото „гласу-
ване“ на Европа при първия избор на Обама за президент на САЩ) 
и „глобалния индивид“, не-държавния човек извън юрисдикцията 
на националната държава. Последният се утвърди силово и като 
фактор на международните отношения под формата на бежанеца 
и мигранта, от една страна, и на международния тероризъм и „Ис-
лямска държава“ – от друга.

С други думи – оформи се дълбок геополитически разлом меж-
ду европейското „ние“ и не-европейското „те“, между евроатланти-
ческия свят и неговото радикално отрицание. При това той може 
да бъде проследен поне на няколко равнища: вътре в европейските 
общества – като вторично разделение по етнически и религиозен 
признак; на идеологическо ниво – като опит за изграждане на ради-
кална антизападна идеология на базата на радикалния ислям; в сфе-
рата на религията – като опит да се трансформира международният 
тероризъм в глобална конфронтация между религиите (християн-
ство–ислям). В крайна сметка – в трансформирането на войната от 
битка за територии в борба за съзнанието на хората.

Разминавания в полето на ценностите. Развитието на евро-
пейския проект се съпровожда и с определено преформулиране, 
дори загуба по пътя на част от ценностите. Освен всичко друго (а 
може би – преди всичко друго) Европейският съюз е проект за мир. 
В продължение на половин век тази функция се изпълняваше тол-
кова успешно, че като че ли бе изведена пред скоби – и полузабраве-
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на. Днес войната се върна в Европа. Не само като факт: започвайки 
по традиция от Балканите – с войните в постюгославското прос-
транство (възприети до голяма степен като стандартна аберация на 
региона), с гражданската война и руско-украинския конфликт в Ук-
райна, с терористичните актове в Париж и Брюксел. По-съществена 
е промяната в политическите и обществените перцепции – войната 
постепенно, почти неусетно, отново се превръща в морално допус-
тим инструмент за решаване на международни спорове и конфли-
кти. Което е много сериозна крачка назад в осмислянето на евро-
пейския прогрес. Усещането за дежа вю се засилва от постепенното 
пренасочване на конфронтационния потенциал на изток и засиле-
ната националистическа, нерядко реваншистка риторика и от двете 
страни.

ЕС е и проект за общо развитие и просперитет, базирани на 
принципа на солидарността. При ясното разбиране за солидарност-
та не като благотворителност, а като инвестиция в стабилност, а 
нейният основен инструмент – кохезионните фондове – като цена-
та, която трябва да се плати за постигане на тази стабилност. До-
минацията на неолибералните идеи при загърбване на социалните 
амортисьори и извеждането на печалбата пред човека ерозираха 
солидарността като базисна ценност – включително и за сметка на 
националните егоизми. Това бе най-очевидно демонстрирано по 
време на бежанската криза, където доминираше нагласата за спа-
сяване поединично, а общото в подходите се свеждаше до стремежа 
да се прехвърли проблема на съседа – този след нас по трасето (чрез 
подпомагане на бежанския трафик) или преди нас (чрез изграждане 
на стени), а ЕС много трудно успяваше да акумулира необходима-
та политическа воля за приемане на общоевропейски и солидарни 
решения.

Пътят напред – несъстоялият се дебат за бъдещето. Дилема-
та е формулирана достатъчно отдавна: повече съюз или повече на-
ционална държава; напред към едни условно наречени Съединени 
европейски щати или назад към един хлабав общ пазар. Политиката 
към момента обаче е по-скоро бягство от дилемата – и от нейното 
решаване. Търсенето на гъвкави механизми и подходи има своята 
политическа логика при наличие на ясна и най-вече споделена ви-
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зия. В противен случай рискът от конюктурност, дори контрапро-
дуктивност на всяко едно конкретно решение силно нараства.

В този контекст темата за референдума за членството на Обе-
диненото кралство в ЕС и преговорите между Брюксел и Лондон 
първо, подмениха дебата за бъдещето на ЕС с договорености за 
бъдещето на Великобритания в ЕС, и второ, предрешиха изхода 
от този дебат, доколкото бе постигната договореност Обединеното 
кралство да не бъде ангажирано с изграждането на по-тесен съюз. С 
други думи – задълбочаването на интеграцията или е невъзможно 
с Великобритания в ЕС, или е възможно – но без Великобритания 
в съюза.

Докато, както вече стана дума, процесите в глобалния свят 
имат тенденция да вървят както надолу (фрагментация, маргина-
лизация и т.н.), така и нагоре (мрежови социални общности, гло-
бално обществено мнение и др.), то на ниво държава тенденцията 
изглежда по-еднозначна. Преобладаващата посока е към излизане 
на процесите отвъд рамките на националната държава, нагоре, към 
регионализация (т.нар. арабска пролет, събитията в Близкия изток, 
бежанската вълна, мигрантския поток). С други думи – глобализа-
цията на процесите глобализира (или най-малкото регионализира) 
и проблемите. От тази гледна точка тенденцията към самозатваряне 
и самоизолиране от проблемите на света, към ограждането на Ев-
ропа не само и не толкова от предизвикателствата, но и от обектив-
ните процеси и превръщането на континента в обсадена крепост 
(която неминуемо, рано или късно ще превърне неговите граждани 
в затворници на същата тази крепост) са своеобразен политически 
нео-лудизъм, опит за решаване на нови проблеми със стар инстру-
ментариум. Подходът „напред към миналото“ не носи решения – в 
най-добрия случай той може да отложи проблемите във времето и 
да даде малко повече възможности за търсене на дългосрочни под-
ходи и решения.

Ако Европа иска да избегне маргинализацията – икономическа, 
политическа, в сферата на сигурността – тя би трябвало да наме-
ри пътя към следващото ниво на своята интеграция. Такъв преход 
обикновено се случва по един от двата възможни сценария: или 
след достатъчно продължително позитивно еволюционно развитие 
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на проекта, когато задълбочаването на интеграцията идва като ес-
тествен резултат от процесите и отразява вече достигнатото ниво 
на развитие; или след криза, трусове и политически катарзис, ге-
нериращи нова визия и енергията за нейното осъществяване. Про-
цесите както вътре в ЕС, така и в глбален план сочат, че етапът на 
постъпателното, линейно, безкризисно развитие е приключен и ба-
лансите са вече нарушени. С други думи, пред ЕС се очертава дви-
жението по втория сценарий. Дали конструкцията ще издържи на 
трусовете – това е въпросът (почти по Шекспир).
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Summary
Today, in conditions of increasing “turbulence” in global interactions 

we witness how the European Union (EU) as an international organiza-
tion without analogue (sui generis) meets with growing problems and risks. 
These problems and risks pose a number of challenges to the EU keeping 
in mind the future prospects of this union. The objectives of the report are 
notably – to reveal the “historical background” of the sharp moments in the 
forming and development of EU and their impact on today’s realities. It is a 
“negative record”, i.e. such historical events in previous years that affect the 
today matters, and will affect the future prospects.
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Въведение
Днес в условията на все по-засилващата се „турбулентност“ в 

глобалните взаимодействия ставаме свидетели как пред Европей-
ския съюз като международна организация без аналог (sui generis) 
нарастват проблемите и рисковете. Тези проблеми и рискове, както 
и носените от тях заплахи поставят редица предизвикателства пред 
ЕС предвид бъдещите перспективи на същия. Всичките тези перс-
пективи не могат да бъдат разбрани извън многоаспектно разглеж-
дане, обхващащо цивилизационни, формационни, социално-ико-
номически, политически, геополитически и прочее променливи.

Целите на този текст са разкриване „историческия фон“ на ос-
три моменти и тяхното влияние върху днешните реалности. Ста-
ва дума за „негативно минало“, т.е. такива исторически събития в 
предходни години, които въздействат на днешното време, а и ще 
влияят на бъдещите перспективи в отрицателен план. 

1. Кратък общ преглед на ЕС като външно и 
вътрешнопротиворечиво, нееднозначно и 
многомерно явление

Европейският съюз като политико-икономическа реалност, в 
която влиза днес България, представлява многомерен, нееднозна-
чен и вътрешнопротиворечив феномен, притежаващ разнообразни 
аспекти на проява и функциониране, а именно:

• Във формално-юридически план ЕС е самостоятелно юриди-
ческо лице, формулирано като политически и икономически съюз 
между 28 държави. Притежава правомощия да действа независимо 
от съставящите го държавни формации в рамките на предоставе-
ните му от последните компетенции. Статутът му е регламентиран 
в Договора за Европейския съюз (ДЕС) и Договора за функциони-
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рането на Европейския съюз (ДФЕС), които са в сила от 1 декември 
2009 г.

• От цивилизационна гледна точка ЕС е йерархично и неравно-
правно обединение от представители на няколко европейски циви-
лизации – германската, англосаксонската, латинската и славянската. 
Представителите на последната станаха членове на ЕС след разпада 
на „Червения проект“ на европейския социализъм. В този смисъл 
те от самото начало са присъединени в качеството на „завоювана 
територия“, доколкото ядрото на ЕС представляват страни, които 
са съществена част на „Западния проект“ – ключов противник на 
„Червения проект“ в рамките на т.нар. „Студена война“.

• В парадигмален план ЕС в своето ядро представлява синтез 
на икономически неолиберализъм и политически неоконсервати-
зъм. По своята същност неолиберализмът е модел на „свръхкапи-
тализма“, където от формулата на печалбата на класическия капи-
тализъм „пари-стока-пари прим“ се премина към друга формула, 
станала израз на загниването на съвременните форми на капита-
лизма – „пари-ценни книжа-пари прим“. „Свръхкапиталистиче-
ското, свръхпазарно“ ядро е „вътрешната движеща сила“ на ЕС, 
осъществяваща консолидацията на най-едрия глобализиращ се за-
падно-европейски капитал като базова платформа на създаването, 
функционирането и бъдещата перспектива на този съюз. Целите на 
тази консолидация се проявяват от една страна на геополитическо, 
геоикономическо равнище, а от друга на вътрешно-политическо и 
вътрешно-икономическо, т.е. социално-класово равнище.

• Видяно през призмата на социално-класовия подход една ос-
новна цел, която си поставя гореспоменатия консилидиращ се ка-
питал е да установи дългосрочното си доминиране в политически, 
социално-икономически, културен, идеен и прочее план. Друга цел 
е интеграцията от ядрото, т.е. от западноевропейските страни, на 
бившите социалистически страни в качеството на полупериферия 
и периферия. По този начин тези страни да бъдат използвани както 
като пазари и като източник на евтина работна сила – на място или 
„изсмуквана“ в центъра. В условията на общоевропейска демограф-
ска криза подобно изсмукване на „човешки ресурси“ от западната 
част на континента има като резултат създаване на демографска ка-
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тастрофа най-малко за част от източноевропейските страни – Бъл-
гария, Прибалтика и други.

• От геополитическа и геоикономическа позиция ЕС е опит за 
формиране на още един полюс в рамките на „Западния проект“. Зад 
този опит на пръв поглед стоят преди всичко традиционните елити 
на германската и латинската цивилизации – ФРГ и Франция. Целта 
им е да заемат възможно най-изгодни позиции в международната 
система на разделение на труда. В епохата на капиталистическа гло-
бализация, започнала през 90-те години на ХХ в. във формата на 
американски глобализъм, тези елити, представляващи най-едрия 
западноевропейския капитал, се оказаха в неизгодна позиция спря-
мо глобалният американски капитал. През ХХ1 век те се изправи-
ха и пред конкуренцията на т.нар. страни БРИК – Бразилия, Русия, 
Индия и Китай. 

В тази връзка ще споменем за това, че именно в геополитиче-
ски и геоикономически план в ЕС съществуват различни разнопо-
сочни, нееднозначни и външно- и вътрешнопротиворечиви сили, 
тенденции и динамики. В този смисъл ЕС може да бъде оприличен 
на „руска матрьошка“, т.е. често пъти в една тенденция, може да се 
скрива друга, а в тази другата присъства трета такава. Така напри-
мер според някои източници в дъното, в началото на „проекта Ев-
ропейски съюз“ се посочват:

✓ САЩ, изпълняващи тази роля чрез предшественика на Цен-
трално Разузнавателно управление, а по-късно и чрез също-
то това ЦРУ и други официални, а и не само официални ин-
ституции на американската държава;

✓ Някои финансово-олигархични кръгове с глобално влияние, 
за които обикновено не се говори. Но тези кръгове не просто 
играят решаваща роля в създаването на Европейския съюз, 
но и до днес влияят върху неговата политика. 

2. Скритата предистория на създаването на ЕС
Даден феномен може да бъде напълно разбран само ако просле-

дим историята на предпоставките и причините за неговото възник-
ване, както и самото му възникване. Тези предпоставки и причини 
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задават определена логика на развитие, която присъства и в по-на-
татъшната му динамика. Като изхождаме от подобно виждане нека 
да разгледаме онези „скрити процеси“, лежащи под повърхността 
на създаването на ЕС, за които все повече и все по.често излизат 
доказателства. 

Дали ЕС е американски проект?
Според британския „Телеграф (“The Telegraph“) „Вашингтон е 

управлявал европейската интеграция в края на 40-те години на ХХ 
век и я финансира тайно при администрациите на Труман, Айзен-
хауер, Кенеди, Джонсън и Никсън… Бил Донован (Bill Donovan) 
легендарният ръководител на военно-временното Управление 
на стратегическите служби-УСС (на английски: Office of Strategic 
Services, OSS – предшественик на ЦРУ-Б.М.-Н.С.) отговаря за орга-
низирането на проекта на ЕС“. (Evans-Pritchard, 2016) 

При това един от създателите на ЕС Жан Моне (Jean Monnet) е 
посочен като очите и ушите на президента на САЩ Франклин Де-
лано Рузвелт(F.D. Roosevelt) в Европа, наричан от някои „Агент на 
САЩ“. (Evans-Pritchard, 2016)

Според редица документи, на които през последните години бе 
дадена публичност от Държавния департамент на САЩ „Деклара-
цията на Шуман“1, задала тон на френско-германското помирение 
и в своето постъпателно развитие довела до Европейската общност 
(ЕО), е била замислена от държавния секретар на САЩ Дийн Ачи-
сън (Dean Acheson) по време на среща във „Фоги Ботъм“ (Foggy 
Bottom)2. "Всичко започна във Вашингтон", казва по този повод ръ-

1 „Декларацията на Шуман“, огласена на 9 май 1950 година от Робер 
Шуман, който в този момент е външен министър на Франция, съдържа 
проект, чието осъществяване довежда до създаването на Европейска 
общност за въглища и стомана (ЕОВС). Същата служи за основа на ев-
ропейската икономическа интеграция и за наднационално надграждане, 
довело до сформирането на днешния Европейски съюз. Датата на оглася-
ване на горната декларация – 9 май, се приема днес като „Ден на Европей-
ския съюз“.

2 Foggy Bottom (Мъгливото дъно)– район във Вашингтон, САЩ. Полу-
чава наименованието си в миналото, когато в района промишлени предпри-
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ководителят на щаба на Робърт Шуман.

Администрацията на Труман, за да накара французите да се съ-
гласят на „Modus vivendi“3 с Германия, в началото на следвоенните 
години заплашва с отрязване на помощта идваща по линия на аме-
риканския „План Маршал“4 на непокорните френски лидери през 
септември 1950 година. (Evans-Pritchard, 2016) Несъмнено следва да 
се вижда ясно, че в ЕС постепенно възникват различни тенденции, 
настроения и фактори, които по-никакъв начин не се харесват на си-
лите във Вашингтон, инициирали и поддържали създаването на ев-
ропейската интеграция именно в този формат, какъвто имаме днес, 
т.е. „Европа на регионите“. В никакъв случай не бива да се забравя, 
че от самото начало паралелно съществува и една друго виждане за 
европейската интеграция, изразявано от такава видна фигура като 
генерал Шарл дьо Гол. Той говори за „Европа на нациите“, както и 
за „Европа от Атлантика до Урал“, т.е. такава, която да сътрудничи 
активно със СССР, респективно с Русия. Но за да илюстрираме тези 
създавани и натрупвани във времето противоречиви взаимоотно-
шения даже с „Европа на регионите“ ще прибегнем към един значи-
телен цитат от споменатия вече във в. „Телеграф“ материал. 

В него се признава: „Вярно е, че САЩ имат „задни мисли“ за ЕС, 
след като идеологическите фанатици спечелили надмощие в края 

ятия са създавали индустриален смог, натрупващ се като мъгла. Днес в този 
район е разположен по-голяма част от кампуса на университета «Джордж 
Вашингтон». Държавният департамент на САЩ си спечелва метонимията 
«Мъгливо дъно», когато се премества в този район през 1947 година. 

3 “Modus vivendi”- „начин на съществуване“ – фраза на латински език. 
В дипломацията се използва като израз за постигане на международно 
споразумение с временен или частичен характер, което, обаче, води към 
по-устойчив модел на съгласие. 

4 „Планът Маршал“ е познат официално като «Програма за възста-
новяване на Европа». Наименованието му на английски език е «European 
Recovery Program» – ERP. Представлява план на САЩ за възстановяване 
на страните в Европа, попаднали след Втората световна война под техен 
контрол. От тези държави е изключена Испания, но е включена Турция. 
Планът е наречен на името на Джордж Маршал, който по това време е 
Държавен секретар на САЩ.
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на 80-те години тръгват към преработване на съюза като съперник, 
като суперсила с амбиции да оспори и да надмине САЩ… Джон 
Корнблум, завеждащ европейските работи в Държавния департа-
мент на САЩ твърди, че ЕС "напусна НАТО психологически", кога-
то се опита да създаде своя собствена военна командна структура, 
и то с обичайната си поза и некомпетентност. " И Великобритания, 
и Западът ще бъдат в много по-добра форма, ако Великобритания 
не е в ЕС," заявява той. Това е интересно мнение, но то предста-
влява малцинство в политическите кръгове на САЩ. Фрустрация 
се появява с Полша и първата вълна от източноевропейски държа-
ви, присъединили се към ЕС през 2004 г., с което е вкаран отряд от 
проатлантически правителства. Знаем, че това (отношенията САЩ-
ЕС – б.м. Н.С.) едва ли е любовна-афера. Високопоставен американ-
ски служител бе прехванат преди две години по телефона по време 
на кризата в Украйна да се нахвърля на Брюксел с отшлифования 
израз „Майната му на ЕС“. (Evans-Pritchard, 2016)

Всичко написано по-горе доказва, че официално разказвана-
та история за създаването на ЕС скрива доста неща. Знанието за 
действителните процеси на неговото формиране показва наличие-
то на една съвсем друга логика, която ни помага да разберем както 
много от днес ставащото, така и да имаме един по-верен поглед, ко-
гато гледаме към бъдещето. Но скритите неща не свършват дотук…

Групата „Интер-Алфа“ и ЕС – още една „матрьошка“?
Както вече споменахме процесите свързани с възникването, 

функционирането и развитието на ЕС прилича на руска „матрьо-
шка“, където, отваряйки една кукла, виждаме вътре съвсем друга, 
която вкарва съвсем различна логика на целия комплекс. Като че 
ли една такава „матрьошка“ е дейността на групата „Интер-Алфа“. 

„Интер-Алфа“ официално възниква през 1971 г., но дейността 
ѝ започва в края на Втората световна война. Групата е създадена от 
6 неголеми европейски банки – Кredietbank в Белгия, Nederlanidsche 
Middenstandsbank в Холандия, Credit Commercial de France във 
Франция, Banco Ambrosiano в Италия, Williams & Glyns Bank (под-
разделение на Royal Bank of Scotland) във Великобритания и BHF в 
Германия. 
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Днес след различни сливания, поглъщания, напускане на гру-

пата и влизане на нови банки в нея групата нараства до 11 банки. Те 
представят 15 европейски държави, а именно: AIB Group – Ирлан-
дия, Novo Banco – Португалия, Commerzbank – ФРГермания, ING 
Group – Холандия, Intesa Sanpaolo – Италия, KBC Bank – Белгия, 
Nordea – Дания, Финландия и Швеция, National Bank of Greece – 
Гърция, Royal Bank of Scotland Group – Великобритания (Williams & 
Glyn's Bank е член на групата, но банката по-късно е завзета от Royal 
Bank of Scotland), Santander – Испания, Société Générale – Франция.5

Цялата операция по създаването и функционирането на гру-
пата „Интер-Алфа“ се ръководи от известния Джейкъб Ротшилд, 
представител на известната група Ротшилд от своята кантора N.M. 
Rothschild в Лондон. Но в крайна сметка каква е връзката между 
банковата група „Интер-Алфа“ и проекта ЕС? Нещата се разкриват 
по следната линия. Билдербергерите6 са онзи елитен политически 
отряд – част от глобалната олигархическа система, която стои зад 
групата „Интер-Алфа“.

Джордж Бол (George W. Ball), банкер от Лемън Брадърс (Leman 
Brothers), който е член на Управителния комитет на Билдербергите 

5 Вж. в https://en.wikipedia.org/wiki/Inter-Alpha_Group_of_Banks, по-
следно влизане 02.05.2016 г.

6 Билдърбъргска група, също Билдърбъргски клуб или Билдърбърг-
ска конференция (на английски: Bilderberg group) е група от влиятелни 
личности, които организират тайна неофициална ежегодна конференция 
в някои от най-известните хотели или курорти по света. Името „Бил-
дърбъргска група“ идва от названието на хотел „Билдърбърг“ в малкия 
холандски град Остербек, където през май 1954 се провежда първото за-
седание на клуба. Въпреки стремежа да се запази всичко в пълна тайна, 
понякога е невъзможно да се запази в секретни условия присъствието на 
едно място на бивши президенти, министър-председатели, крале, принцо-
ве и принцеси, канцлери, банкери и представители на крупни корпорации. 
Това предизвиква голям обществен интерес, а понякога и протести. Съще-
ствуват конспиративни теории, според които групата се опитва да създаде 
световно правителство и да подчини света на своята власт. Главната квар-
тира на групата се намира в Ню Йорк. Вж. в https://bg.wikipedia.org/wiki/ 
Билдърбъргска_група, последно влизане 02.05.2016 г.
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завявява следното: „Нужна е замяната на „архаичната политиче-
ска структура на националните държави“ от корпорациите, които 
„по-ефективно използват ресурсите“. Бол приветства интеграцията 
на Европа като необходимо условие за успеха на проекта светов-
на компании. Като образец той дава примера на „налагащите се 
суверенитети на правителствата на Европа и дома на Ротшилд“. 7 
Концепцията за световна компания, пише по този повод цитирания 
вече Джон Хефъл (John Hoefle), „започва да се представя за естест-
вена проява на човешкия прогрес, докато в действителност това е 
връщане към олигархията на британската Ост-Индийска компания 
в съчетание със съвременните компютърни технологии и функцио-
ниране в рамките на пазара. В корпоративистката държава властта 
на правителството се узурпира от частни финансови и корпорати-
ви интереси, използващи правителството за да контролира народа, 
като в същото това време безжалостно го ограбват. Частните инте-
реси лъжливо се представят за породени от национализма, докато 
те са резултат от корумпиране на държавата от бизнес-империята“.8 
Става ясно, че в зараждането и функционирането на ЕС присъст-
ва тенденция, която, навярно, следва да наречем „корпоративистка 
тенденция“, чиято цел е премахване на националната държава и 
формиране на световна компания или „бизнес-империя“. На фона 
на логиката на тази тенденция става ясно изграждането на споразу-
мения като Трансатлантическото партньорство за търговия и ин-
вестиции – ТПТИ (Transatlantic Trade and Investment Partnership – 
TTIP) между ЕС и САЩ и Споразумението за Търговията с Услу-
ги – СТУ (Trade in Services Agreement – TiSA).9

7 John Hoefle. THE INTER-ALPHA GROUP Nation-Killers for Imperial 
Genocide в http://www.larouchepub.com/other/2010/3736inter-alpha_
genocide.html, последно влизане 02.05.2016. 

8 Пак там. 
9 Споразумение за Търговията с Услуги – СТУ е тайно договаряно 

международно споразумение за дерегулация и либерализация на услови-
ята, при които възмездно се предлагат услуги. В преговорите участват 50 
страни, в т.ч. България. Обхватът и целите на споразумението неизбежно 
ще засегнат и услугите предлагани в публичния сектор.На този етап съдъ-
ржанието му е обявено за тайна с петгодишна давност.
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3. ЕС като модел на „корпоративната империя“
За фашистките корени на идеята за „корпоративизма“
Идеята за „корпоративната държава“ е концепция разработена 

от граф Джузепе Волпи ди Мисурата10 за Бенито Мусолини. Зад са-
мия граф навремето стоят тези кръгове, чийто наследници днес са 
зад идеята на ЕС като „корпоративна империя“. Действията на тези 
кръгове навремето дават повод да се разкрият интересни връзки и 
да се направят не по-малко интересни асоциации. 

Редица факти дават светлина в тази насока. Така например 
след своето създаване „Интер-Алфа“ контактува с кръговете около 
банката Хариман11. За тях е известно, че навремето те финансират 
Хитлер. Нацистката държава слага в основата на своята "расова по-
литика" изследванията в областта на евгениката, чието развитие е 
подпомагано от тези кръгове.12 Banco Ambrosiano, която е италиан-
ски основател на групата „Интер-Алфа“, поддържа открити връзки 
с фашистки среди в Италия. Тя е била тясно свързана с италианска-
та масонска ложа „Пропаганда – 2“ П-2 (Propaganda Due, P2). Ложа-
та П-2 е ръководена от бившия черноризец от фашистките отряди 
на Мусолини Личо Джели (Licio Gelli). Самата П-2 е наследник на 
ложата Пропаганда-1, т.е. на „Универсалните фашисти“ (П-1). По 

10 Граф Джузепе Волпи ди Мисурата (Giuseppe Volpi, Contе di 
Misurata) – Първи граф Мисурата, италиански бизнесмен и политик, член 
на Националната фашистска партия. Роден на 19 ноември 1877 г. във Вене-
ция, починал на 16 ноември 1947 год. в Рим. От 16.11.1922 г. е сенатор. Ми-
нистър на финансите в периода 1925-1929 г. Член на Големия фашистски 
съвет. От 1934 г. е президент на Фашистската конфедерация на индустри-
алците. През 1943 г. е арестуван от германските окупационни власти, но 
е освободен през 1944 г. след което заминава в Швейцария. Връща се в 
Италия през 1947 г., където скоро умира.

11 Браун Брадърс Хариман (Brown Brothers Harriman & Co. – BBH) е 
най-старата и голяма частна банка в САЩ. През 1931 г. в резултат на сли-
ването на Brown Brothers & Co. (основана през 1818 г.) и Harriman Brothers 
& Co. се създава днешната BBH. 

12 Тук и по-нататък вж. пак John Hoefle. THE INTER-ALPHA GROUP 
Nation-Killers for Imperial Genocide в http://www.larouchepub.com/
other/2010/3736inter-alpha_genocide.html, последно влизане 02.05.2016.
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време на полицейското разследване на П-2 се изяснява, че ложата и 
Banco Ambrosiano се занимават с търговия на оръжие и наркотици, 
тероризъм, организация на фашистки групи от убийци и военизи-
раните групи на НАТО – „Операция Гладио“. 

Президентът на една от банките основателки на „Интер-Ал-
фа“ – белгийската Kredietbank Фернан Колен (Fernand Collin) заед-
но с Alexandre Galopin от „Société Générale de Belgique“ и Max-Léo 
Gérard получава мандат от нацистските окупатори да управлява 
белгийската икономика по време на Втората световна война. Един 
от филиалите на Kredietbank, Merck и Finck става скандално извес-
тен с помощта, оказана на нацистите. Банката BHF, основател на 
групата „Интер-Алфа“ от германска страна, води своето начало от 
„Frankfurter Bank“ на фамилията Ротшилд. 

През 20-те години на ХХ век BHF е ръководена от д-р Ото Ей-
делс (Otto Jeidels). Той е добър приятел на главата на Райхсбанката и 
нацистски министър на икономиката Ялмар Шахт. От друга страна 
е близък и на Монтегю Норман, който пък ръководи Банката на Ан-
глия, известна с това, че финансира Хитлер. През 1939 год. д-р Ото 
Ейделс е изпратен в САЩ в синархистската13 банка Лазар (Lazard). 
Тази банка играе важна роля в нацистките операции за прехвърля-
не на златни активи от Европа към Америка. 

По време на Втората световна война Рикардо Еспирито Сан-
то Силва от банката Espirito Silva, която става португалски член 
на групата „Интер-Алфа“ през 1988 год., приютява в Лисабон Уин-
дзорския херцог, отрекъл се от английския трон през 1936 год. и 
известен със своите неприкрити симпатии към нацистка Германия 
и Хитлер. 

И двете банки от Испания, които са членове на групата „Интер-
Алфа“ – Banco de Bilbao (по-късно Banco Bilbao Vizcaya, която е член 
на групата от 1986 до 1998 год.) и Banco Santander (която е член от 
1998 год.), са били тясно свързани с фашистския диктатор Фран-
сиско Франко, управлявал Испания от 1936 до 1975 год.14

13 Синархистите са известни още като „френските фашисти“.
14 Вж. пак John Hoefle. THE INTER-ALPHA GROUP Nation-Killers 

for Imperial Genocide в http://www.larouchepub.com/other/2010/3736inter-
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Вместо заключение
Всички тези факти дават повод на цитирания дотук Джон Хе-

фъл да зададе въпроса не се ли явява проектът ЕС „Фашистки про-
ект 2.0“? Подобно твърдение, че ключови сили зад „Проекта ЕС“ 
на практика възраждат идеи от 30-те години на ХХ век – фашизма, 
звучи много „крамолно“, да не кажем „скандално“. Но ако погледнем 
още веднъж внимателно и реалистично дадените по-горе факти не-
щата не изглеждат толкова абсурдни. 

Действителността е значително по-сложна от нашите пред-
стави за нея. Трудно е да се каже, доколко споменатите негативни 
тенденции – „ЕС като американски проект“ и „ЕС като фашистки 
проект 2.0“ са т.нар. „main-stream“, т.е. „ключови тенденции“ или са 
само „флуктуации“, т.е. донякъде отклонения и странични течения 
в рамките на това, което наричаме „европейска интеграция“. Но бъ-
дещето ще ни даде отговор на този въпрос. 

Несъмнено в „проекта ЕС“ присъстват и други тенденции – 
демократически, националистически и прочее. Определено между 
тях се води борба. Даже сега това, което наблюдаваме във връзка с 
т.нар. „бежанска криза“ добре илюстрира тази борба.

Но както за българската общественост, така и за управлява-
щите кръгове, които имат решаваща роля при вземане на решения, 
засягащи българската съдба, е необходимо да знаят всички факти 
и тенденции имащи отношение към ЕС, чийто член е България. Да 
отчитат факти и тенденции, които определено влизат в противоре-
чие с онзи „розов образ“, който като правило ни се представя. Но 
с „розови илюзии“ и самозаблуди не се живее, както и не се упра-
влява държава. Нужно е ясно и отговорно за националната съдба и 
бъдещите дългосрочни перспективи на Родината ни мислене, пове-
дение и действие.

alpha_genocide.html, последно влизане 02.05.2016.
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Summary
The future of the European Union depends of the existing sharp inter-

nal economic contradictions. The common interests are the fundament of 
each integration entity. The EU in its present shape is not such an entity for 
numerous reasons. The EU is teeming of such conflicts: between the core 
and the periphery; between the North and the South; between the West and 
the East; within the member countries. It will be more and more difficult 
for the EU to function properly due to its growing economic and social het-
erogenuity.

The author reviews some of the most important sources of these eco-
nomic contradictions: the imposed difficult economic and other precondi-
tions for joining the EU; the absence of symmetric liberalization of the flows 
of goods, people and capital; the Common European market in its present 
shape under economic heterogeneity; the disregarding of the mutual eco-
nomic complementarities between the EU and Russia; the “demographic 
robbery” of the poor countries by the reach ones; the political and economic 
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dictate by America over the EU; the availability of a unique currency with-
out uniform fiscal policy; the emerging new conflicts between the European 
citizens and the large flows of immigrants from Africa and the Middle East, 
the forceful development of the EU as a monolithic United States of Europe. 
The European citizens are for flexible unification of independent European 
states, but not for monolithic European super state.

Keywords: macroeconomics, economic integration, conflicts, financial 
and social stability, income distribution, international migration, world 
economic order, forecasting.

Икономически противоречия,  
застрашаващи бъдещето на ЕС
Наред с всичко друго, настоящето и бъдещето на ЕС зависи 

от наличието на все по-остри икономически противоречия в него. 
Фундамент на всяка интеграционна общност е общността на ин-
тереси. Тя не може да съществува без общи интереси. Във висо-
коразвитите и икономически еднородни интеграционни общности, 
като правило, има по-голямо сходство на интересите, по силна вза-
имна икономическа допълнимост и по-лесно се решават възниква-
щите икономически и други противоречия между тях. В тези общ-
ности се постига и по-справедливо разпределение на благата и на 
тежестите на интеграцията, по-справедлива солидарност. 

Европейският съюз, за съжаление, не е такава общност. Той 
започна добре през 1957 г. с шест най-развити държави, разшири се 
след това на 12 също високо развити икономики и продължи до 15 
с леко икономическо „разводняване“, приемайки Испания, Гърция, 
Португалия и Ирландия Така беше, докато се спазваха критериите 
от Копенхаген за приемане на нови членове. Отклонението от тези 
критерии се прояви най-силно с приемането на десетте източноев-
ропейски държави, на Кипър и Малта. 

Това стана не поради незнание или недоглеждане. Ръковод-
ните европейски среди знаеха, че тези страни не са икономически 
готови за присъединяване, но надделяха съображенията от страте-
гически военно-политически характер – близостта им до Русия и 
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стремежът те да бъдат изолирани и отдалечени завинаги от нея. А 
при нужда и използвани срещу нея. Това беше бетонирано и с при-
емането им в НАТО. Така основателите на ЕС заложиха под него 
мощна мина със закъснител. С евентуалното присъединяване на 
страните от Западните Балкани, на Молдова и Грузия, икономиче-
ската разнородност на ЕС ще се засили. С евентуално приемане на 
Турция и Украйна ще стане още по-лошо, не само по икономически, 
но и по други причини, но това едва ли ще се случи през близките 
20-25 години. Ако изобщо се случи.

Сега ЕС гъмжи от икономически противоречия: противо-
речия между ядрото и перифериите; между Севера и Юга; между 
Запада и Изтока, вътре в самите страни членки. По своето иконо-
мическо съдържание ЕС все повече се отдалечава от понятието ин-
теграционна общност. Ще му бъде и все по-трудно да функционира 
нормално поради растящата му икономическа, социална и друга 
разнородност.

Кои са източниците на тези икономически противоречия?
1. Важен източник на икономически противоречия между 

ЕС и страните членки бяха наложените им условия за присъеди-
няване. Тук ще се спра само на наложената висока „входна такса“ 
при присъединяването на България. Под „входна такса“ в случая 
разбирам нетната разлика между вредите и ползите от присъеди-
няването ни към общността. 

Под „вреди“ за България разбирам загубите от наложеното ни 
принудително предсрочно закриване на 4 ядрени блока, особено на 
третия и четвъртия с обща мощност 880 мегавата и огромните раз-
ходи, които трябва да направим след време за възстановяване на 
същите енергийни мощности; пропуснатите ползи от отнетата ни 
възможност да произвеждаме и продаваме на местния и външния 
пазар съответно количество електроенергия; така наречените „под-
готвителни условия“ през предприсъединителния период; платения 
членски внос от присъединяването ни до сега, чийто годишен раз-
мер вече достигна 950 млн. лв.; наложеното ни отказване от изграж-
дането на АЕЦ Белене и от газопровода Южен поток под натиска на 
правителствата на САЩ, на някои големи европейски държави и на 
ръководството на ЕС. 

Икономически противоречия, застрашаващи бъдещето на ЕС
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Под „ползи“ за България разбирам получените средства от 

предприсъединителните фондове на ЕС; получените средства от 
структурните фондове по оперативните програми, от кохезионния 
и други еврофондове на ЕС. 

От разликата между тях извеждам нетна годишна сума, която 
предстои да получаваме. Допускайки, че нетната годишна разлика 
ще се запази през следващите години, установявам, че изравняване-
то между вреди и ползи ще настъпи към 2050 г. За да бъда още по-
прецизен с оглед на възможни позитивни или негативни изненади, 
приемам че това ще стане 5 години преди или 5 години след 2050 г.

Този тревожен факт поражда голямо недоволство всред българ-
ските граждани, остро чувство, че сме измамени при присъединя-
ването, че до към средата на това столетие ще бъдем нетни платци 
в общия бюджет на ЕС. Това означава, че най-бедната страна член 
– България трябва да направи огромни няколкомилиардни разходи 
в щатски долари за възстановяване на преждевременно закритите 
енергопроизводителни мощности. И то за да си ги достави от го-
лемите европейски или американски компании, като Westinghouse, 
тъй като не ни се разрешава да ги доставим от Русия, каквито бяха 
закритите и отлично работещи до сега два „хилядника“. Това, ес-
тествено, ще бъде източник на трайни подозрения и негодувание по 
адрес на настоящите ни западни „приятели“. То няма да допринася 
за бъдещата стабилност на ЕС. По-скоро обратното.

2. Друг източник на икономически противоречия в ЕС е, липса-
та на симетрична либерализация за движението на стоки, капи-
тали и хора между страните членки, широко рекламирана преди 
присъединяването. 

Либерализация на стоковите потоци има и това е от същест-
вена полза за гражданите на новите страни членки на битово равни-
ще, особено от Източна Европа, които сега могат да купуват много 
повече и по-качествени стоки в своите магазини, без да посещават 
западноевропейските страни и да си ги купуват там срещу чуждес-
транна валута или от прословутите в миналото валутни магазини 
в техните страни (Кореком у нас). На пръв поглед старите и нови-
те членки на общността са равнопоставени. Формално границите 
са отворени за движение на стоки в двете посоки. Но за да бъдем 

Проф. д-р ик. н. Иван Ангелов



117
обективни трябва да си даваме сметка, че тази либерализация на 
стоковите потоци е изгодна много повече за старите страни членки. 

При отворени граници формално могат да изнасят стоки и 
двете страни, но реално го правят само по-развитите, защото 
са по-конкурентоспособни по качество и цена на стоките. Нови-
те страни членки не могат да си го позволят, поради по-ниската си 
конкурентоспособност и трупат големи дефицити в търговските си 
баланси. Освен това, те са принудени да намаляват или закриват 
изцяло свои производства и отрасли, поради вноса на по-конку-
рентни стоки от развитите страни. По тази причина в България и 
другите нови членки настъпи тотална разруха на много производ-
ства1. Стотици милиони хора в Източна и Южна Европа загубиха 
работните си места, загубени са доходи за много стотици милиарди 
щатски долари, спаднаха постъпленията в националните бюджети 
в огромни мащаби. 

Официално отчитаната безработица в България сега е около 
10%. Нашата статистика отчита редовно броя на така наречените 
„обезкуражени безработни“ (около 180-200 хил. души), без обаче 
да ги включва в процента на безработните, защото той би нараст-
нал до около 18-20%. Други около 2 млн. души бяха принудени да 
напуснат България през последните 25-26 години, поради липса на 
препитание тук. От тях около 800 хил. до 1 млн. са в работоспо-
собна възраст. Ако не беше този „отдушник“ безработицата у нас 
щеше да е около 45-50%. Дори само тези две числа са достатъчни за 
средно грамотния човек да разбере каква социално-икономическа 
катастрофа е преживяла България през последните 26 години, щом 
е била принудена да изхвърли на улиците и дори да прогони в чуж-
бина почти половината от трудоспособното си население. Разходи-
те по отглеждането, образованието и квалификацията на тези два 
милиона души и пропуснатите ползи, ако те бяха останали тук и ра-
ботеха за България са огромни. Те не подлежат на точно изчисление, 
но наверно се измерват с много стотици милиарди (дори трили-
они – общо за новите страни членки от Източна Европа) лева. Об-

1 Виж Иван Ангелов, „Разгромът на българската икономика“, публикация 
№ 267 в моя сайт в интернет на адрес www.iki.bas.bg/Cvita/angelov/index.htm
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ратните трансфери към България на работещите в чужбина наши 
сънародници (около 1,0-1,5 млрд. лв. годишно) покриват нищожна 
част от горните загуби и пропуснати ползи.

Има либерализация и на капиталовите потоци. В отделни 
години преди кризата от 2008-2009 г. преките чуждестранни ин-
вестиции (ПЧИ) у нас бяха значителни (до 8-9 млрд. евро през 
отделни години) и създаваха повърхностно впечатление, че сти-
мулират икономическото развитие на България и на други нови 
членки на ЕС от Източна Европа. За съжаление, те най-често не 
се насочваха в приоритетните за нас направления. Мои изследва-
ния през онези години потвърдиха, че около 75% от общия размер 
на ПЧИ се насочваха в четири области: покупка и спекулативна 
търговия с недвижими имоти, търговия и ремонт на автомобили 
и мотоциклети, в хотели и ресторанти и във финансово посред-
ничество. Само в търговия и ремонт на автомобили и мотоцик-
лети се насочваха приблизително толкова ПЧИ, колкото в цялата 
преработваща промишленост. С такава структура на ПЧИ никоя 
страна по света не е преуспявала. Ние няма да бъдем изключение. 
България по-скоро губи от такава структура на ПЧИ, защото те се 
превръщат в ефикасна модерна форма за присвояване на създаден 
в България национален доход.

Получавахме и средства от различните фондове на ЕС, в това 
число и аграрни субсидии. По-сериозните анализи показват, че го-
ляма част от подаряваните ни средства по линия на структурните 
фондове се връщаха обратно в развитите европейски страни под 
формата на консултантски услуги от техни експерти, проучване и 
проектиране на съответните обекти от техни проектантски инсти-
туции, доставката на машини и съоръжения от техни производите-
ли, изграждането на обектите под ръководството на техни експер-
ти, тяхното пускане и усвояване с помощта на техни специалисти. 

Субсидиите за земеделието бяха така разположени във вре-
мето, че в началните години получавахме около 10-15% от това, кое-
то получаваха старите страни членки и едва на седмата година се 
изравнявахме с тях. Тази неравнопоставеност, заедно с 3-4 пъти по-
ниската производителност на труда в нашето земеделие в сравнение 
със западноевропейските страни, бяха достатъчни за разоряването 
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на нашето селско стопанство2 Призводството на редица земеделски 
продукти и броят на селскостопанските животни намаляха в пъти. 
Преди години България беше нетен износител на земеделски про-
дукти. Сега внасяме около 80-85% от потребяваните у нас плодове, 
зеленчуци и други хранителни продукти.

Имаше либерализация и на потоците от хора. Макар и с реди-
ца ограничения, много хиляди наши граждани след присъединява-
нето могат да работят за повече или по-кратко време в западноев-
ропейските страни, а още повече пътуват без гранични формално-
сти на кратки екскурзии из Европа. Тези които работят най-често 
са заети с ниско квалифицирани дейности и получават най-ниски 
заплати, но те са все пак по-привлекателни от още по-мизерните 
заплати в България или да се мъчат без препитание тук. Ако придо-
биваха нови квалификации и ако един ден се завърнат в родината 
в работоспособна възраст, ще внесат обратно нещо полезно, но и 
това едва ли ще се случи за много голяма част от тях. Тези, които 
ще се завърнат ще са от ниско квалифицираните. Високо квалифи-
цираните са се устроили по-добре и повечето от тях и техните деца 
никога няма да се завърнат в България с всичките негативни битови 
и национални последствия.

Общият баланс от несиметричната либерализация на трите 
потока – стоки, капитали и хора след присъединяването е силно 
негативен за България и другите източно европейски страни в ог-
ромни размери, наверно в порядъка на трилиони щатски долари. 
Той е и ще продължава да подхранва чувство в по-бедните страни 
членки, че са подведени и ограбени и ще бъде източник на остри 
икономически и други противоречия и непредсказуеми конфликти.

3. Общият Европейски пазар e сърцевината на ЕС и същевре-
менно – мощен извор на икономически противоречия. Общият 
пазар е добро начинание за високо развити, взаимно допълващи 
се и сходни по конкурентоспособност икономики. С други думи, 
за икономически и социално еднородни интеграционни общно-
сти. Както посочих в самото начало, ЕС беше такава общност, но с 
приемането на все по-бедни страни загуби това си качество. С оч-

2 Виж пак там – таблици 1. и 2.
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ертаващото се по-нататъшно разширение този дефект на ЕС ще се 
задълбочава. За икономически разнородна общност, какъвто е сега 
ЕС, либерализираният общ пазар е изгоден за силните и неизгоден 
за слабо развитите страни членки. Ако общият европейски пазар 
продължи да функционира, както до сега, слабо развитите страни 
членки като България, нямат шанс да се сближат и още по-малко – 
да се изравнят в обозримото бъдеще по производителност на труда, 
по конкурентоспособност и по качество на живота с най-развитите 
страни членки 3. 

Необходим е вътрешно общностен механизъм за защита на 
по-слабо развитите неконкурентоспособни икономики. Неслу-
чайно всички сегашни най-развити страни (в Европа, САЩ, Япо-
ния) са прибегвали до активна икономическа протекция в мина-
лото, когато са били на нашето сегашно равнище на икономическо 
развитие и при нашата ниска конкурентоспособност. Необходима 
е също подходяща защита срещу вноса на хранителни земеделски 
продукти от страни членки или от трети страни на юг от нас, с по-
благоприятни природно-климатични условия за отглеждане на та-
кива по-евтини продукти При нашите географски и природно-кли-
матични условия ние никога не можем да се конкурираме успешно с 
тези страни (Гърция, Южна Италия, Испания, Турция, Северна Аф-
рика, Близкия изток) в производството на такива продукти. Това, 
заедно с допускането на мащабен нелегален внос, вече довежда до 
големи смущения в нашето земеделие. Ако не се вземат бързо ефи-
касни мерки това ще доведе до тотална разруха в земеделието, осо-
бено в призводството на плодове и зеленчуци с много тежки иконо-
мически, социални и други последици.

Нетният баланс от досегашното функциониране на Европей-
ския общ пазар е крайно негативен за нас и за другите източно европей-
ски страни членки. България вече понася и ще продължи да понася още 
по-големи загуби, измервани с милиарди щатски долари всяка година. 
Това ще бъде извор на все по-големи икономически противоречия и ще 
подкопава стабилността на ЕС през следващите години и десетилетия. 

3 За подробности виж публикациите на Иван Ангелов, №№ 248, 249, 
250, 259, 267, 268, 275 в моя сайт на посочения по горе адрес.
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4. Известно е, че от много десетилетия съществува взаимна 

икономическа допълнимост между ЕС и Русия. Европейските 
страни разполагат с най-високи технологии в различни области на 
стопанската дейност и извън нея. Русия пък притежава най-големи-
те в света суровинно-енергийни ресурси. Русия, заедно със страни-
те от Евроазиатския съюз, имат голямо население, което ще е нео-
граничен пазар и за Европа. 

Обединяването на модерните технологии с огромните при-
родни ресурси би било солидна основа за един гигантски произ-
водствено-стопански комлекс, който няма да има равен на себе си 
в настоящето и бъдещето на света. Очевидно, това не е изгодно за 
глобалните интереси и аспирации на САЩ и те правят и ще правят 
всичко възможно, за да предотвратят обединяването на усилията на 
ЕС и на Русия. От това ще страдат преди всичко народите на Евро-
па и Русия – сега и през следващите десетилетия. Това гигантско 
икономическо противоречие ще бъде източник на невиждани 
глобални конфликти. Ако правителствата и народите на европей-
ските държави и на Русия осъзнаят своите фундаментални интереси 
и си взаимодействат, през следващите десетилетия могат да създадат 
мощна Евроазиатска общност с най-високо благоденствие. Ако не го 
направят те ще загубят много, а ще спечелят големите американски 
корпорации, особено във финансовия и военния сектор. Това рано 
или късно ще предизвика негодувание всред европейските народи.

5. В европейските страни протичат много сложни демограф-
ски процеси, които се дължат на комплекс от икономически и неи-
кономически причини. Тук ще се огранича само до икономическите 
корени на тези процеси, макар че е трудно, дори невъзможно да се 
определи в каква степен крайните резултати се дължат на едни или 
други фактори. 

Раждаемостта, смъртността и продължителността на живота 
варират в европейските страни. Средната раждаемост в ЕС през 
2013 г. е била 10,0 промила, средната плодовитост на жените 1,55 
живо родени деца от една жена, средната смъртност 9,9 промила, 
средната продължителност на живота 80,6 години. В крайна сметка 
се формира възрастовата структура на населението общо за ЕС и 
по страни. През 2014 г. средно за ЕС-28 населението от 0 до 14 годи-
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ни е било 15,6%, от 15 до 64 години – 65,8% и над 65 години – 18,5%. 
Тази структура също варира по страни. 

По добре известни причини много голямо значение има де-
лът на най-младото поколение (от 0 до 14 години). Най-нисък е 
този дял в Германия – 13,1%, в България – 13,7% и в Италия – 13,9%, 
а най-висок в Турция – 24,6%, в Ирландия – 22,0% и в Албания – 
19,2%4.

Остър е демографският проблем в Германия. Сериозни про-
блеми имат и други развити европейски страни. Плодовитост-
та на жените в Германия е 1,39 живо родени деца на една жена, в 
Португалия – 1,21, в Испания – 1,27, в Гърция – 1,30, в Унгария – 
1,35,, в Италия -1,39. Само за сведение в България е 1,48. Страни 
като Германия, вместо да провеждат активна политика за по-висока 
раждаемост, а чрез нея и по-висок дял на младото поколение във 
възрастовата структура на населнието, предпочитат да си ги внасят 
на готово от по-бедните страни. Така, колкото и да е парадоксално, 
бедните страни готвят кадри за богатите, като правят разходи за 
поддържане на по-висока раждаемост, за отглеждане и особено за 
образование на младите хора и ги предоставят като готови специа-
листи на богатите страни.

Това аз наричам демографско ограбване на бедните страни от 
богатите. Има различни оценки за количествено измерване на това 
ограбване. Те обаче се обединяват в заключението, че ограбването 
на най-активните мозъци и на генетичния потенциал на бедните 
страни облагодетелства богатите с много стотици милиарди, а може 
би и над 1,0-1,5 трилиона щатски долари годишно. Тези невидими 
на пръв поглед трансфери от бедните към богатите, за които све-
товните медии тенденциозно мълчат, превишават многократно 
трансферите от богатите към бедните под формата на широко рек-
ламираните официални държавни помощи, а също и трансферите 
на имигрантите на свои близки в родните им страни. Така богатите 
експлоатират допълнително бедните, като се възползват от същест-
вуващите в Европа и Америка и култивирани от тях обществени на-

4 За повече подробности виж моя публикация № 277 в моя сайт на 
посочения по-горе адрес.
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строения за свободата на хората да избират мястото си на живеене. 
Това дори се счита за съвременна, неподлежаща на оспорване мо-
дерна глобална ценност. То затруднява бедните страни да въвеждат 
ограничения за емиграцията на млади хора, макар че богатите не се 
колебаят да въвеждат ограничения за притока на хора и стоки към 
тях, когато интересите им налагат. 

Демографското ограбване на бедните страни ще придобива 
все по-голяма актуалност през следващите години и десетилетия. 
Народите и правителствата на тези страни ще осъзнават все по-
силно вредите, които то нанася на техните икономики и растящите 
убеждения за несправедливост спрямо тях. Защото демографското 
ограбване се очертава като най-мощния канал за експлоатация на 
бедните страни от богатите. 

6. Най-важните решения за ЕС вземат САЩ и още 2-3 страни, 
а цената за последствията плащат всички. Известно е, че фунда-
менталните решения за Европа вземат властите на САЩ и ги въза-
лагат за изпълнение на 2-3 най-големи страни в ЕС. Те, на свой ред 
ги оформят като решения на заседанията на Европейския съвет и ги 
налагат на всички останали страни. Така беше с участието в „Араб-
ската пролет“, в бомбардировките над Либия, войните срещу Ирак 
и Афганистан, войната срещу Сирия, подготовката и провеждането 
на въоръжения преврат в Украйна, икономическите санкции срещу 
Русия и последното – споразумението с Турция за ограничаване на 
миграцията и свързаното с него отпадане на визите за турски граж-
дани в ЕС. 

Разпределението на политическите, финансовите и другите от-
говорности между страните членки се представя като солидарност. 
В много редки случаи това е основателно и може да се нарече „спра-
ведлива солидарност“. Много често обаче, не е основателно и е по-
правилно да се нарече „натрапена солидарност“. Едно от последните 
от този род е насилственото квотно разпределение на мигрантите по 
страни, срещу което вече се бунтуват няколко европейски държави. 
Нима страните членки участваха на „квотен принцип“ в равностойна 
открита дискусия при вземането на решенията за война срещу Афга-
нистан, Ирак, Либия, Сирия и други страни! Или в голямата лъжа за 
притежаването на „оръжия за масово поразяване“ от Ирак!
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Дефектите на ЕС проличаха особено релефно през 2015-

2016 г. по време на масовото преселение към Европа. Ръковод-
ствата на ЕС и на страните членки се оказаха неподготвени да се 
справят с тази криза. През цялото време, дори и до сега, те се зани-
мават с последствията от мигрантската криза, а не с нейните пър-
вопричини: оскотяващата бедност и войните срещу тях5. Ръковод-
ството на ЕС не прави нищо за отстраняване на причините. Не смее 
дори да назове главните ѝ причинители – американските власти. 
ЕС понася огромни политически, икономически, социални и други 
загуби по тези причини. Ако продължава така загубите ще растат 
през следващите години и десетилетия. Това ще поражда все по-ос-
три икономически и други противоречия, които ще дестабилизират 
още повече ЕС.

7. Няма механизми за съчетаване на национални с общност-
ни икономически интереси. Независимо от многогодишната фра-
зеология за междунационално и регионално сближаване; противо-
речащото му твърдение за движение с една скорост; наличието на 
предприсъединителни, структурни и кохезионни фондове; за соли-
дарност между страните членки и т.н., в ЕС все още няма ефикасни 
действащи механизми за съчетаване на национални с общностни 
интереси. А това е абсолютно необходимо за всяка интеграционна 
общност, където съжителстват различни държави със свои нацио-
нални и с общностни интереси, при неизбежни противоречия и 
дори конфликти между тях. 

В ЕС има сериозни възражения срещу възприетата домина-
ция на правните актове на общите институции над национални-
те правни актове. Това твърдение се ползва със всеобщо одобре-
ние, без да се държи сметка за деструктивните му последствия. Го-
лемите страни членки злоупотребяват с фразеология за абстрактни 
общностни интереси, за европейски и евроатлантически ценности, 
за солидарност и други подобни клишета, а при вземането на най-
важните решения реално обслужват собствените си национални 
и дори корпоративни интереси. Някои средни и по-малки страни 

5 За повече подробности виж моя публикация № 278 в моя сайт на 
горния адрес.
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членки правят опити да се борят повече или по-малко успешно за 
своите национални интереси, а държави, като нашата, се подчиня-
ват сляпо на „страните – началници“ и в най-добрия случай получа-
ват само лицемерни вербални похвали или потупвания по рамото, 
с които, незнайно защо, се гордеят. На сесии на Европейския съ-
вет или на Европейския парламент от години се говори за солидар-
ност и общност на национални интереси, а на практика се трупа 
все повече неудовлетвореност между народите на страните член-
ки, защото не чувстват забележимо подобрение в своя живот след 
присъединяването си към ЕС, освен по-големия избор на стоки в 
националните магазини, по-свободното си пътуване и частично за 
работа в Европа.

8. Единната валута с единна парична политика и различна 
бюджетна политика е източник на сериозни икономически про-
тиворечия. Почти всички големи американски и европейски учени 
от различните икономически школи (от Милтън Фридман до Джо-
узеф Стиглиц) бяха песимисти за ползата и по бъдещето на еврото. 
Още преди въвеждането му те предупреждаваха, че единната валута 
с единна лихвена политика, но без единна бюджетна политика и при 
несъвпаденията на икономическите цикли в различните страни и ре-
гиони, ще ощетява слабите страни членки в Южна и Източна Европа. 

Тези опасения се потвърдиха, особено по време на дълговите 
кризи в Гърция, Испания, Португалия, Италия, Ирландия. Гърция, 
например имаше сравнително по-малко болезнено решение на кри-
зата през 2015 г., но поради обвързаността си с еврото и произвол-
ния догматичен натиск на неолибералната „Тройка“ беше принуде-
на да продължи по път, който не води към конструктивно решение 
и произвежда само страдания за милиони гърци – най-малко ви-
новните за дълговата криза. Ако можеха да се върнат към драхмата 
и да я обезценят, или дори без отказ от еврото, но едновременно 
със значително отписване на дълга (за което дори и МВФ настоя-
ва), разсрочване (отлагане във времето) на неговото обслужване, 
при по-ниска лихва, можеха да поемат по по-конструктивен, макар 
и също труден, но поносим път. 

Натрапеното им решение за свръхрестриктивна политика с 
годишно непрекъснато първично положително салдо до 3,5% от 
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БВП, води към безкрайна социално-икономическа криза, от която 
няма изход. Ако България трябва да извлече някаква поука от този 
произволен експеримент, тя е: Първо, не бива да допускаме прека-
лено висока публична задлъжнялост (не повече от 30-40% от БВП) 
и Второ, не бива да бързаме за Еврозоната, докато обстановката там 
не се проясни. 

9. Икономическото противоречие между новите имигранти 
и местното население в страните от ЕС. През последните години 
Европа преживява нова криза, която се добавя към познатите ни 
до сега класически форми на кризите. Постоянният поток от хора 
между бедните и богатите страни, а също и между самите богати 
държави, почти никога не е прекъсвал. С изключение на природни-
те и обществени екстремални ситуации (световни и големи регио-
нални войни), тези потоци са били относително стабилни, умерени 
по мащаби и поради това – поносими и считани за нормални. 

Последствията от фундаменталните причини за сегашните 
кризи, главно оскотяващата бедност на стотици милиони хора 
в Африка, Азия, Карибския регион и Южна Америка, обаче се на-
трупваха и настъпват времена на социални експлозии. Достатъчна 
беше авантюрата на САЩ и техни европейски съюзници, които ор-
ганизираха „Цветните революции“ в няколко европейски страни, 
„Арабската пролет“ в арабски държави от Атлантика до Индийския 
океан, преките военни агресии в Ирак, Афганистан, Либия, Сирия 
и Йемен, за да прелее чашата на търпението и да започне поредното 
масово преселение към Европа. Тези мощни миграционни потоци 
ще имат множество деструктивни последствия от различен харак-
тер. Тук ще се спра накратко само върху икономическите послед-
ствия и поражданите от тях нови противоречия.

Идващите в Европа стотици хиляди, а през следващите годи-
ни – наверно милиони, ще включват две групи хора: Първо, бягащи 
от хаоса, разрушенията, военните действия. До сега те са между 20 
и 30% от общия брой на мигрантите. Второ, икономически мигран-
ти – бедни, хора с дребен бизнес и лица с авантюристични наклон-
ности, които търсят по-добри условия за работа и живот за себе 
си и за своите деца. Като правило, това са млади здрави хора. Те са 
около 70-75% от всички мигранти.
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Появата на тези големи маси хора в европейските страни ще се 

почувства веднага на пазара на труда. Повечето от тях, без образо-
вание и квалификация ще търсят препитание дори при най-ниски 
заплати. Това ще увеличи предлагането на работна сила, ще затруд-
ни местните хора с ниска квалификация в намирането на работа и 
ще потиска трудовите им възнаграждения, защото имигрантите ще 
са готови да приемат и най-мизерна заплата по понятни причини. 
Това ще породи остри конфликти между местните хора и имигран-
тите, потърпевши от които ще са местните. 

Не след дълго имигрантите ще започнат да предявяват все 
по-големи изисквания за по-добри и по-високо платени работни 
места. Поради ниската им квалификация и неблагоприятната ико-
номическа конюнктура в Европа те няма да ги получат и ще си оста-
нат с по-нисък статут в обществото не само по доходи. Когато ста-
нат милиони и дори десетки милиони ще се почувстват по-силни да 
искат повече и да негодуват за ниския си статут в обществото. Обе-
динени в своите гета, ще започнат да протестират по-организирано 
и все по-агресивно. Една от видимите форми на такива протести е 
масовото опожаряване на автомобили по улиците на европейските 
градове през последните години. Това ще усложнява обстановката. 
Някои от тях може да бъдат привлечени в терористични групи и 
дори да организират терористични актове. Така ще се появят теро-
ристите от второ и трето поколение. Те вече проведоха терористич-
ни актове в Испания, Франция, Великобритания, Белгия и други 
европески страни през последните 10-15 години. През следващите 
месеци и години тези актове наверно ще се умножават.

Имигрантите знаят, че в европейските страни има добре 
развити социални системи. Те ще настояват още в началото да се 
включат в тях. След месеци и години ще стават още по-настойчиви 
за участие в програмите за здравеопазване, образование, отпуски 
по майчинство, детски надбавки и много други. Поради ограниче-
ния размер на социалните фондове това ще става за сметка на нама-
ление или замразяване на помощите за местните хора и ще породи 
недоволство всред тях. Тези социални системи са създавани от десе-
тилетия с труда и предприемчивостта на техните деди и прадеди, а 
новодошлите ще искат да се възползват веднага наготово и наравно 
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с тях. Местните хора ще имат основания да настояват за различно 
третиране на имигрантите. Това ще изостря допълнително отноше-
нията между тях. 

Научавайки от медиите и от други източници за благоденствие-
то в Европа все нови и нови потоци от хора от бедните страни ще 
се стремят към нея. А Европа не може да подслони стотиците мили-
они бедни и бедстващи хора по света и то в рамките на едно или две 
десетилетия, ако не иска тя самата да обеднее и да се срине тотално. 
Това ще бъде източник на все по-мощни и непримирими икономи-
чески противоречия през следващите години и десетилетия, които 
ще допринасят за дестабилизацията и дори за разпадането на ЕС.

10. През последните години се води активна дискусия по бъ-
дещия характер на ЕС. Какъв да бъде той: гъвкаво икономическо 
обединение на самостоятелни национални държави със запазени 
големи компетенции на националните институции или монолит-
ни Европейски съединени щати с централизация на всички важни 
държавни решения. С други думи – икономическа конфедерация 
или политико-икономическа и военна федерация от рода на САЩ, 
Русия, Германия. Опитът през годините след Маастрихт показа, че 
ЕС се движи към обединение от типа на Европейски съединени 
щати, т.е. постепенно превръщане в монолитна свръхдържава, коя-
то изпразва от управленско съдържание институциите на нацио-
налните държави членки. 

Това отнема от суверена всички негови фундаментални пра-
ва. Лишава от смисъл наличието на национални парламенти и пра-
вителства с настоящите им управленски компетенции, провеждане-
то на национални избори с участието на различни партии с конку-
риращи се програми по икономическата, финансовата, социалната, 
демографската и всякаква друга политика. Всички тези политики и 
инструментите за тяхното прилагане ще се разработват (и в нара-
стваща степен вече се изработват) до най-големи подробности от 
назначени (а не избирани от народите на страните членки) висо-
копоставени чиновници в центъра и се налагат на тези страни за 
изпълнение. 

Народите на страните членки ще бъдат лишени от правото 
да избират кой и как да ги управлява, както на национално, така 
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и на регионално равнище. Стават излишни парламентарните избо-
ри, референдумите и другите инструменти на пряката и представи-
телната демокрация. Дали в тяхната държава ще се провежда рес-
триктивна монетаристка или гъвкава социално ориентирана ико-
номическа политика? Дали във фокуса на стопанската дейност да е 
човекът или печалбата? Дали да се прилага политика в интерес на 
капитала, на труда или балансирана спрямо техните интереси? Това 
ще се решава в Брюксел от най-висши назначени, а не избрани и 
контролирани от народите на страните членки чиновници. Същото 
важи за политиката по здравеопазването, образованието, науката, 
за политиката по доходите, пенсионната политика, за данъчната по-
литика, демографската политика, енергийната политика, екологич-
ната политика и т.н.

В различните страни членки има различна структура на БВП 
от гледна точка на източниците на растежа – съотношение между 
вътрешно и външно търсене, а също и различна структура на въ-
трешното търсене – потребление на домакинствата, колективно 
потребление, инвестиционно потребление. Въпреки тези различия, 
които предполагат различна държавна политика, сега се налага ед-
наква макроикономическа политика за цялата общност, в която до-
минират ограниченията върху вътрешното потребление и почти не 
засягат или въздействат периферно на външното търсене. 

Германия е доволна и дори настоява за такава политика, по-
неже много важен източник на нейния растеж е големият нетен екс-
порт, поради високата ѝ конкурентоспособност. Така се натрупват 
излишъци в германския платежен баланс и дефицити в платежните 
баланси на южно- и източно европейските страни, които потискат 
техния растеж. В същото време ограниченията потискат доходите, а 
чрез тях и индивидуалното потребление в повечето други членки на 
общността, където то е главен източник на растежа. В България то 
заема 69,2% от БВП през 2015 г. Така растежът в другите страни, из-
вън Германия, се ограничава по две направления – чрез негативния 
нетен експорт и потисканото вътрешно потребление. 

Провеждането на такава централизирана наднационална 
икономическа и финансова политика не е възможно в услови-
ята на Европа с нейните вековни национални държави, дълбоко 
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вкоренена национална идентичност, различно ниво на социално-
икономическо развитие и различни структури на източниците на 
растежа. Защото такава централизирана политика улеснява едни 
страни (главно Германия) и създава допълнителни затруднения за 
останалите, особено за по-слабо развитите. Това ще поражда все 
по-остри икономически и социални противоречия, прерастващи в 
конфликти между страните членки.

Този тип централизирано наднационално федерално ус-
тройство предполага централизация и във всички други аспекти 
на държавната политика и на държавните институции. Нейните 
привърженици настояват за обща армия, „за да се икономисват 
средства по издръжката ѝ“ (германският министър на финансите 
Волфганг Шойбле). Те настояват също за общо министерство на 
финансите, което да провежда стриктна обща фискална и социал-
на политика, общо министерство на отбраната, обща прокуратура, 
общ съд, общи органи на сигурността и т.н. 

Това ще означава ликвидация на всички най-важни атрибути 
на националната държава, вкоренени дълбоко в живота на евро-
пейските народи от векове. То би лишило от всякаква власт суве-
рена (народите на страните членки) и концентрирането ѝ в малка 
група висши администратори в Брюксел, които народите на стра-
ните членки не са избирали и опълномощавали да ги управляват. 
Народите на страните членки навярно ще отдават еднаква тежест на 
финансовата и на социалната стабилност, докато висшите админи-
стратори в Брюксел ще се интересуват главно от финансовата ста-
билност. Това на практика означава ликвидиране на държавността 
и на държавите членки на ЕС, превръщане на сегашните самосто-
ятелни национални държави в обезправени административни об-
ласти (провинции) на единната свръх държава – Европейски съюз.

Европейският съюз трябва да се завърне към завещанието на 
бащите основатели, декларирано в Римските договори от Март 
1957 г., осъвременени по подходящ начин към настоящите условия. 
Европейският съюз трябва да се развива като гъвкаво обединение 
на самостоятелни национални държави, което ще провежда до-
говорена между тях обща политика в икономиката, финансите и 
други области, запазвайки основните компетенции на национал-
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ните държави с техните институции и преди всичко – компетен-
циите на суверена – народите на тези държави, да решават кой и 
как да ги управлява. Всеки опит да се натрапи моделът на монолит-
ната федерация на САЩ при уникалните европейски условия ще 
срещне непреодолимата съпротива на народите на тези страни, ще 
се провали и ще доведе до разпадане на сегашния Европейски съюз. 
Мнозинството от гражданите в Европа са за Европейски съюз, но не 
за сегашния Европейски съюз!
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Summary
In the present article the ongoing economic crisis is regarded as the fun-

dament of a broader multiple crisis, the EU has entered in the recent years. 
Multiple crisis on its turn has opened the way to structural desintegration 
and normative disorder within the euro zone and in the Union as a whole. 

One of the main outcomes of the disruption process are the   new /
semi-legitimate zones in the pan-European space, shaped by similar/shared 
economic troubles. Next to shrinking Mediterranean sub-region, also in the 
CEE first symptoms of consolidation if political positions around Vishegrad 
Four have emerged. Most of the NMS succeeded to maintain relatively high 
growth rates after 2011(higher than the EMU average) but the level of their 
wellbeing remains drastically bellow that in the developed European states.

Within this context the economic fears of the population both in the   
west and east parts of the continent look similar: citizenry is against futher 
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deepening of EU integration and supports more national sovereignty in the 
field of fiscal, social and migrant/refugee policy.

Keywords: Crisis, CEE, Economic fears, Disruption

1. Методологични уточнения
За по-малко от десетилетие тематичният фокус в анализите на 

еволюцията на ЕС се промени драстично. До 2008 г. дискусията се 
доминираше от въпроса коя от двете перспективи ще надделее: ин-
тегристката, на задълбочаващо се единение на политико-икономи-
ческите структури на общността; или структуралистката, в която 
контролираното от Центъра сближение и групиране на държавите, 
членове на съюза, зависи от степента на тяхното икономическо раз-
витие. В първия случай се чертае перспективата на обединена Евро-
па, изградена на федералистки принцип, със силни наднационални 
институции и правомощия. Във втория случай става дума за т.нар. 
Европа на няколко скорости – чието ядро, структурни компоненти 
и йерархични взаимовръзки се задават от обособяващата се валут-
на зона, смятана за прототип на една уникална, високо-конкурент-
на и просперираща икономическа констелация.

Глобалната криза постави на дневен ред друг стратегически 
въпрос: ще оцелее ли ЕС изобщо, като наднационална конструк-
ция – след ударите, които понесе икономиката на Стария конти-
нент през периода 2008-2016 г.?

Междувременно набъбналата общност до трудно управляемите 
28 държави навлезе в нова фаза, на множествена криза. Към начал-
ните икономически трусове се добавиха прекомерните, необслуж-
вани дългове, което дестабилизира еврозоната и дори постави под 
въпрос нейното бъдеще. След 2012 г. избухна кризата с бежанците. 
Тя е на път да измести центъра на вниманието на европейските по-
литически лидери от глобалните финансово-икономически рискове 
към проблема за националния суверенитет, както и към начините, 
чрез които се съгласуват и прилагат правилата на отношенията по-
между им: първо, принципът за свободно движение на хора в рам-
ките на евросъюза; второ, регулаторните режими спрямо мигрант-
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ските потоци от трети страни. Акумулираните рискове и новите 
предизвикателства, показали растящ интензитет и компресирани 
във времето, логично вкараха ЕС във възможно най-сложната ситу-
ация – на системен/институционален разпад.

В този изменящ се контекст разнообразието от виждания за 
бъдещето на ЕС, и особено внушението за неизбежен завой назад, 
към еманципация на националната държава, изискват да се внесе 
яснота в изходните понятия, преди да се обсъжда една или друга 
еволюционна хипотеза. И тъй като „разпад“ е централното понятие, 
използвано в теоретичните интерпретации, налага се да уточним, 
че в настоящата статия то се разглежда в неговия по-широк поли-
тико-икономически смисъл. Това от своя страна ни предпазва от 
конспиративните/ катастрофични трактовки за предстоящ пълен 
срив, за отхвърляне на евросъюза като наднационална конструкция 
и перспектива, за връщане към политико-географската конфигура-
ция на континента от преди Втората световна война.

Разпадът може да се интерпретира в два смисъла: 1. Дезинтег-
рация (disruption), водеща към иновативна промяна на съществува-
щите структури; 2. Разрушение (distruction), което е предпоставка 
за създаване на нов конструкт, на чисто поле. Общият белег между 
двете варианта е, че са плод на развитието на глобалната корпора-
тивна теория; следователно, всеки механичен пренос на изводи от 
бизнес процесите към политико-икономическите трансформации 
би бил твърде условен. 

Вторият вариант, теоретически обоснован от Шумпетер още 
през 1942 г, не се разглежда тук като реалистична опция (въпреки 
че не е изключено множествената криза и блокирането на инсти-
туциите в ЕС да доведе именно до такова радикално/регресивно 
преобразуване). Що се отнася до стъпаловидната/институционална 
дезинтеграция, този процес е вече в ход; той се разгръща, премина-
вайки чрез три фази: дестабилизация; хаос/аномия; промяна.

Ако имаме предвид задълбочаването на икономическата и дъл-
говата криза, ЕС вече изживя първата фаза и се намира във вто-
рата, на аномията. Именно в този период взривният миграционен 
натиск от югоизток изигра ролята на ускорител на дезинтеграцията, 
дооформи множествената криза и породи страховете, че ЕС ще се 
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разпадне на съставните си части, главно поради извън-икономиче-
ски причини.

2. Дилемата на разпада
Дефинирана от Джошуа Ганс, тя визира онези често срещани 

ситуации в света на корпорациите, при които е възможен избор 
само на една от двете възможности: интеграция или независимост 
(Gans,2016). Въпреки че е навлязъл във фазата на хаоса, когато ре-
дица от общностните норми са блокирани, ЕС би могъл да оцелее и 
се развие на качествено ново равнище, но… след като се промени 
(каквато е и целевата функция на всяка корпоративна иновация). 

Позитивният/иновативен изход може да бъде намерен, ако 
промяната е съпроводена от постигане на нов, работещ баланс меж-
ду националното и наднационалното, между суверенитета и инте-
грацията. В противен случай разрушението изглежда неминуемо; 
което на свой ред още веднъж би потвърдило валидността на т.нар. 
шокова доктрина, описана от Нейоми Клайн (Клайн, 2007; 12-32).

Реалистично ли е да очакваме, че ще надделее развитийният ва-
риант? Ако се доверим на авторитетни анализатори на генезиса и 
предкризисната еволюция на обединена Европа, каквито са Юрген 
Хабермас (Хабермас, 2011; 55-97) и Улрих Бек (Бек, 2012; 149-151), 
пътят към преоткриване на общността преминава предимно през 
наднационални решения. Те следва: да отстранят конструктивни-
те дефекти на валутния съюз; да предложат адекватен отговор на 
сигналите, идващи от населението на континента, все повече от-
чуждаващо се от паневропейската идея; да отменят нелегитимни-
те привилегии на ядрото от западноевропейски държави, с център 
Германия, при определяне на съдбините на съюза; да бъдат закрепе-
ни чрез паневропейски конституционен проект.

Наред с конструктивния, конституционно базиран оптимизъм, 
все повече набират сила и влияние остро критични послания на 
европейски интелектуалци и политически фигури, които насочват 
дебата към сценария на „креативното разрушение“.

Този род теоретизиране страда от един общ недостатък: свежда 
дебата до геополитическите, институционалните и моралните аспе-
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кти на паневропейската европейска криза. Същевременно – подце-
нява или игнорира напълно спецификата и влиянието на материал-
ните фактори, на икономическото поведение и страхове на нациите. 
Върху това разминаване между обективни реалности и теоретико-
политически интерпретации е фокусирано по-нататъшното изло-
жение. 

В него се защитава тезата, че предотвратяването на разруши-
телния сценарий се обуславя –пряко и косвено – от икономиче-
ската динамика, нейните структурни трансформации и тяхното 
отражение върху националното благополучие. 

Тази зависимост проличава при съпоставянето на макроико-
номическите ситуации в Стара и Нова Европа в навечерието на 
кризата и нейното последващо разпространение. Накратко – ако 
европейската икономика като цяло (но не осреднено), нейните на-
ционални и субрегионални компоненти се възстановяват и разви-
ват с устойчиви темпове, дезинтеграцията не би била неизбежна; 
допусне ли се обаче задълбочаване на различията между ядрото 
и периферията на общността, центробежните сили неминуемо ще 
надделеят. Симптоми за подобни трансформации, подхранващи 
стремежите към групизъм и дори сепаратизъм, вече се наблюдават 
в рамките на ЕС.

3. Траен застой и крехка динамика
Един внимателен поглед върху специализираните анализи и 

прогнозите за изход от икономическата криза показва, че инсти-
туциите, които периодично излизат с официални становища, ко-
ментират процесите на две равнища: а) в ЕС като цяло и б) в евро-
зоната. Върху същата принципна схема са построени сезонните и 
годишните публикации на Евростат. За сравнителната статистика 
подобно решение създава методически удобства; то изглежда ло-
гично и от политико-икономическа гледна точка. При този подход 
обаче извън погледа на анализаторите остават зараждащите се 
нови зони в общия европейски икономически ареал. Някои от 
тях се генерират от споделени общи рискове (какъвто например 
беше случаят с т.нар. група PIGS – Португалия, Италия, Гърция, 
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Испания, попаднала вкупом в дългов капан); други сигнализират 
за появата на регионални тенденции, различни от онези, които би 
искала да демонстрира пан-европейската общност. Именно такава 
тенденция – на обособяване и ускорена динамика – се наблюдава в 
икономическото развитие на страните от Източна Европа, третира-
ни механично и неправомерно като „неделима статистическа част 
от общността“.

Да се обърнем към фактите, към сравнителната икономическа 
статистика! Ползвайки данните на Евростат, по-долу ще очертаем 
картината на икономическата динамика през периода на кризата 
при новите членове на ЕС. Подбрани са четири макроикономически 
индикатора: БВП, публичен дълг, външни инвестиции и спестява-
ния (Виж Табл.1) 

От рейтинговата скала в табл. 1 ясно личи, че в навечерието на 
кризата и през първите седем години от нейното действие, източ-
ноевропейските държави са се придвижили напред и са заели чел-
ни места по растеж на БВП, нисък публичен дълг и ефективност на 
инвестициите; отстъплението е само при показателя „спестявания 
на глава от населението“. Наред със страните от „Вишеградската 
четворка“, сред добре представящите се по отделни показатели са 
балтийските държави, Румъния и България. Следователно, не става 
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дума за изключения, а за обща тенденция към по-висока динами-
ка в цяла Нова Европа.

В същото време темповете на икономическия растеж в еврозо-
ната, смятана за прототип на бъдеща Европа, са озадачаващо сла-
би. Ако се доверим на най-често използвания показател за растежа: 
БВП, средните резултатите за еврозоната са далеч по-ниски и дори 
анемични. (Виж фиг. 1)

Фиг. 1: Кризата в действие 

Вижда се, че след срива през 2009 г. и краткотрайното възста-
новяване през 2010-2011 г. еврозоната е навлязла във фаза на стаг-
нация, в която дефлацията (отрицателният растеж) е последвана от 
траен застой (под 1%). Контрастът между Стара и Нова Европа е 
очевиден и говори в полза на преходните пазарни икономики. Въ-
просът е: на какво се дължи той и доколко разминаването се отразя-
ва върху растящите центробежни импулси в ЕС, носител на които е 
и ЦИЕ. Преди да дадем отговор на този въпрос, нека да видим, как-
ви са съотношенията при макросоциалните индикатори в източния 
и западния субрегион. (Виж Табл. 2)
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Данните са твърде показателни: с изключение на безработица-
та, по останалите сравнителни индикатори ЦИЕ сякаш се намира 
в друга макросоциална зона. Между западната и източната чат на 
континента е прокарана дълбока разделителна линия – що се отнася 
до разходите за труд, реалните доходи и неравенството в доходите, 
степента на социална защита. Казано другояче: един континент, два 
свята!

Разгледани сами по себе си, това са статистически измерения 
и констатации. Благодарение на общоприетата методология на Ев-
ростат вече сме в състояние да мерим дистанциите по всеки инди-
катор – не само между всяка страна от ЕС, но и вътре в оформилите 
се две субрегионални зони. Едната е на Запад, с традиционно висок 
жизнен стандарт, попаднала в капана на стопанския застой; другата 
е на Изток, с начална/крехка икономическа динамика, но с фрапи-
раща социална изостаналост. 

В реалните житейски ситуации, т.е. при анализа на флуктуаци-
ите в социално-икономическото поведение на индивидите и групи-
те, такъв маркер като „чисти количествени параметри и измерения“ 
не върши работа. За поведенческата икономика и политикономия-
та е важно как хората възприемат и интерпретират социалните 
различия. По-конкретно, длъжни сме да дешифрираме т.нар. де-
москопски ефект, който според Юрген Хабермас има ключово зна-
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чение при формирането на обществените нагласи и политическите 
рефлексии (Хабермас, 2011; 169).

Ако погледнем от такъв ъгъл макросоциалната ситуация в 
ЦИЕ, трябва да отбележим, че в периода на кризата тя се влошава и, 
вместо да ускорява сближението, задълбочава обратния, регреси-
вен процес: дивергенцията в общността. Няма съмнение, фактът е 
неприятен, тенденцията – трудно преодолима! „Пробивите“ които 
правят по отделни показатели Чехия и Словения, и по-рядко – Пол-
ша, Унгария и балтийските държави, са още в начален стадий, неу-
стойчиви. 

Тук е мястото да направим един междинен извод: при наличи-
ето на сравнително устойчива макроикономическа динамика в 
почти всички страни от ЦИЕ и контрастираща/негативна мак-
росоциална ситуация е практически трудно (да не кажем невъз-
можно) да се очаква от нациите в субрегиона и техните полити-
чески водачи да следват без възражения призивите от Брюксел и 
Берлин за споделена отговорност и безусловна солидарност при 
възникване на кризи от хуманитарен, дългов, финансов и прочее 
характер.

Естествената реакция в такива случаи е да надделее инстинктът 
за съхранение на достигнатото, да се търси защита в познати убе-
жища, (какъвто е напр. националният суверенитет), да се обсъждат 
групови инициативи с други засегнати нации. Каквито са например 
опитите за координиране на позициите на страните от „Вишеград-
ската четворка“ по повод Дъблинското споразумение в ЕС за прие-
ма на мигранти и бежанци. 

Прибързано би било (да не кажем, че е контра-продуктивно), 
подобни реакции да се определят като „посткомунистически на-
ционален егоизъм“; или да се отправят персонални упреци към по-
литически лидери, които в критични ситуации най-напред мислят 
за интересите на своите сънародници и в този контекст – за състоя-
нието и перспективите на евросъюза. Тук визирам оценки, които 
изрече не друг, а канцлерът на Германия Ангела Меркел, която при-
писа растящата съпротива в ЦИЕ на политиката на отворени врати 
за бежанците на…наследството от комунистическото минало.
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4. Икономическите страхове
Периодичните изследвания „Евробарометър“ разкриват растя-

щото разделение в субективните възприятия на националните ико-
номически ситуации в ЕС. Както личи от фиг. 1, контрастите между 
източната и западната зона на общността са очевидни. 

Авторите на изследването от 2014 г. са разделили държавите 
от ЕС на три групи/класи, базирайки се на субективните оценки 
на респондентите. В първата група –страни с трайна икономическа 
стабилизация, не попада нито една от ЦИЕ; във втората група – с 
тенденция към възстановяване, са включени страните от „Више-
градската четворка“, плюс Естония и Латвия; в третата група са ос-
таналите страни от ЦИЕ (вкл. България), както и държави от юж-
ния регион на ЕС с проблемни/кризисни икономики.

Оценките са субективни, но те плътно се доближават до обек-
тивните измерения на макроикономическите ситуации, които се 
ползват в професионалните анализи. Проблемът, който ни занима-
ва тук обаче, не е за коректността и достоверността на социологи-
ческата информация, а за начина, по който формираните нагласи 
сред населението влияят върху националните и наднационалните/
макро-общностните политически реакции.
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В периоди на стабилно/възходящо социално-икономическо 

благополучие, нагласите допълват политическия дебат; в кри-
зисни периоди на растяща несигурност, съвкупното обществе-
но мнение ( т.нар. демоскопски опортюнизъм – по Хабермас) се 
активизира и от комплементарен фактор се превръща в инстру-
мент за мобилизация на електорална подкрепа. Именно в такъв 
преходен момент се намира институционално сглобената общ-
ност от европейски държави.

При този тип взаимовръзки е разбираемо защо в държавите с 
продължаваща дестабилизация и криза (групата PIGS и България) 
субективните оценки за персонална сигурност обхващат едва една 
десета от населението.

Нека да се обърнем към още един меродавен информационен 
източник – скорошно изследване на фондация „Фридрих Еберт“ 
(Виж фиг. 2), :

Авторите на социологическото проучване са включили в извад-
ката осем държави от ЕС, от които две са от Вишеградската четвор-
ка: Чехия и Словакия. Обработените резултати дават възможност 
да продължим разсъжденията за изменящата се взаимовръзка меж-
ду икономическите страхове и публичните политически действия. 

Картината е сходна с тази, представена в изследването на Ев-
робарометър. Икономическите страхове вече са проникнали в ма-
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совото съзнание и на Изток, и на Запад. Като цяло чувството за 
персонална сигурност е характерно за по-малко от половината 
от гражданите. По-високи са самооценките за персоналната сигур-
ност в развитите държави, най-вече в Швеция и Германия; значи-
телно по-ниска е тя в държавите с кризисни икономики в еврозо-
ната – Италия и Испания; „изненадата“ е Чехия, която се намира в 
сравнително добра стопанска кондиция, но в нея едва 20% от граж-
даните се чувстват персонално незастрашени в икономически ас-
пект! Словакия е в „златната среда“ с 39%. 

Логичен е въпросът: допустимо ли е при преобладаващите 
сходства в субективните възприятия на гражданите от европейски-
те страни те да бъдат разделяни и противопоставяни на геополити-
чески и исторически принцип, поставяйки източноевропейците в 
идеологическата категория „страни с неизживяно комунистическо 
наследство“. И на тази основа – да бъдат заклеймявани морално за 
неблагодарност към техните ментори: западните демокрации, кои-
то след 1989 г. са направили толкова много за демократичния/ци-
вилизационен избор и социалния напредък на ЦИЕ? Трудно е да 
намерим обективни, доказуеми аргументи за този негативизъм. 

Този прецедент е потвърждение на предупрежденията на Юр-
ген Хабермас, че бъдещето на ЕС не е във възприемане на модела 
на екзекутивния федерализъм (Хабермас, 2011; 10). И още едно 
обстоятелство (което стратезите в Брюксел и Берлин са склонни 
да забравят): основните постулати и работните инструменти на 
антикризисната стратегия на Запад и на Изток бяха предписани от 
европейските наднационални институции. Най-вече поради тази 
причина икономиките на континента попаднаха в капана на осте-
ритета, т.е. на крайния неолиберализъм. Такъв е случаят с Гърция, 
която шеста поредна година е в състояние на технически/контро-
лиран фалит.

Държавите, които сравнително навреме съзряха опасността от 
сляпото придържане към догмите за сурови бюджетни ограниче-
ния и отказ от публични инвестиции (сред тях са и „Вишеградската 
четворка“ плюс Румъния), днес имат по-успешни икономически ре-
зултати. Това поражда нов тип страхове: да не се изгубят и малкото 
предпоставки, подхранващи надежда за избавление. Този вид страх 

Икономическата криза в Източна Европа и дезинтеграцията на ЕС



144
няма географска, етно-национална, историческа, а още по-малко – 
идеологическа принадлежност…

Заключение
Ако трябва да търсим корените на злото, наречено евроскеп-

тицизъм, и особено на екстремните му ксенофобски и етнорели-
гиозни прояви, подготвящи почвата за разрушителния разпад, би 
трябвало да преосмислим фактите от материалния живот на евро-
пейските граждани. В този контекст и на фона на описаните по-горе 
регионални измерения и последици от икономическата криза, по-
соката за съхранение на общността чрез позитивни структурни и 
институционални иновации изглежда е друга:

На първо място, решенията за следкризисни трансформации 
на ЕС трябва да отчитат обстоятелството, че социално-икономи-
ческите рефлексии са ключовият фактор, който определя теку-
щото поведение и очакваните модулации в краткосрочна перс-
пектива – както на политическите елити, така и на гражданите-
данъкоплатци и гласоподаватели. Няма как европейската общ-
ност да прави изключение от тази универсална закономерност 
и да се придържа към абстрактни/космополитни хуманитарни 
и идеологически доктрини, които да наложи „отгоре надолу“ на 
отделните нации и граждански общества.

На второ място, след като налаганите през последното десе-
тилетие от тандема „Брюксел-Берлин“ промени в нормативната 
сфера не се възприемат от гражданите и техните национални по-
литически водачи, очевидно трябва да се смени подхода. „Европа 
отдолу“, за която пледира Улрих Бек, е работещият вариант за по-
зитивна/неразрушителна иновация в ЕС.

На трето място, отмина времето, в което на Централна и Из-
точна Европа се гледаше като на регион, който имитира, догонва 
и следва плътно траекторията на развитие на Западна Европа. В 
социално-икономически план тече процес на самоидентифика-
ция на източния ареал като пълноправен член на общността. За 
да е пълноправен, той би трябвало да е обособен като групов но-
сител на инициативи; като оформяща се регионална модифика-

Проф. дфн Кръстьо Петков



145Икономическата криза в Източна Европа и дезинтеграцията на ЕС

ция на европейския социален модел; като стратегически инвес-
тиционен партньор в рамките на общността, но и извън нейните 
граници.

Ако тази тенденция се утвърди, не е изключено в близко бъ-
деще към централноевропейския клъстер от държави да се вклю-
чат институционално и нови – от югоизточната и североизточ-
ната част на континента. Тоест, да се роди формирование, което 
условно бихме нарекли „Вишеградска група-Плюс“.
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Summary 
The paper is based on the thesis that European Union has a future 

only as a democratic project that is currently threatened by oligarchic prac-
tices. Main reason for it is the neo-liberal global capitalism which makes 
key European policies devoid of democratic content. Nowadays big money 
and big business are getting a growing power in Brussels, which is con-
nected with alarming indications for corporatocracy and oligarchy. Three 
oligarchic threats for EU’s future are outlined: a) Corporate capture of the 
European regulators; b) Special interests’ lobbying in Brussels; c) Revolving 
doors’ system. 

In conclusion, some possible ways for anti-oligarchic citizen resistance 
are proposed.
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Причислявам се към изследователите, според които Обединена 

Европа има бъдеще само като демократичен проект. Демократич-
ният дефицит в Европейския съюз се усеща отдавна, но през по-
следните години той придобива застрашителни размери поради оч-
ерталите се олигархични тенденции в политиките на европейските 
институции. Основна причина за това е неолибералният капан, в 
който са попаднали европейските държави по отделно и ЕС като 
цяло, лишаващ основни европейски политики от демократично 
съдържание. Все по-основателни стават въпроси от типа: Кого об-
служват евроинституциите със своите решения – мултимилиардери 
или европейските граждани? Оформя ли се европейска олигархия, 
която поставя под въпрос европейската демокрация? Възможна ли 
е съпротива срещу корпоративна Европа? Всички усещаме, че Обе-
динена Европа днес е на кръстопът и са нужни решителни мерки в 
защита на демокрацията. Нужен е прелом в ключови европейски 
политики – политики, които да обуздаят едрия бизнес и големите 
пари в стремежа им за извличане на печалби за сметка на мнозин-
ството.

Ще откроя три олигархични заплахи пред бъдещето на ЕС: а) 
Корпоративно превземане на европейски регулатори; б) Лобиране 
на специалните интереси в Брюксел; в) Система на „въртящи се вра-
ти“ (revolving doors). Това са съответно три области, в които трябва 
да се извърши прелом. Защото ако нещата останат по старому –ще 
се окажем подвластни на европейска олигархия и местни, нацио-
нални олигархии.

Процесът на олигархизация на политиката в Европейския съюз 
е в ход. По данни на Ройтерс1 от едно изследване за богатството 
в Европа, поръчано от швейцарска частна банка, частното богат-
ство в Европа през 2013 г. е достигнало най-високите си размери 
до момента – 56 трилиона евро и се очаква да се увеличи до почти 
80 трилиона евро до 2019 г. Направен е изводът, че Европа е един 
от най-богатите региони в света, но в същото време европейското 
богатство се концентрира в ръцете на все по-малко персони. По-

1 Reuters, Oct. 1, 2014, Wealth in Europe at record high of 56 trillion euros: report, 
http://www.reuters.com/article/us-europe-wealth-study-idUSKCN0HQ46G20141001
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вече от половината от общото богатство се държи от най-богатите 
10 % от европейските домакинства. Вярно е, че концентрацията на 
богатство в Европа не е като в корпоративна и олигархична Аме-
рика. В САЩ 0,01 % от населението разполага с богатство равно на 
това на 80 % от хората в долната част на американското общество, 
като повече от половината корпоративни печалби се намират в оф-
шорни зони (Flowers, Zeese, 2016). Но все пак и в Обединена Евро-
па се очертава олигархична тенденция – богатството все повече се 
концентрира в ръцете на малцина, което ги овластява политически. 
Свръхбогати частни лица се намесват в европейската политика, за 
да станат още по-богати. Техният привилегирован достъп до поли-
тическия процес подкопава както демокрацията (те извличат пе-
чалби за сметка на стопяващата се средна класа и оформящия се 
прекариат), така и прословутия „свободен пазар“, защото те разпо-
лагат с монополна пазарна власт. Сред 62-мата мултимилиардери, 
чието богатство и доходи се равнява на половината от доходите на 
световното население (по доклад на Световната мрежа за бедността 
OXFAM за 2015 г.), има и европейци. Задълбочаващото се неравен-
ство заплашва демократичното бъдеще на Обединена Европа.

Ще разгледам трите олигархични заплахи пред бъдещето на ЕС 
с ясното съзнание, че се преплитат взаимно. Първата заплаха е кор-
поративното превземане на европейски регулатори. След светов-
ната криза от 2008 г. вече никой не отрича нуждата от политически 
намеси в пазара. Но какво се случва днес? Големите корпорации са 
на път да превземат, да пленят нашата демокрация и да установя-
ват корпоратокрация. Политиката е доминирана от императивите 
на глобалния капиталистически пазар, а те са във вид на наложе-
ни изисквания за приватизация и либерализация, т.е. дерегулация 
на корпоративния сектор. Всичко това допринася за израждане на 
либералните демокрации в корпоратокрации, плутокрации и оли-
гархии.

За да обясня как става корпоративното превземане на регулато-
рите, ще се базирам на случая с Великобритания, описан в изследва-
нето „Заплаха за демокрацията“ (Berry, Devlin, 2015) на британския 
мозъчен тръст „Нова икономическа фондация“, чието мото е: „Да 
поставим хората и планетата на първо място!“ (Put the People and 
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the Planet First!) В него се алармира за опасните последици от пра-
вителствената инициатива „За по-добро регулиране“2, която дава 
безпрецедентен достъп на големите корпорации до политическия 
процес. Превземането на регулаторните органи от регулираните 
корпорации (capture of regulators by the regulated) става по няколко 
начина: чрез разполагане на техни представители в изпълнителни 
агенции, чрез наемане на лобисти, които подпомагат чиновниците 
при писането на правила, по които се борави с публични средства, 
чрез специално създадения контролен орган „Комисия за регула-
торна политика“, доминирана от финансови интереси на Лондон-
ското сити. Всичко това се квалифицира като реална заплаха от 
корпоративно превземане на цялата държава (state capture) във 
време, когато най-печелившата приватизация е приватизацията на 
самата политика.

Изследването съдържа предупреждение към ЕС да не последва 
лошия пример на Обединеното кралство. Но този пример е възпри-
ет и през май 2015 г. Европейската Комисия публикува „Пакет за по-
добро регулиране“, който включва създаването на нов регулаторен 
орган, както и на документ, озаглавен „По-добро регулиране  – за 
по-добри резултати – европейски дневен ред“3. Целта е да се напра-
ви преглед на съществуващите регулации за здравна безопасност 
на работното място, защитата на птиците и качеството на храните. 
Умело подбраната реторика на Комисията не успява да скрие исти-
ната, а именно, че по-добрите регулации всъщност са дерегулации 
в полза на най-богатите и че в действителност инициативата на Ко-
мисията ще отслаби действието на основни регламенти в защита на 
работниците, потребителите, гражданите и околната среда.

Подобни са изводите и на авторитетната европейска граж-
данска организация „Обсерватория на Корпоративна Европа“ 

2 BIS. (2015). Better Regulation Framework Manual: Practical Guidance 
for UK Government Officials. Retrieved from https://www.gov.uk/government/
uploads/system/uploads/attachment_data/file/421078/bis-13-1038-Better-
regulation-framework-manual.pdf

3 European Commission. (2015). Better regulation for better results – An EU 
agenda. Retrieved from http://ec.europa.eu/smart-regulation/better_regulation/
documents/com_2015_215_en.pdf
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(Corporate Europe Observatory)4, която чрез изследвания и органи-
зиране на кампании изважда на показ привилегирования достъп 
на корпорациите и техните лобисти до европейския политически 
процес. Тя обвинява Европейската комисия, че обслужва едрия биз-
нес чрез действията си във връзка с двата документа („По-добро 
регулиране“ и ТТИП), които могат да отслабят и дори да премахнат 
постигнатите европейски стандарти в различни области. Обсерва-
торията предупреждава колко подвеждащо и опасно е да се говори 
за по-добри регулации, когато всъщност става дума за дерегулации! 
Чрез подобно говорене хората се объркват и дезориентират. Всъщ-
ност, още със самата си поява неолиберализмът като идеология 
цели такова въздействие върху масовото съзнание с претенцията 
си, че „няма алтернатива“ (TINA – There is no Alternative!, M. Тачър), 
а се бори за свобода. Свободата е издигната в култ, но тази свобода 
не е за всички, а за най-богатите. Инициативата за „По-добро регу-
лиране“ е в синхрон с търговските преговори между ЕС и САЩ, тя 
рекламира ограничаването на административната тежест на равни-
ще ЕС, но всъщност застрашава основни права на гражданите. Ако 
се подпише Трансатлантическото споразумение, „корпоративните 
суперправа“ на ултрабогатите (фразата е въведена в обръщение от 
Обсерваторията) ще бъдат защитени за сметка на правата на мно-
зинството от гражданите, а мултинационалните компании ще мо-
гат да съдят държави, препятстващи максимизирането на техните 
печалби.

Във връзка с тайните преговори за подписване на Трансатлан-
тическото споразумение между САЩ и ЕС наскоро изтече инфор-
мация, предоставена на „Индипендънт“ и Обсерваторията за кор-
поративна Европа, според която транснационалните корпорации 
и правителството на САЩ ще диктуват ключови търговски сделки 
в ЕС. Европейската комисия ще бъде задължена да се консултира 
с властите в САЩ при изготвяне на законодателни предложения. 

4 How the European Commission is doing the job of big business (Better 
Regulation and Regulatory Cooperation in TTIP), February 19th 2016; http://
corporateeurope.org/international-trade/2016/02/how-european-commission-
doing-job-big-business
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Ако Споразумението се подпише, това ще доведе до „ликвидиране 
на нетарифните инвестиционни бариери“, което всъщност означа-
ва премахване на досегашни регулации (национални и европейски) 
във вид на трудови, потребителски и екологични стандарти и пра-
вила в системата на публични услуги (образователни, здравни) и 
тяхното финансиране (Gallagher, 2016).

Информационната неолиберална заблуда обаче постепенно за-
почва да се преодолява. Предизвикани от опитите за брутална атака 
срещу обществения интерес, европейски граждански организации 
отправиха Отворено писмо5 до вицепрезидента на Европейската 
комисия Франс Тимерманс, в което се настоява за публично обсъж-
дане на нови правила за работа на експертните групи в Комисията, 
тъй като те обслужват интересите на едрия бизнес вместо интереси-
те на европейските граждани.

Втората олигархична заплаха е лобирането на специалните 
интереси в Брюксел. С евфемизма „специални“ се обозначават ин-
тересите на притежателите на едрия капитал (най-вече финансов). 
В свое прессъобщение наскоро Обсерваторията на корпоративна 
Европа призовава Комисията да каже истината за властта на едрия 
бизнес и неговото лобистко влияние върху вземането на европей-
ски решения като „хване бика за рогата“ и оповести консултациите 
си с представители на едрия бизнес в Публичния регистър. Това е 
наложително, защото става дума не просто за лобиране чрез кон-
султиране, а за превземане на европейския политически процес от 
едрия бизнес6.

Ветеран в усилията за реформи в Публичния регистър 
(Transparency Register in EU) на групите, желаещи да участват в 
консултациите с Комисията по изготвяне на европейско законо-
дателство, е влиятелната европейска мрежа „Алианс за прозрачно 

5 Open letter to Vice President Frans Timmermans, 23 February 2016.
http://corporateeurope.org/sites/default/files/attachments/open_letter_to_

commission_on_expert_groups_-_final.pdf
6 New lobby register consultation: Will the Commission finally grasp 

the lobbying bull by the horns?; 01.03.16. http://corporateeurope.org/
pressreleases/2016/03/new-lobby-register-consultation-will-commission-
finally-grasp-lobbying-bull
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лобиране и етични регулации“ (Alliance for Lobbying Transparency 
and Ethics Regulation (ALTER-EU). От години се обсъжда нуждата 
от преминаване от доброволен към задължителен регистър, но това 
не се случва. Днес половината записи в Регистъра са непълни и не-
точни, което е подигравка с принципа на прозрачността. Скандално 
е, че председателят на Европейската комисия Юнкер обявява про-
зрачността за свой приоритет, а се среща с лобисти – представители 
на едрия бизнес, които не фигурират в Европейският регистър за 
прозрачност. Изследване7, публикувано от Алианса за прозрачно 
лобиране и етично регулиране (ALTER-EU), разкрива, че добровол-
ният режим на регистрация на лобиращите групи в ЕС не осигурява 
прозрачност на консултациите, защото основните лобита не се ре-
гистрират. Като примери са посочени финансови лобисти на голе-
ми компании (Standard & Poors, City of London Corporation, Credit 
Suisse), лобисти от големи адвокатски кантори (EUTOP Brussels), 
както и на големи корпорации (Electrabel, Anglo American; General 
Motors). В същото време много от записите на регистъра са нена-
деждни и недостоверни, тъй като консултантски фирми и адвокат-
ски кантори не разкриват своите клиенти и реално направените раз-
ходи за лобиране (това се отнася за такива компании като Google, 
Novartis, Goldman Sachs, Honeywell). Въвеждането на задължителен 
регистър на лобистите в ЕС предстои.

След като в момента този регистър е все още доброволен, а 
не задължителен, различни европейски граждански организации 
предприемат общи инициативи за поставяне под наблюдение кор-
поративното превземане на ЕС. Солиден пробив в това отношение 
е направеното от Обсерваторията на корпоративна Европа проуч-
ване, на базата на което е изготвен наръчник и карта на лобистите в 
Брюксел, с което ги изважда на показ8. Осветени са най-влиятелни-

7 New and Improved? Why the EU Lobby register still fails to deliver, 27 
January 2015. Alliance for Lobbying Transparency and Ethics Regulation 
(ALTER-EU); http://www.alter-eu.org/documents/2015/01

8 Lobby Planet – Brussels, the EU quarter is published by Corporate Europe 
Observatory, September 2011, See: http://corporateeurope.org/sites/default/
files/publications/ceolobbylow.pdf
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те играчи на европейската сцена – големите корпорации и банки с 
техните лобисти и офиси, оформени като три основни лобита – фи-
нансово, карбоново и аграрно. Най-атрактивна за техния лобистки 
натиск е Комисията – ключовите ѝ генерални дирекции по въпро-
сите на потребителите, вътрешният европейски пазар и услугите, 
изследванията, иновациите и търговията. След нея следва корпо-
ративно превземане на Съвета на ЕС и Европейския парламент. 
Осветени са основните агенти на това превземане – лобистите на 
„Европейска кръгла маса по финансови услуги“, Лондонското сити, 
Американската търговска камара, Бритиш петролиум, Шел и др. 
Сред основните финансови лобита в Брюксел са Европейската бан-
кова федерация, Европейският парламентарен форум за финансови 
услуги, Интернационална асоциация за суапови сделки и деривати, 
Дойче Банк и др.

Последната олигархична заплаха е системата на въртящи се 
врати (revolving doors), през които преминават крупни бизнесме-
ни и висши политици и чиновници. Завъртането е в две посоки – 
от евроинституциите към едрия бизнес, и обратно – богати частни 
лица стават висши европейски политици, а след като напуснат по-
литическия пост се връщат отново в едрия бизнес, за да станат още 
по-богати. Голяма част от висшите европейски политици и бюро-
крати след напускане на европейските институции стават лобисти-
консултанти на големи банки и корпорации, тъй като познават в 
детайли „европейската политическа кухня“. Системата на „въртящи 
се врати“ обслужва именно тези две категории ултрабогати персо-
ни (политици и капиталисти), оплетени в олигархични мрежи. Това 
вече не може да се скрие и се изважда на показ.

Скандални данни за „въртящи се врати“9, през които премина-
ват европейски комисари, евробюрократи и евродепутати, се опо-
вестяват непрекъснато от европейският Алианс за прозрачно лоби-
ране и етично регулиране и Обсерваторията на корпоративна Ев-
ропа. Например, през 2010 г. шестима от тринадесетте приключили 

9 Revolving doors round-up, Corporate Europe Observatory, March 17th 
2016, http://corporateeurope.org/revolving-doors/2016/03/revolving-doors-
round; http://corporateeurope.org/revolvingdoorwatch
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мандата си еврокомисари отиват на работа в големи корпорации и 
банки като консултанти. Направено е важното уточнение, че една 
трета от тези бивши комисари са преминали на работа в същия кор-
поративен сектор, който са регулирали. Приложен е поименен спи-
сък на комисарите и компаниите, в които постъпват на работа като 
консултанти. Общественото недоволство заставя новата Комисия 
да изготви нов Кодекс за поведение, но той не е достатъчно ефек-
тивен за предотвратяване на конфликта на интереси. Електронните 
бази-данни за въртящи се врати (RevolvingDoorWatch) се актуали-
зират непрекъснато с появилите се нови случаи, а общественият на-
тиск нараства все повече и повече…

Ето някои конкретни искания, формулирани в различни за-
стъпнически кампании на граждански организации и мрежи на 
равнище ЕС за блокиране на въртящите се врати (Block the revolving 
doors!):

• На бивши еврокомисари и висши служители в ЕС да се за-
брани да постъпват на работа в корпоративния сектор, който 
са регулирали, в продължение на три години.

• Забрана за участие на европейски политици и бюрократи в 
специални събития, бизнесфоруми, „творчески командиров-
ки“ и пр. за сметка на големи корпорации и банки; (Специал-
ните интереси организират специални събития)

• Въвеждане на нови правила за набиране на персонал в Ев-
ропейската комисия – недопустимо е в администрацията да 
се назначават хора (special advisers), които са едновременно 
членове на бордове на големи компании;

• Евродепутатите да изчакат две години, преди да станат кон-
султанти в мултинационални компании;

• Държавите-членки също да приемат правила за блокиране 
на „въртящи се врати“;

• Комисията да публикува списъци на срещите на нейните 
служители с лобисти, както и подробности от тези срещи. 
Забрана на срещи с нерегистрирани лобисти…

За всички е ясно, че тези граждански искания трудно ще се пре-
върнат в регулация за поведението на тези, които се занимават с 
регулиране. Но фактът, че така директно, конкретно и настойчиво 
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различни европейски граждански организации формулират про-
блемите е знак за бъдеща обществена мобилизация.

Посочените три олигархични заплахи пред Обединена Европа 
не бива да ни отчайват и обезкуражават, а напротив – да ни мо-
тивират за противодействие на корпоративната власт, за реабили-
тация на политиката и нейното еманципиране от властта на едрия 
капитал, от властта на големите пари. Срещу олигархичните мрежи 
оттук насетне предстои мащабна съпротива на добре организирани 
граждански инициативи, движения, платформи, мрежи…

В основата на антиолигархичната гражданска съпротива стои 
сериозна и всеобхватна работа по разсейване на неолибералната иде-
ологическа мъгла, която е в дъното на всичките ни проблеми (Monbiot, 
2016). Защото съпротивата е срещу анонимен противник – по-скоро 
множество анонимни противници. От съществено значение ще са уси-
лията на критични и социално ангажирани интелектуалци (философи, 
икономисти, журналисти и др.), които да въведат нов контрадискурс 
на постоянно присъстващите в медиите анализатори от „мозъчни тръ-
стове“ (think-tanks) – „невидими помощници“ на мултимилиардери-
олигарси, насърчаващи „невидимата доктрина на невидимата ръка“.

Развенчаването на неолибералните митове предполага изясня-
ване на скрития смисъл на различни думи и фрази, циркулиращи 
в публичното пространство. Например, когато се твърди, че „паза-
рът изисква нещо“, това най-често означава, че големите корпора-
ции и техните шефове го искат. Същото се отнася и до европейския 
и трансатлантическия пазар. Или, когато се говори за нуждата от 
инвестиции, трябва да се знае, че думата „инвестиция“ означава две 
съвсем различни неща. Едното значение е свързано с „финансиране 
на продуктивни и социално полезни дейности“, а другото – с „по-
купка на съществуващи активи, за да бъдат те експлоатирани с цел 
рента, лихва, дивиденти или капиталови печалби“. Използването на 
една и съща дума за различни дейности всъщност прикрива източ-
ниците на богатство, което затруднява гражданите да разграничат 
„извличане на богатство“ от „създаване на богатство“ (Monbiot, 
2016). Към това трябва да добавим и твърдението на Джоузеф 
Стиглиц, че целият икономически растеж през последните десети-
летия е отишъл при онези на върха (Стиглиц, 2016; 113).

Олигархични заплахи пред бъдещето на обединена Европа



156
Най-много се спекулира с думата „свобода“. Опитите да се огра-

ничи пазарната конкуренция (чрез политически намеси) се раз-
глеждат като заплаха за свободата. „Свобода от профсъюзи и ко-
лективно договаряне означава свобода да се намаляват нивата на 
заплащане“. „Свободата от регулация означава свобода да се тровят 
реки, да се заплашва сигурността на работниците, да се начисляват 
ненормално високи лихви и да се създават екзотични финансови 
инструменти“. „Свободата от данъци означава свобода от разпреде-
ление на блага“ (Monbiot, 2016), което да изведе множество хора от 
капана на бедността. Колкото по-големи са управленските и пазар-
ните провали, водещи до различни кризи (икономически, полити-
чески, социокултурни), толкова по-активни стават неолибералните 
анализатори в усилията си да обяснят провалите и да очертаят пъ-
тища за изход от кризата. Техните рецепти са известни – намаля-
ване на данъците, приватизиране на публични услуги, орязване на 
социални разходи и пр. Така свободата (за малцина богати) се об-
вързва с дерегулации, а свободата (всъщност не-свободата за мно-
зинството от гражданите) – с регулации. С други думи, вместо регу-
лации, които да защитят интересите на мнозинството, получаваме 
дерегулации, които довеждат до кризи, нестабилност и обедняване. 
Институциите (национални и европейски) всъщност се заемат с де-
регулиране на корпорациите и регулиране на гражданите.

На подобни схеми на иницииране, формулиране и приложение 
на публични политики и придружаващия ги набор от евфемизми, 
с които си случат европейски и национални политици, трябва да се 
сложи край! Защото по този начин се изпразват от демократично 
съдържание такива ключови политики, каквито са политиките по 
обществени поръчки, концесии, политики, произтичащи от между-
народни договори и пр. Защото това води до драстично социално 
неравенство и свръхконцентрация на богатство и власт в ръцете на 
малцина за сметка на мнозинството от гражданите.

Олигархичните заплахи пред бъдещето на Обединена Европа 
извеждам основно от тревожните индикации за корпоративно пре-
вземане на европейските институции. При днешния неолиберален 
глобален капитализъм европейският демократичен проект линее, 
демокрацията става все по-театрална (вместо представителство – 
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представления и симулации) с поставянето под въпрос на утвър-
дени в продължение на десетилетия европейски социални и еколо-
гични постижения. Европейската демократична солидарност меж-
ду работници, потребители, еколози, земеделци в момента търси 
свои нови организационни форми на съпротива (като част от една 
планетарна съпротива) срещу властта на големите пари и глобал-
ните мрежи на влияние. Началото вече е поставено с множеството 
демонстрации и протестни движения в различни европейски стра-
ни (Франция, Германия, Австрия и др.) срещу договорите за „сво-
бодна“ търговия на големия трансатлантически пазар. Все повече 
европейски граждани ще се мобилизират за общи действия срещу 
олигархизацията на политиката и в защита на демокрацията.

В заключение ще повторя, че Европейският съюз има бъдеще 
само като демократичен проект! Основното предназначение на ев-
ропейските институции е да защитават интересите на европейските 
граждани, а не интересите на големите корпорации и банки. Под 
натиска на различни граждански организации, мрежи, платформи 
от европейските институции се очаква да направят демократичен 
завой, който да обуздае олигархичните стремежи на едно ултрабо-
гато и политически овластено малцинство. За това е нужно участие, 
съучастие и демократично политическо въображение от всички нас 
като граждани.
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Summary
The report examines the threats facing the European Union and its 

future in the region of the Greater Southeast Europe. Among the problems 
include illegal immigration crisis, the situation in Turkey and Greece, cleav-
age in Macedonia, frozen conflicts in Kosovo and Bosnia, the example of 
Hungary and situation in Moldova. Listed risks in varying degrees affect 
the functioning and integrity of the organization, some directly or indirectly 
threaten its future. Both their congregation will have a snowball character 
and may trigger a series of new problems and processes.
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Въпросът за дълбоката реформа на Европейския съюз излезе 

на дневен ред след безпрецедентното струпване на кризи вътре, във 
и около организацията – гръцка дългова криза, украинска криза, 
мигрантска криза, интеграционно-терористична криза, Brexit. Това 
са основните заплахи, които стоят пред съюза и неговото бъдеще. В 
настоящия доклад се разглеждат потенциалните заплахи от района 
на широката Югоизточна Европа. Под това понятие имам предвид 
териториите от Източна Турция до Виена. Балканският полуостров, 
но и Унгария, и Молдова. Австрия, чиито единствен път за влияние 
е на изток, предвид влиятелните ѝ съседи от запад, е неразривно 
свързана с региона, което е обусловено от дълга историческа тради-
ция. Унгария участва в регионалната политика със своята компакт-
на общност във Войводина, а почти всичко случващото се в Молдо-
ва е пряко свързано с Румъния. 

Гърция
Като един от първостепенните проблемите в ЕС може да се от-

бележи тежката ситуация в Гърция. Тя е свързана както с иконо-
мическото положение в страната, така и с имигрантския въпрос. 
Неумението или нежеланието на кабинета на премиера Алексис 
Ципрас да охранява границите отвори т.нар. Балкански маршрут 
на мигрантите през 2015 година, който разклати сериозно един-
ството на Съюза и буквално блокира Шенгенгенското споразуме-
ние. Коалиционното правителство начело със Сириза се оказа един 
експеримент. То не решава възникващите или възникнали преди 
това проблеми. Критиките към него на първо място са за липсата 
на управленски капацитет. (Papachela, 03.04.2016) Не е изключено 
изваждането на Гърция от Еврозоната и връщане към драхмата още 
в средата на 2016 година. Атина много трудно обслужва дълговете 
си, преговорите с кредиторите вървят тежко, икономиката не по-
казва признаци на подобрение, продължава да се разчита на турис-
тическия сезон и еврофондовете. На този фон се наблюдава безпре-
цедентно сближаване между Меркел и Ципрас по важни въпроси 
като дълга, отношенията с Турция, бежанския проблем. (Papachela, 
10.04.2016) Гръцката криза няма потенциал да разруши европейска-
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та конструкция, но с политиката си успява успешно да я подкопава 
по две основни линии – фискална дисциплина и граничен контрол. 
Гърция е основен износител на нестабилност в Европейския съюз.

Македония
Македония е в много по-тежка ситуация, отколкото изглеж-

да на пръв поглед. Малката цетралнобалканска държава се оказва 
поле за сериозен геополитически сблъсък. В страната се появи те-
жък кливидж, обособен около двете основни македонски партии – 
ВМРО-ДПМН и СДСМ. Политическите кризи се задълбочават. Из-
борите постоянно се отлагат. ЕС и САЩ заплашват да не ги призна-
ят. Лидерските отношения Груев-Заев са на лична основа със силна 
геополитическа проекция върху тях. Многохилядните протести и 
сблъсъци по улиците на големите градове през последните седми-
ци са само прелюдия към възможното превръщане на страната в 
конфедерация, фактическото ѝ разделяне или дори изчезването ѝ 
от картата. Повод за такъв анализ дава странното мълчание на ал-
банското население в така създалата се напрегната обстановка. То 
запазва дистанция от ситуацията. Процесите на разделение на ет-
ническите общности в страната са много напреднали и реално тя 
вече е разделена. 

Не може да се отрече, че властите в Македония положиха и по-
лагат максимални усилия за затваряне на границата си с Гърция за 
нелегално преминаване. И то въпреки категоричния натиск от стра-
на на Вашингтон и Берлин да не го правят. Евентуален вътрешен 
конфликт би поставил в положение на активен интерес Албания, 
България и Сърбия. Албания – предвид албанското население жи-
веещо в западната и северна част на страната, а България има тра-
диционни интереси в Македония, в която вече около 100 000 маке-
донски граждани имат български паспорти. Сръбското малцинство 
е незначително като процент от населението, но Сърбия на всяка 
цена ще се опитва да държи отворен сухопътен коридор между себе 
си и Гърция. (Пророковић, 2015; 230). Трябва да се отбележи, че 
българската държава още в края на XIX век е била наясно с важ-
ността на този въпрос и сръбския интерес в него ( Јовановић, 2002; 
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68). В така начертания сценарий за евентуален конфликт единстве-
ната страна член на ЕС е България. Заплахите за разпада на Съюза 
по-скоро биха дошли от по-голям геополитически сблъсък и разра-
стване на конфликта, но вероятността за подобно развитие е малка. 

Турция
Към днешна дата Турция може да се определи като най-сери-

озната заплаха за ЕС от региона на широката Югоизточна Европа. 
Това се дължи на няколко основни фактора: 1. Личността на прези-
дента Ердоган; 2. Пантюркизмът, ислямизмът и неоосманизмът на 
управляващите; 3. Кюрдският въпрос. Всички те са взаимосвързани 
и са огромна заплаха не толкова за Брюксел, колкото за страните от 
региона. 

Мигранската потоци разкриха фундаменталната слабост на Ев-
ропейския съюз. Ердоган за втори път извади на показа този факт. 
Първият път това ясно се видя при кризата с лодките с нелегални 
имигранти пристигащи на италианския остров Лампедуза. Отва-
рянето на Балканския маршрут затвърди извода. Турция и Гърция 
свободно пропуснаха милиони нелегални имигранти от цял свят и 
ги насочваха и регулираха по пътя им към Европа. Ярко доказател-
ство за това е пропускането и спирането на няколко хиляди ими-
гранти на 4 км. от българската граница, които бяха държани от вла-
стите за около седмица в Одрин и след това върнати безпроблемно 
обратно в Истанбул. Властите в Гърция официално извозваха прис-
тигащите на островите с фериботи и автобуси до македонската гра-
ница. Нито Турция, нито потоците са толкова силни, слаб се оказа 
Европейският съюз и големите страни в него. Буквално целият свят 
видя това през медиите и ясно разбра ситуацията. Това превърна 
Европа в потенциална жертва. 

Турция използва европейската слабост и наложи от позиция на 
силата си исканията си за финансова подкрепа (6 млрд. евро), под-
новяване на преговорите за членство, отпадане на визите за турски 
граждани за Шенгенското пространство. Последното среща много 
сериозен отпор сред страните членки, както и сред общественото 
мнение. Това може да отключи непредвидимостта на Ердоган и той 
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целенасочено да насочи милиони имигранти от Азия и Африка към 
териториите на двете държави, с които граничи с Европа, и двете 
членки на ЕС – България и Гърция. Това обаче не може да доведе 
до разпад на ЕС, а по-вероятния сценарий е двете държави да бъ-
дат жертвани и превърнати в буферна зона, с огромни задържащи 
центрове, за да се печели време в останалата част на континента за 
решаване на натрупващите се вътрешни проблеми. 

Турската демографска дъга между границата ѝ с Иран и Дания е 
поле, върху което турската държава усилено работи за свързването 
на етническите си общности, или припознати от нея като близки 
такива (албанци, бошнаци, желаещи заради пари), в едно цяло. Тук 
именно се прилагат инструментите на неоосманизма, ислямизма и 
пантюркизма, като всеки от тях излиза на преден план според кон-
кретната ситуация (в Македония, Босна, Албания, Косово, Австрия, 
Германия). Единственото разкъсване на тази дълбоко проникнала 
в континентална Европа ос е тънкият коридор оформен от Унга-
рия, Словения, Хърватия. Емигрантските потоци изиграха ролята 
на пробив в нея през Унгария.

Опитите са пробиването му обаче са много сериозни. По вре-
ме на официалното посещение на президента Ердоган в Загреб 
(26–27 април 2016) той обеща задълбочаване на икономическото 
сътрудничество между двете държави – дадоха се многомилиардни 
обещания за търговски обмен и инвестиции. (<http://www.jutarnji.
hr/erdogan-bio-i-s-oreskovicem-turska-uskoro-u-zagrebu-otvara-
ured-svoje-razvojne-agencije--slijedi-investicijska-ofenziva/1568276>, 
07.04.2016) Турската делегация, освен президента, включваше и 
шестима министри (енергетика, правосъдие, култура, туризъм, 
икономика, европейски въпроси). Между другото подобни обеща-
ния се дават на София, Скопие, Тирана, Атина, Прищина, Сараево… 
На съвместна пресконференция на турския държавен глава и хър-
ватския президент Колинда Грабър-Китарович и от двете страни бе 
подчертано, че споделят обща отговорност за Босна и Херцеговина. 
Неколкократно бе отбелязано, че се работи за сътрудничество във 
формат Хърватия, Босна, Турция. Слагането на темата Босна в дву-
странните отношения е много опасно. Хърватите може да се ока-
жат използвани от Ердоган за постигане на негови цели, което да 

Заплахи за Европейския съюз от района на широката Югоизточна Европа



164
се превърне в проблем за целия регион и ЕС като цяло. Унгарският 
и хърватският пробив биха били сериозни заплаха за ЕС и неговия 
разпад. Китарович обеща подкрепа за еврочленството на Анкара.

На трето място, кюрдският проблем вече има характеристики-
те на гражданско война. Тя е свързана както с военните действия 
в югоизточната част на страната, така и с все по-чести и кървави 
терористични атаки из цялата територията на държавата. Към 
днешна дата и двете страни са решени да стигнат докрай. Ердоган 
използва кризата, за да направи президентска република (Onanç, 
2016) Вероятно плановете му включват едва след това да седне на 
масата на преговорите с кюрдите. Въпросът е дали ще уцели тън-
кия момент да го направи преди военните действия да излязат от 
контрол. Евентуалната подялба на Турция може да я отслаби като 
световен и регионален фактор, но по време на този процес тя може 
да се обърне към нови територии, където има интереси и компакт-
но население. Това е изключително тежка заплаха на първо място за 
България. Не бива да се изключва сценарий, при който да бъде по-
ставен въпросът за българските граждани с турско самосъзнание. А 
това би било директна заплаха за Европейския съюз. 

Въпреки известното затопляне в последните месеци, над руско-
турските отношения продължават да тежат много въпросителни. 
Това върви паралелно със сближаването между Киев и Анкара, кое-
то се съчетава с опитите да се привлече към този формат основно 
Полша и България. На масата вече се слага нова тема – кримските 
татари. 

Въпреки прокламираната медийна изолация от страна на Белия 
дом спрямо Ердоган, фактите говорят друго. По време на посеще-
нието си в Съединените щати в началото на април той успя за два 
дни да се види с президента Обама и вицепрезидента Байдън. Не-
зависимо от все по-авторитарната политика, която води, страната 
му си остава ключов военен съюзник на Вашингтон в рамките на 
НАТО и в Близкия изток. Няма друга армия в рамките на Алианса, 
която да е в състояние да разгърне мащабна сухопътна операция и 
да издържи на общественото мнение при евентуални мащабни чо-
вешки жертви. Към днешна дата, отношенията им продължават да 
са близки и съюзнически. 

Д-р Калоян Методиев
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Босна и Херцеговина
Четвъртата точка със сериозен запалителен потенциал в ре-

гиона е Босна и Херцеговина. Формированието е тежко разделено. 
От една страна е ентитета Република Сръпска, начело с президента 
Милорад Додик. Ръководството му отдавна чака подходящ момент 
да обяви референдум за независимост, който и де юре да разпадне 
изкуствено създадената държава. Усилията са насочени към това 
отделянето да стане без ответни военни действия. Додик има сил-
ната подкрепа на Руската федерация. В мюсюлманско-хърватската 
федерация, още от войната от 90-те години на ХХ век, текат тежки 
процеси на ислямизация. Мнозина от участвалите в муджахидин-
ските отряди тогава бойци останаха да живеят в страната. Проце-
сите на десекуларизация там вече са необратими. 

Един факт е достатъчно показателен за настроенията и проце-
сите, които вървят сред бошняшкия политически елит. Босна е на 
първо място в света по брой на приети лица от американския затвор 
в Гуантанамо. Сред заселилите се през последната година в страната 
има офицери на Ислямска държава, съдени за тероризъм в Египет, 
бойци от различни ислямистки формирования, които живеят нео-
безпокоявано и дори се изявяват по централните медии. (Galijašević, 
09.03.2016) Не на последно място голяма част от недвижимата соб-
ственост във федерацията вече е изкупена от граждани от страните 
от Персийския залив (Методиев, Панчев, Марков, 2014; 22). 

Хърватската общност е в деликатно положение. Тя буквално се 
стопява поради големия брой хървати, които вече напуснаха или 
напускат Босна. Хърватия е единствената страна член на ЕС, която 
има непосредствени интереси чрез своето население в Босна. При 
при евентуален конфликт или подялба на територията ѝ, Хърватия 
автоматично ще вкара този въпрос в дневния си ред. Босна има по-
тенциал за сериозна дестабилизация в региона предвид включване-
то на Сърбия в един възможен конфликт. За сериозността на ситуа-
цията говори и фактът, че трите народа, хървати, сърби и бошнаци 
имат различни външнополитически цели за бъдещето си – ЕС, Ру-
сия, Ислямския свят. (Đukanović, 2016; 114). Въпросът е още колко 
време може да се удържа това положение? Евентуална криза в Босна 
обаче няма потенциал да повлия върху разпада на Евросъюза. 

Заплахи за Европейския съюз от района на широката Югоизточна Европа
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Косово, Сърбия, Молдова 
Косово отникъде не граничи с ЕС и няма потенциал за деста-

билизация на Съюза. Страната се обезлюдява. Институциите не 
функционират. Мащабите на страната не са реална заплаха за евро-
пейската сигурност. 

Сърбия се чувства все по-изолирана и застрашена – обградена 
е от ЕС и НАТО. Националистическите настроения в страната в ни-
какъв случай не са изчезнали. Икономическото състояние на дър-
жавата не е добро, но тя печели от въздържането си при въвеждане-
то на санкции срещу Русия. Управляващите се люшкат относно пътя 
по който да поемат в сложната игра на баланси между ЕС, Руската 
федерация, Съединените щати и някои арабски страни. Въпреки за-
явеното желание за еврочленство на премиера Вучич, обществото е 
силно разделено по въпроса. Въвличането на страната в потенци-
ални конфликти в Косово и Босна не са изключени. Съществува и 
вариант, при който евентуална ескалация може да отключи сепара-
тистки действия от страна на унгарската общност във Войводина. 
Тя е почти единна, добре организирана, политически представена, 
има подготвено и опитна лидерство, добър имидж и не на последно 
място сериозна подкрепа от Унгария. 

Евентуални развития на напрежението между правителството 
в Молдова и непризната Приднестровска република може да доведе 
до конфликт между Румъния и Русия, но той ще приключи бързо 
предвид възможността за намиране на бързо решение между вою-
ващите страни и асиметричния им военен потенциал. 

Всички гореизброени проблеми нямат потенциал да повлияят 
върху разпада на Европейския съюз. 

Изводи 
Основните заплаха за ЕС, регионалната стабилност и България 

идват по линия на икономическата, институционална и политиче-
ска нестабилност в Гърция; непредвидимостта на режима в Турция, 
личността на Ердоган и военната обстановка в Анадола; начинът по 
който ще се разпадне Босна; официалната промяна в Македония. В 
най-тежка геополитическа ситуация от гледна точка на рисковете за 

Д-р Калоян Методиев
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ЕС в региона се намира Гърция и на второ място България. Двете 
страни са в центъра на развиващи се или възникващи конфликти, 
които имат сериозен потенциал за разрастване и дестабилизация на 
целия регион. 
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Summary
The paper claims that in order to understand the current situation of 

the European Union and its possible developments, one should analyze its 
points of vulnerability. The discussion maps out the vulnerabilities emerg-
ing, first, from the undecidability of the dividing line between internal and 
foreign affairs of the European Union, second, from the changing forms of 
territorialization of government, third, from the newly developing regimes 
of mobility of poverty and war brought about by globalization, and finally, 
from the erosion of hopes and beliefs nodal to the very fabric of the European 
societies due to the growing inequality both in national and global contexts. 
Those vulnerabilities are analyzed as points of tension between internal and 
external forces, which can potentially evolve into different types of crises.

Keywords: vulnerability, risk, social inequality, poverty, globalization, 
competition
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Социалните науки за точките на уязвимост
Може да се предположи, че още с възникването на по-значи-

телни политически структури, различни форми на организация на 
общества и държави, е възникнал и въпросът за техните точки на 
уязвимост1. С тези точки са свързани въпросите за опасностите, 
които застрашават едно общество и неговото управление, опасно-
стите, които могат да го разрушат, да доведат до разпад.

Зад този тип въпроси стоят различни интереси. Такива са инте-
ресът на управниците, които искат да запазят статуквото, но също и 
интересът на онези, които искат да го променят в своя полза, инте-
ресите на вътрешни противоборстващи групи, но и на външни съ-
перници, на владетели и завладени. Това са политически въпроси, 
значими не само за политиците и политолозите, но също и за исто-
риците, които разказват историите на обществата, техните възходи 
и падения. С други думи, това са въпроси интересни за всички, кои-
то се интересуват от обществото и неговата организация.

Историците, които вярват, че историята може да бъде учителка, 
твърдят, че описанието на точките на уязвимост на една политиче-
ска структура може да е полезно за управлението, за да не повтаря 
то вече направени грешки. Социалните изследователи, политоло-
зи и политически стратези вярват, че тяхната експертиза трябва да 
бъде търсена от управниците, защото навреме потърсена и дадена, 
тя може да е от полза и да предотврати множество кризи. Незави-
симо дали споделяме основни вярвания за възможностите, потреб-
ностите и употребите на социалните науки, все пак по предмета си 
такива описания са задача на изследователите на обществото. По-
лезно, поучително или не, те насочват към рисковете, които са от 

1 В политическата теория уязвимостта обикновено е мислена като 
неблагоприятно съотношение на силите (Vulnerability, 1985), като военна 
(Cohen, 2003; 269-270) или екологична заплаха (Bankoff, Frerks, Hilhorst, 
2013; 12-15). Малкото изследователи, които се опитват да дефинират това 
понятие, го схващат като териториализиран риск (Clark, 2013; 24-25). Тук 
се опитвам да покажа, че териториализирането на риска в съвременните 
общества е едновременно прекалено дифузно и прекалено специфично, за 
да може да бъде мислено по модела на държавната територия.

Пространството, стагнацията и бедността като точки на уязвимост 
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значение за устойчивостта на структурата в настоящия ѝ вид и се 
опитват да очертаят възможни промени, предивикани от тях.

Наблюденията върху възхода и упадъка на познати от исто-
рията големи политически структури (империи, съюзи, държави) 
показва, че упадъкът, разпадането и изчезването, промените в тези 
структури могат да бъдат описани като резултат от външен натиск, 
вътрешни процеси, комбинация от първите две, като в последния 
случай процесите на разпад са най-бързи (вътрешна нестабилност 
и външен натиск). Тези отправни точки могат да послужат за анализ 
на състоянието на ЕС днес.

Съперниците
За всяко общество появата на външни за него силни полити-

чески центрове може да има разрушителен характер. Независимо 
от формата на управление, независимо от бедността или благоден-
ствието, силни външни съперници могат лесно да доведат до разпад 
и изчезване на една обществена структура. Следователно ударите 
отвън са основен фактор, от който зависи просъществуването на 
едно общество. Историческите разкази описват не малко случаи, в 
които една политическа структура, макар и нестабилна, изпълне-
на с множество свидетелства за недоволно население и вътрешни 
вълнения, просъществува дълго, макар и нездраво. В тези случаи и 
най-слабият натиск отвън може да я помете с непредвидена лекота. 
Последните дни на западната част на Римската империя са пример 
за това как някога незначителни съперници пируват върху руините 
на Рим. Или обратно – добре функциониращи общества могат да 
бъдат пометени от значителна външна сила – такъв пример е атин-
ският полис.

От тези два примера личи, че всяка значителна политическа 
структура следва да насочи своята външна политика към възмож-
ните външнополитически опасности и основно към това да не до-
пуска формирането на значими външни политически съперници. 
Историците свидетелстват как политици използват всички средства 
в името на оцеляването; например историята на английските крале 
в съперничеството им с Франция дава достатъчно примери за това.

Доц. д-р Ивелина Иванова
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Тъкмо в този пункт обаче ЕС е сложен за анализ. Политиката 

на и в ЕС все още е и вероятно дълго ще остане сложно преплетена 
с резултатите от Втората световна война. Разделението на европей-
ските държави на зони на влияние има своите ефекти до днес. На 
първо място е политическото оформяне на две части в Европа – из-
точна и западна.

Източната част попада под съветско влияние или владение, до-
като западната – под това на САЩ. В резултат на политическите съ-
бития от 90-те години на ХХ в. източната част сякаш се освободи от 
руското влияние. Това обаче не прекрати ефекта на зоните на влия-
ние. В резултат на деленията от Втората световна война източноевро-
пейските страни продължават да имат особен статут в рамките на ЕС 
(отново ще се върна към това във връзка с проблема за неравенство-
то). Тъкмо този „особен статут“ за мнозина изследователи е един от 
източниците на напрежение в политическата структура на ЕС2.

За западната част нищо не се е променило след Втората светов-
на война в това отношение. Самият ЕС отчасти е идея, подражава-
ща на организацията на САЩ. За мнозина идеалът за ЕС е вариант 
на нови щати: съединени европейски щати3.

В това сложно международно позициониране кое е външно и 
кое вътрешно за ЕС? „Големият друг“ за ЕС е налице, но доколко той 
е „друг“, доколко е външен, доколко е съперник? Ако пък разглеж-
даме ЕС като сателит на САЩ в международното пространство, то 
като съперник трябва да разглеждаме всяко политическо формиро-
вание, което не е под влиянието на САЩ. А другите сателити трябва 
да бъдат разглеждани като вътрешни съперници. Не е ясно също 
дали ЕС е сателит, търсещ своята независимост, или сателит, удо-
влетворен от ограничената си роля и воля. Досегашната политика 
сочи по-скоро второто.

В тези рамки каква позиция имат държавите-членки на ЕС в ка-
чеството им на сателити на сателит? Каква политика могат да имат 
отделните държави, ако някои политики на ЕС влизат в конфликт 

2 Виж например (Blazyca, 2002; 6-26).
3 За историята на това схващане, датиращо поне от времето на Чър-

чил, виж (Humbeeck, 2008; 94).

Пространството, стагнацията и бедността като точки на уязвимост 
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с хегемона, който е хегемон и спрямо ЕС? На фона на тези слож-
ни отношения между политически структури неслучайно страни-
членки заемат позиции, които съвсем не са в интерес на ЕС и дори 
заплашват неговата цялост, но са в полза на САЩ срещу интересите 
и целостта на ЕС. Това не са произволни конфликти, те възникват 
в резултат на така оформената международна сцена. Следователно 
причините за тези напрежения и противоречия не се коренят в лип-
сата на „единна европейска политика“, както прибързано твърдят 
някои анализатори4. Всъщност призивите за „единна европейска 
политика“ имат друга употреба, към която ще се върна, когато ко-
ментирам точката на уязвимост за политическите структури.

По отношение на точката на уязвимост, която нарекох съперни-
ци, можем само да заключим, че е трудно те да бъдат разпознати с 
оглед на неясните граници и позиция на ЕС на международната сце-
на. Един пример: ако се съди по реакциите в европейските държави, 
може да се заключи, че не е в интерес на ЕС близо до неговите гра-
ници да има войни, генериращи огромни бежански потоци, с които 
той не може да се справи. От друга страна, изглежда че ЕС няма въз-
можност да контролира тези процеси по какъвто и да било начин, 
независимо че те се развиват до неговите граници и го застрашават. 
Какви са възможностите пред ЕС, дори ако от това зависи собст-
веното му оцеляване? Към проблемите за мястото и значението на 
ЕС на международната сцена този текст ще се връща многократно, 
защото той е ключов за неговото съществуване. Без яснота по този 
въпрос всъщност не може да се отговори какво е ЕС, кой представя 
тази политическа структура и да се определи какви са неговите ин-
тереси, какво значи интерес на ЕС.

Вяра
Макар в случая с ЕС да е трудно да се различи вътрешно и 

външно на ЕС, в историческите разкази има достатъчно примери 
за вътрешнополитически фактори, които представляват точки на 
уязвимост за оцеляването на политическите структури. Тези точки 

4 Виж например (Peet, 2012; 210-211).
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могат да послужат при анализа на състоянието на ЕС. В следващите 
страници ще се спра на три такива точки: вяра, социална стагнация 
и пространство. Макар тези вътрешни фактори да са от съществено 
значение, както беше посочено и по-горе, смятам че те не са решава-
щи за разпадането на големите политически структури и държави. 
При все това тези вътрешни точки на уязвимост могат да доведат до 
промени в структурата. Те най-често са израз на вътрешнополити-
чески напрежения и борби в самите общества.

Вярата, разбирана в широк смисъл, е от огромно значение 
за общностите, тя е основа за тяхното съществуване и устояване 
(Cotterrell, 1999; 53). Мнозина биха сбъркали вярата с религията или 
дори биха я ограничили до институционалните религиозни форми. 
Не са малко и изследователите, които смятат, че секуларизацията 
ни е освободила от вярата, че атеизмът не е вяра, че днес вярата има 
ограничено значение – все в резултат на твърде тясното мислене за 
вярата. Тук няма да се впусна в този дебат, а само ще го насоча към 
полето от изследователи на митовете в съвременните общества5 – те 
са достатъчни, за да се илюстрира в каква значителна степен вярата, 
представите и надеждите за бъдещето определят действията ни сега 
и целостта на общностите, тяхното оцеляване. Силата на юдаизма 
за оцеляването на еврейската общност сред други общности, довела 
до създаването на съвременен Израел, е само един пример за значе-
нието на вярата за общностите.

В контекста на ЕС става важен въпросът дали държавите-член-
ки виждат в тази политическа структура по-добро бъдеще за себе си 
или напротив, източник на тежести и тирания – това са проблеми-
те, които могат да бъдат от решаващо значение за бъдещето на ЕС 
и които призивите за изграждане на общоевропейска идентичност 
няма да разрешат. Неясната позиция, която има ЕС на международ-
ната сцена, допълнително затруднява решаването на тези дилеми и 
прогнозирането на изхода за ЕС.

Какво е бъдещето на ЕС в политически план? Мнозина експерти 
твърдят, че липсата на единна, организирана и ефективна общоев-
ропейска политика е основният проблем. Изказах съмненията си по 

5 Виж например (Bouchard, 2013).
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този въпрос във връзка със ситуирането на ЕС на международната 
сцена. Дали това е външно- или вътрешнополитически проблем и 
за кого? Противопоставяне на крайнодесните ли са призивите за 
„единна политика“ или атаки към суверенитета на страните-член-
ки, взимащи повод от появата на крайнодесните движения, за да 
актуализират неприемливи за отделните държави политики (Trenz, 
Statham, 2012)? В тези призиви за „единна стратегия и идентичност“ 
виждам по-скоро опити да бъде ускорен процесът по превръща-
нето на ЕС в едно политическо цяло. Но отново възникват въпро-
си: какво ще бъде това политическо цяло, федерация или империя 
(Stivachtis, 2015: 74-95)? Призивите за единство като че ли говорят 
за второто, най-малкото за изключване на опцията за свободни не-
зависими държави; не по-свободни и независими, отколкото са ща-
тите в САЩ.

Когато дебатът вътре в ЕС се насочи от призивите за „единство“ 
и „единна стратегия и идентичност“ към противопоставянето „про 
и анти ЕС“, последното много грубо и неясно деление служи да се 
прикрият по-сериозни проблеми и напрежения, например въпро-
сът за суверенитета на отделните държави. Тази удобна, широка и 
неясна рамка, простото деление „за или против“, бързото марки-
ране на „крайнодесните, ксенофобски и популистки сили“, сепара-
тистките настроения и движения позволява най-малко две неща: да 
не бъдат засягани конкретните проблеми вътре в структурата като 
неравноправното третиране на страните-членки, дискриминацията 
в ЕС и други, не по-малко сериозни; да се прикрие истински тре-
вожният въпрос свързан с промените в ЕС – независими държави, 
федерация или империя.

Социална стагнация
Тясно свързана с представите за бъдещето, надеждата и вяра-

та е и следващата точка на уязвимост за просъществуването на по-
литическите структури – социалната стагнация. Факторите, които 
довеждат до това, което наричам социална стагнация, са множество 
взаимно обвързани, постепенно разрастващи се проблеми, които 
провокират търсенето на социални промени, резки или постепенни.
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Такива са управленските структури, откъснати от по-голямата 

част от обществото елити, скъпо управление и бюрокрация на фона 
на нарастваща бедност. В тези случаи мнозинството схваща упра-
влението повече като тежест, проблем, пречка, източник на коруп-
ция, отколкото като инструмент на реда.

Откъснатостта на елитите от своя страна е знак за съществу-
ващо дълбоко неравенство (Cudd, 2006; 144). Затворените елити 
насочват към блокирана социална мобилност, невъзможност за 
растеж в обществото, хоризонт на бъдещето, закрит от социалния 
произход. Разбира се, наличието на неравенства само по себе си не е 
достатъчно, за да генерира социална промяна. Неравенството тряб-
ва да е значително, да има нарастваща пропаст между господстващи 
и потискани, а също по-голямата част от членовете на обществото 
да са поставени в неблагоприятно положение. От друга страна, кри-
тичното нарастване и значимото числово превъзходство на броя на 
потисканите спрямо господстващите може да генерира социална 
промяна. Историята на робството и крепостничеството дава доста-
тъчно примери как колкото по-голям брой членове на една полити-
ческа структура са обхванати от такъв стагниращ процес, толкова 
мощта за промяна нараства поради чистата маса на потисканите6.

Нарастващото неравенство може да достигне точка, в която 
бедността не може да бъде контролирана от господстващите елити. 
Дори то да бъде съпрводено с разрастване на апаратите за контрол, 
то не води винаги до нарастване на ефективността.

Друга страна на същия процес е, че неравните възможности в 
една сфера имат ефект и върху останалите сфери на социалния жи-
вот. Икономическото неравенство е следвано от други неравенства 
и съответно от политическо неравенство – ограничаване на достъ-
па до политически права. Дори да има демокрация, значимите со-
циални неравенства заплашват да я направят фасадна. Съответно 
нараства усещането на мнозинството, че е изложено на произвола 
на малцинството на елита. Наред със социалната стагнация, напре-
жението е усилено от нарастването на насилието: изложеността на 

6 Тук имам предвид понятието за потисничество, очертано в (Ritzer, 
2003; 122).
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произвола на по-силните, произволът на насилието (например в ге-
тата).

Историческите разкази изобилстват с примери как определена 
критична маса от онеправдани, изтощени от войни населения, пре-
дизвиква вътрешни сътресения, водещи до значителни социални 
промени. Много от познатите революции и въстания стават въз-
можни при тези условия (Scockpol, 1994; 259–278). Ако усещането за 
разрив вътре в обществото доминира и е споделяно от по-широката 
част от населението, то поражда и съответната съпротива.

Част от проблемите изброени по-горе могат да бъдат открити в 
рамките на ЕС.

Много е писано за неравенството между страните в рамките на 
ЕС, то беше споменато и по-горе във връзка със значението на Вто-
рата световна война за формирането на съюза и за неговото поло-
жение на международната сцена.

Друг важен елемент от съвременните общества е промяната в 
начина на функциониране на банковите институции, които макар 
и важни участници в пазара остават в същото време защитени от 
неуспехите си на пазара за сметка на населението, което всъщност 
посреща загубите им. Това привилегироване на банки с ключово 
влияние и подчиняването на държавното управление на финансо-
вите им интереси даде повод да се заговори за нов феодализъм, на-
чело на който стоят банките, а държавите биват разглеждани като 
инструмент, който поддържа статуквото и извлича богатства от на-
селението.

Свързаните с горното финансови кризи също са източник на 
напрежение и генерират значително неравенство.

Кой трябва да плати цената на кризите в отделните страни-
членки на ЕС в рамките на ЕС не е въпрос, на който може да се даде 
лекомислен отговор, нито пък могат чак толкова лесно да бъдат по-
сочени виновниците, ако и това да е ежедневна практика за медии-
те. Заплетеният възел между ЕС и Гърция е свидетелство за обхвата 
и трудността на решенията – каквото и да се отстъпи, който и да 
отстъпи, ще изгубят всички. Невъзможността досегашните разходи 
да продължат да се плащат от останалите държави-членки в усло-
вията на световна икономическа криза, огромната социална цена на 
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промяната – това не е дилема, която може да бъде изчерпана с по-
сочване на виновника.

И не на последно място кризата има далеч по-широка употре-
ба. Не само избрани банкови институции са защитени и облагоде-
телствани от финансовите кризи. Един от основните резултати от 
„подпомагането“ на страните в криза е все по-голямата загуба на 
техния суверенитет – значителна загуба, която направи така, че на 
„подпомагането“ да се гледа като на инвазия.

Всичко това е свързано със значителни социални промени, усе-
щане за липсваща демокрация, за драстично увеличаващо се нера-
венство и неравно третиране. Орязването на социалните разходи е 
само част от проблема. Усещането за безизходица, липсата на въз-
можност за по-добро бъдеще, е далеч по-застрашително.

Пространство
Някога разрастването на държавите е имало териториален праг, 

след който огромните пространства са ставали трудни за централи-
зирано управление. Колкото повече се е разраствала една империя, 
толкова по-трудно е ставало контролирането на нейната територия.

Пространството в отминалите времена е било значимо пре-
пятствие, точка на уязвимост пред политическите структури, която 
днес е променила функциите си. Трудно преодолимото простран-
ство, бавните комуникации и транспорт са изчезнали, съвременни-
те технологии и инфраструктура са направили планетата „по-мал-
ка“. Но и защитата, която тези трудно преодолими пространства са 
предлагали, е изчезнала. Близката свързаност в наши дни поражда 
по-скоро друг проблем – невъзможност за изолация или за пред-
пазваща дистанция от ставащото във всяка една точка на вече мал-
кия, по-общ от всякога свят.

С това възможностите за извличане на богатства поради нес-
вързаността на отделни точки в света са изчезнали. Във времето на 
класическите западноевропейски колонии е било възможно бед-
ността да бъде затворена в колониите, от които да извличаш богат-
ства, често брутално, но без политически последствия за метропо-
лията. Сега, когато планетата е толкова по-малка за хората, терито-
риите не могат да бъдат отделени така лесно и без последствия.

Пространството, стагнацията и бедността като точки на уязвимост 
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Днес богатства и власт са съсредоточени в кръгове от корпо-

рации и банки, от неполитически дейци, но не и в отделни страни. 
Това са кръгове, които имат влияние над политиката, но са извън 
контрола на политическия процес и на отделните държави. Самото 
това вече променя начина, по който следва да мислим ЕС, неговите 
функции, свързаната с това „външна и вътрешна“ политика. Една 
изцяло нова рамка на международните отношения.

Глобализация е понятието, с което описваме как са се промени-
ли обществата, икономически и политически, а също и животът на 
планетата в резултат на усъвършенстваните технологии в областта 
на транспорта и комуникациите7. За мнозина автори глобализаци-
ята е просто процес, за други това е идеология на заинтересовани 
кръгове, за трети – първото не изключва второто. Анализаторите 
на ползите и вредите от глобализацията могат да бъдат разделени 
на две големи групи: такива, които в крайна сметка оценяват става-
щото положително, и такива, които акцентират върху рисковете. И 
когато се споменават рискове, те са тясно свързани с местни общ-
ности, с липсата на защита на техните интереси – не с мобилността. 
Обратно, мобилността на хора и капитали винаги е била изтъквана 
като голямото предимство на глобализирания свят.

Мобилността без съмнение е благо за всеки, ценящ свободата. 
Но, струва ми се, оптимистичните експерти са пропуснали един 
друг тип мобилност, която не е толкова желана – мобилността на 
бедността и войната. Днес бедността и войната също са мобилни.

Отново, днес значението на пространството за политиката се 
е променило. Повишената мобилност, движението на информаци-
ята означава движение на всичко, желано и нежелано. Ако, водени 
от остарели представи, политиците си представят, че ще затворят 
бедността и войните в места, отдалечени от оазисите на богатства-
та, както при някогашните колонии, тези представи определено из-
искват преосмисляне. Бедността, войните, хаоса не могат да бъдат 
ограничени до удобни локални, контролирани точки. Няма как тях-
ното разпространение да не засяга глобално.

7 Казаното за глобализацията тук се опира на историята на понятието, 
предложена в (Osterhammel, Petersson, 2005).
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Разделението и неравенството вътре в ЕС, ограничаването на 

суверенитета в резултат на външнополитически решения, ограни-
чаването на демокрацията насърчават възникването на нови райо-
ни, за които неравенството се превръща в пропаст и кара все повече 
хора да чувстват, че нямат никакъв контрол над своята съдба, общ-
ност, общество. В условията на глобализация това означава и още 
нещо – усилване на числото на мигриращите. Хората, оценяващи 
положението като нетърпимо, се преместват независимо от цената. 
Заедно с тях се премества и бедността. Това води до задълбочаване 
на проблемите както за районите, които са цел на мигрантите, така 
и за изоставените онеправдани райони, където проблемите не се ре-
шават, а се задълбочават с намаляването на населението.

Миграцията и новите европейци
Наивно е да се смята, че възхвалата на ползите от глобализаци-

ята и „свободното движение на хора“ има предвид хората изобщо. 
Това никога не е било и не може да бъде приоритет за коя и да е по-
литика, включително тази на ЕС и САЩ. Но ако уточним това твър-
дение и го отнесем към свободното движение на достатъчно състо-
ятелни хора, тогава бихме разгадали корените му. Тази възхвала не 
случайно е свързана със свободното движение на капитали, позво-
ляващо извличане на печалби от всички точки на планетата. Сво-
бодното движение не е предвидено за всички, дори в рамките на ЕС.

Бедността също води до мобилност и миграция, разместване на 
населения. Разликата е, че тези населения в по-голямата си част са не-
желани. До неотдавна миграцията беше относително контролирана 
и от нея се извличаха икономически и демографски облаги, евтина 
работна ръка на фона на застаряващо население, радващо се на скъ-
пи социални права. Съчетани с ефективни политики на асимилация 
и интеграция, те изглеждаха успешно контролирани в полза на при-
емащите държави. Днес обаче този процес излиза извън контрол, за-
едно с бедността и войните. Нарастването на миграционните потоци 
прави контрола върху тях все по-труден, понякога невъзможен.

Паралелно с разрастването на проблема западноевропейските 
страни отдавна са засегнати и от собственото си колониално на-
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следство – връзките с бившите им колонии допълнително усилват 
миграционните потоци. Историческите разкази за западноевропей-
ските общества като център на развитието допълнително стимули-
рат миграцията, правейки я още по-желана.

В глобалната международна рамка е трудно да се каже дали 
миграцията има по-скоро външно- или вътрешнополитическо зна-
чение. От вътрешнополитическа гледна точка нестабилните държа-
ви и войните в близост генерират нежелани миграционни потоци. 
Във вътрешнополитически план трябва да се осъзнае промяната в 
етническата карта на западната част на Европа.

С оглед на първия аспект към проблема за миграцията: бед-
ността и войната не могат да бъдат затворени в определени точки; 
те не могат да бъдат ограничени до локални гета, които да бъдат 
единствено източник на ресурси. Глобализацията носи със себе си 
глобални ефекти. Всъщност тъкмо опитите цели страни да бъдат 
превърнати в гета се оказва далеч по-значима заплаха за устойчи-
востта на съвременните общества от появата на съперници на меж-
дународната сцена. Затова и всяко външнополитическо решение 
трябва да бъде добре обмислено на фона на една осъвременена гео-
графия на конфликтите и бедността.

За ЕС това трябва да е сигнал за необходимостта от осъвреме-
нен поглед върху собственото външнополитическо значение. Колко 
значим е ЕС, каква част от съвременния свят е и каква роля може 
да има в него? Осъзнаването на собствените ограничения може да 
доведе до по-ефективни политики, докато политики, основани на 
спомени за колониалното минало, могат да се окажат основа за уве-
личаване на трудностите и предизвикателствата.

С оглед на втория аспект на проблема за миграцията: нужен 
осъвременен поглед върху етническата карта на съвременната за-
падна част на Европа. Мултикултурална Западна Европа е налице, 
с или без мултикултурализъм. Числовото превъзходство на новите 
етнически групи, особено сред децата, ако вече не е налице, скоро 
ще бъде. Противно на твърденията на някои десни политици, това 
не е промяна, случваща се сега или в резултат на последните 10 или 
дори 20 години. Това е процес, стар, колкото западноевропейския 
колониализъм.

Доц. д-р Ивелина Иванова
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Истинският проблем е как ще живеят добре заедно нови и ста-

ри общности, дали едните ще си обясняват нарастващата бедност с 
прииждащите други или ще намерят други пътища за преодоляване 
на социалните проблеми, пътища, различни от етническото проти-
вопоставяне. Тези напрежения, бързо или бавно, с конфликти или 
без, несъмнено ще доведат до поява на нови политически механи-
зми, нови практики, нови начини тези многобройни населения да 
бъдат включени в политическия процес в рамките на ЕС.
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Summary
Today the inequalities and contradictions in the EU seem to be the 

main problem that may eventually lead to its collapse or will at least bring 
unprecedented changes. And after them the EU won’t be the EU we all know 
today. In this sense the article stresses on one particular inequality that is 
called the “digital divide” as one new divide that leads to another. The strat-
egy for single digital single market of the EU should overcome the problem 
of the digital divide and all the inequalities that follow it.
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1. Дигиталните неравенства и опитите на ЕС  
да изгради единен европейски дигитален пазар

Неравенствата още от древността са били централна тема на 
политиката и икономиката, а тяхното преодоляване винаги е било 
обект на ожесточени дискусии. Всеки път, когато те са преминавали 
определени рамки на допустимостта, сме били свидетели на остри 
социални конфликти, революции, войни, поява на нови идеологии, 
които трябва да отговорят на новите потребности на обществото, 
смяна на един обществен строй с друг, на едни възприятия за зао-
бикалящия ни свят с напълно нови. При всяка от технологичните 
революции, през които минава капитализмът през последните два 
века, ставаме свидетели на промени в равнищата на неравенствата, 
които при рязко нарастване водят до разпад или социални револю-
ции. Днес с все по-ускореното навлизане в четвъртата индустри-
ална революция на преден план излиза един нов тип неравенства. 
Това са дигиталните разделения и неравенства и свързаните с тях 
образователни, статусни, възрастови, социално-икономически и 
пр. неравенства. Те са повлияни в огромна степен от новите инфор-
мационно-комуникационни технологии. Дигиталното разделение 
(digital divide) e термин, тясно свързан с темата за неравенството. 
И тъй като неравенствата по принцип са в различна корелация по-
между си, то и това неравенство е обвързано с останалите неравен-
ства и в една или друга степен е обусловено от тях или самото то ги 
обуславя, ставайки така важно ново измерение на неравенствата. 
Получава се така, че дигиталното неравенство е едновременно обу-
словено и фактор за появата на нови неравенства.

Понятието за дигитално разделение се появява през 90-те годи-
ни на ХХ в. като продължение на проблема за социалните неравен-
ства, но в областта на дигиталните технологии. Може би най-попу-
лярната негова дефиниция е дадена от Организацията за икономи-
ческо развитие и сътрудничество (ОИСР): „терминът `дигитално 
разделение` се отнася до разделението между индивидите, дома-
кинствата, бизнеса и географските региони на различни социално-
икономически равнища по отношение както на възможностите за 
достъп до информационно-комуникационни технологии, така и за 
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използването на интернет за различни дейности (Understanding the 
Digital Divide, 2001; 5). Казано накратко, то се отнася до една нова 
форма на социално неравенство, свързана с достъпа и уменията за 
боравене с ИКТ. Както и всички други неравенства, дигиталните 
са силно корелирани със социално-икономическите неравенства. 
Нарастването на едното е предпоставка за другото. При това се ус-
тановява, че то е корелирано както със социално-икономическото 
развитие, така и с равнището на образование на населението в раз-
личните страни. Социално-икономическото неравенство обуславя 
директно неравенството в достъпа до дигитални технологии, а об-
разователното неравенство повече или по-малко обуславя липсата 
на достатъчно способности, квалификация, умения да се борави с 
дигитални технологии, независимо дали имаш или нямаш достъп 
до тях. Други променливи като размера на семейството, възрастта, 
езиковите умения, мястото, на което се намираш, също имат значе-
ние. Но колкото по-високо е образованието, толкова по-вероятно 
е съответните индивиди да имат достъп и способност да боравят с 
дигитални технологии.

В този контекст се появяват и термини като „информационно 
богати“ и „информационно бедни“, разграничаващи държавите от 
гледна точка на дигиталното им развитие. Дигиталните неравенства 
може да имат различни измерения. Първото равнище е неравен-
ството в достъпа, което се разглежда като първо ниво на неравен-
ството, свързано с притежаването и възможността да ползваш раз-
лични видове дигитални технологии, като се почне от компютър, 
смартфон и интернет и се стигне до ползване на дигитални услуги 
от страна на електронно правителство. То се обуславя най-вече от 
фактори като доходи или социално положение. Държавите правят 
опити за неговото преодоляване с предоставяне на достъп до мре-
жата чрез различни публични институции, като например универ-
ситети, училища, гари. В България беше предоставен широколентов 
интернет дори в градинките на столицата. Второ равнище са нера-
венствата в дигиталните умения, свързани със способността да 
боравиш с различни дигитални устройства и програми. Това се обу-
славя най-вече от образователното равнище на населението, от въз-
растовите характеристики, социалното и материалното положение. 

Опитите за създаване на единен дигитален пазар в Европейския Съюз
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Третото равнище е неравенството по отношение на количество-
то и качеството дигитални специалисти в едно общество, които 
професионално се занимават с IT технологии. Това се превръща 
във все по-сериозен проблем за много държави, тъй като скорост-
та на развитие на технологиите изпреварва скоростта, с която се 
произвеждат високотехнологични кадри. Още повече, че тези ка-
дри са ситуирани предимно във високоразвитите държави, където 
те могат да получават доходи, отговарящи на професионалната им 
квалификация. Дори наскоро в България беше приет закон, който 
урежда минимум две средни заплати за IT специалистите от други 
страни, за да бъде привлечена високотехнологична и квалифицира-
на работна ръка в стремеж да се навакса дигиталното изоставане. 
Четвърто равнище на неравенство е свързано с различната степен 
на дигитализация на обществения живот, разпространението на 
широколентов интернет, извършването на дигитални услуги, отно-
сителния дял на тази индустрия в едно общество, сравнено с този 
дял в други държави. На пето равнище можем да открием различия 
от гледна точка на начина и степента на включеност в мрежата. То 
е свързано с различни регионални и световни дигитални неравен-
ства, които предопределят степента на интегрираност на различни-
те страни в мрежата, а с това им дават и определени предимства в 
социално-икономическо отношение. Проучване в пет европейски 
държави – Норвегия, Швеция, Австрия, Великобритания и Испа-
ния, открива няколко групи потребители на интернет: неползващи 
интернет (42 %), спорадично ползващи (18 %), инструментално 
ползващи (18 %), ползващи интернет за развлечение и забавление 
(10 %), и постоянно ползващи (Advanced Users) (12 %) (Brandtzæga, 
Heima, Karahasanovic, 2011; рр. 123–138).

Като цяло тенденцията е на ускорено поевтиняване на базис-
ни дигитални технологии и бързото им разпространение. В същото 
време обаче има по-голяма дивергенция в другите пет равнища на 
дигитализация и нарастващите социално-икономически и обра-
зователни неравенства, както вътре в отделните държави между 
различни социални групи, така и между държавите и регионите в 
ЕС, които не подпомагат нейното преодоляване. Дигиталната не-
грамотност намалява шансовете на трудовия пазар. Икономиче-
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ски неактивните, безработните, изпадналите от трудовия пазар са 
в голямата си част хора, които нямат умения да ползват различни 
интернет услуги, да работят с дигитални технологии и това е тен-
денция, която засилва неравенството.

Следва да се отбележи, че ЕС на няколко пъти взема решения 
за преодоляване на дигиталните неравенства на негова територия. 
През 2003 г. бе приета стратегията „Информационно общество за 
всички“. Оказа се обаче, че поставените цели не се реализираха в 
предвидените срокове. Няколко години по-късно например стана 
ясно, че в Европа Холандия има най-голямо разпространение на 
широколентовия интернет (37 %), докато в България, която бе на 
последно място, равнището му на употреба бе колкото в Ботсва-
на – 8 %. През 2005 г. Европейската комисия говори за „големите 
разминавания между регионите – особено между центъра и пери-
ферните области – както и вътре в отделните региони във връзка с 
информационно-комуникационните технологии и тяхното използ-
ване“. Изказва се опасение, че това регионално разделение би могло 
да повлияе на регионалното развитие и да влоши възможностите за 
разрастване на ЕС. По това време се установява например значител-
но дигитално разделение между северната и южната част на евросъ-
юза, което съответства и на социално-икономическото разделение 
помежду им (Lerd-Lopez, Billon-Curras, 2005; 182–197). През 2006 г. 
започва да се говори за значението на „електронното включване“ 
и в министерска декларация в Рига през 2007 г. се взема решение 
дигиталното неравенство в Евросъюза до 2010 г. да намалее двой-
но (Closing Europe’s, 2008; 2). Това също не се реализира. Поради 
това ЕС приема нова стратегия, чийто хоризонт е 2020 г., вкарвай-
ки допълнителни елементи, свързани със сигурността на мрежата 
и потребностите на отделните държави-членки. Поставена бе зада-
чата 100 % от ЕС да бъде покрит до края на 2013 г. с широколентов 
интернет. Тази цел обаче още не е постигната и очевидно ключово 
значение има фактът, че конвергенцията в дигиталната сфера не е 
възможна, ако има социално-икономическа и образователна дивер-
генция, а там разделенията нарастват. Сравненията със САЩ, къде-
то също има значително социално-икономическо нeравенство, но 
много по-голям напредък в дигиталния бизнес и услуги, показват, 
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че в ЕС има допълнителни фактори, затрудняващи премахването на 
дигиталните неравенства – много по-ниската степен на политическа 
интеграция, сложните отношения между европейските институции 
и отделните правителства, както и по-ниските преразпределителни 
възможности на европейския бюджет.

Анализът на ситуацията в ЕС в началото на 2016 г. като се 
използва индексът за сравнение на отделните държави (Digital 
Economy and Index Society) показва, че отделните членки на ЕС са 
се различавали значително по своята дигитална инфраструктура, 
бизнес среда, равнища на регулация, качество на предлаганите ин-
тернет услуги и реалното използване на възможностите, които дава 
интернет. Данните при сравненията чрез този индекс показват, че 
социално-икономическите неравенства между отделните части на 
ЕС се проявяват и като дигитални неравенства. Държавите с най-
висок брутен вътрешен продукт и качество на живота се нареждат 
и между най-развитите в дигитално отношение, а тези, които са на 
дъното по БВП изостават и в развитието на дигитален пазар. Разде-
лението Север–Юг в Евросъюза има и своите дигитални измерения. 
Индексът се оглавява от страни като Дания, Холандия, Швеция и 
Финландия. България е в групата на изоставащите. Нейният пока-
зател е 0.37 докато средният за ЕС е 0.52. Страната ни се оказва на 
предпоследно място по навлизане на цифровите технологии в ЕС, 
като след нея е само Румъния. В България най-голям процент от 
населението не е имал досег с глобалната мрежа. Едва 31 % от бълга-
рите имат основни умения в тази област (The Digital Economy, 2016).

Изследванията показват, че дигитализацията има комплексен 
ефект върху икономическото развитие, тъй като чрез нея се реа-
лизира не само дигиталният пазар, но цялата сфера на услугите – 
здравеопазване, административни услуги, финансови услуги, които 
произвеждат в развитите страни над 75 % от БВП. Изследвания-
та показват, че следствията от въвеждането на тези технологии за 
БВП във Финландия между 1990 и 2004 г. са три пъти по-големи от 
въвеждането на елeктричеството там между 1920 и 1938 г. (Jalava, 
Pohjola, 2008). Както и че въвеждането на единен дигитален пазар 
би довело до поне 4 % увеличение на европейския БВП. Според 
председателя на ЕК, единният дигитален пазар би допринесъл към 
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растежа с допълнителни 250 млрд. евро (Digital single, 2015; 1). А 
подобно увеличение би създало условия за по-бързото излизане от 
финансово-икономическата криза, в която Европа е затънала вече 
7–8 години. Тъй като въвеждането на технологични иновации е 
свързано с ползи за потребителите, които се предполага, че ще се 
радват на по-ниски цени и по-добро качество, увеличаване на гло-
балната конкурентноспособност на ЕС, подобряване на качеството 
на публичните услуги, намаляване на нивата на корупция, покри-
ване на определени социални нужди и цели, свързани с опазването 
на околната среда, преодоляване на фрагментацията при предос-
тавянето на стоки и услуги през граница, внедряване на информа-
ционни технологии в нови и в традиционните индустрии, което ще 
повиши тяхната продуктивност и конкуренцията.

Затова и целта е да се преодолеят съществуващите дигитални 
неравенства, различия, противоречия между отделните европей-
ски държави, а с това и бариерите за трансграничен бизнес, да се 
премине от 28 национални пазара към един-единствен пазар и по-
требителите да имат по-големи възможности за избор, при което 
качеството на продукцията и услугите ще се подобрят в резултат на 
конкуренцията. Засилването на конкуренцията ще има значение не 
само за онлайн, но и за офлайн продажбите. Ще се ускори процесът 
на дигитализация на компаниите. Последната стратегия на единния 
европейски дигитален пазар от началото на 2015 г. се основава на 
три стълба:

Първият стълб е свързан с по-добър достъп за потребителите 
и предприятията до цифрови стоки и услуги в цяла Европа. Данни-
те сочат, че в тази сфера има още какво да се желае. Така например 
потребителите на интернет в целия ЕС възлизат на 75 %, а в Бълга-
рия са 54 %, което сочи, че дигиталното разделение на имащи и ня-
мащи достъп до интернет все още обхваща около 25 % от европей-
ското общество и много по-голям дял в по-слабо развитите страни 
членки на ЕС. В същото време трансграничните онлайн покупки в 
ЕС възлизат на 18 %, а в България са 12 %.

Вторият стълб е създаването на подходящи условия и равно-
поставеност за развитието на цифровите мрежи и новаторските 
услуги. Данните сочат, че фиксиран широколентов достъп до интер-
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нет имат 70 % от домакинствата в Европа и 54 % от домакинствата 
у нас. Мобилният интернет е разпространен сред 67 % от европей-
ците и 58 % от българите. В същото време хората изпитват сериозни 
страхове при използването на интернет, като: 43 % от европейците 
и 40 % от българите се опасяват от злоупотреба с личните им данни; 
42 % от европейците и 22 % у нас се безспокоят от степента на си-
гурност на онлайн плащанията; 22 % от европейците и 18% от бъл-
гарите имат притеснения, че няма да получат стоките или услугите, 
които пазаруват онлайн.

Третият стълб е максимизиране на потенциала за растеж на 
цифровата икономика. Данните сочат, че основни умения за ползва-
не на цифрови технологии притежават 59 % от европейските граж-
дани и едва 34 % от българите; лицата, които никога не са използва-
ли интернет в ЕС са 18 %, докато у нас са 37 %; предприятията, които 
имат трудности при наемане на квалифицирана IT работна ръка в 
ЕС са 38 %, докато в България – 31 %; специалистите за работа в 
ИКТ у нас са 1,7 %, докато в ЕС 2,8 %; в България потребителите, 
ползващи се от е-управлението, съставляват едва 13 % от всички 
потребители, а в ЕС този процент е 33. Данните сочат огромни нива 
на дигиталното разделение на „можещи“ и „неможещи“ да боравят 
с интернет (Цифров единен, 2016).

За да се реализира тази стратегия особено важни са няколко 
важни направления на работа.

Първо. Развитие на различните онлайн платформи, които тряб-
ва да бъдат основа на общоевропейските мрежи за различни типове 
дейности и услуги, като се почне от онлайн продажбата на жилища, 
сгради, магазини, мине се през различни базирани на интернет сис-
теми на плащане и се стигне до търсачки, социални медии, общоев-
ропейски групи.

Второ, необходима е също активна дейност по квалификацията 
и преквалификацията на около 32 % от работната ръка в Евросъ-
юза, за да придобие съответните базисни дигитални умения.

Трето. Нужни са и съответните общоевропейски фондове, за да 
се финансира развитието на дигитални дейности.
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2. Проблеми и противоречия пред създаването  
на единен европейски дигитален пазар

Проблемната ситуация при формирането на единен европей-
ски дигитален пазар е свързана с няколко особено важни противо-
речия:

Първото се отнася до разделението между САЩ и ЕС по от-
ношение на четвъртата индустриална революция. Преди всичко, 
защото стратегията за единен европейски дигитален пазар е пряко 
свързана с договорките, които ЕС и САЩ ще постигнат по отноше-
ние на споразумението ТТИП, което включва и дигиталните паза-
ри. Свързано е с потока данни, необходимостта от общи евро-аме-
рикански правила по регулациите на дигиталния пазар, защитата 
на авторското право, общите стандарти, статута на глобални ком-
пании като „Гугъл“, „Амазон“, „Фейсбук“, „Убер“, облачните услуги 
и пр. Дори в най-новата си стратегия ЕС не отчита развитията и 
резултатите от преговорите по това споразумение, което предвари-
телно я минира и я прави напълно негодна. Освен това в ЕС няма 
територия на високите технологии от рода на неоспоримия център 
на световните технологии като Силиконовата долина. В Европа вся-
ка държава се опитва да създава някаква своя версия на високотех-
нологичен парк. В София например през 2015 г. бе открит като соб-
ственост на Министерството на икономиката „София технопарк“, 
създаден със средства на европейската оперативна програма „Кон-
курентостопосбост“. Концентрация на изследвания и високотехно-
логични фирми има в Лондон, Париж и Мюнхен, които са свързани 
с трите най-големи европейски икономики, но те нямат нито раз-
мерите, нито славата на това, което имат американците. Към май 
2015 г. общата капитализация на всички съществуващи start-up ви-
сокотехнологични компании с активи над 1 млрд. долара в ЕС е 120 
млрд. Ако вземем само една американска компания като Facebook, 
ще видим, че нейната пазарна капитализация е 227 млрд. и на този 
фон европейският високотехнологичен сектор, свързан с четвърта-
та индустриална революция изглежда много малък. Всички големи 
иновативни компании от рода на Apple, Amazon, Google и Facebook 
са се появили в САЩ, а не в ЕС, благодарение на активността на 
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правителството там, независимо от цялата неолиберална риторика. 
Ако вземем такава американска компания като Google, ще видим, 
че тя е по същество монополист и на европейския, и на световния 
пазар, независимо от културни и езикови бариери – почти 90 % от 
търсенията във Великобритания, над 93 % – в Германия, над 96% – в 
Индия, над 95 % – в Испания и Италия, над 59 % – в Япония, близо 
53 % – в Русия през март 2015 г. са се реализирали чрез тази търсач-
ка и единствено Китай е поставял ограничения върху нея като там 
тя е заела едва 2.95 % от дигиталното пространство. В това отноше-
ние ЕС като дигитална сила е джудже в сравнение със САЩ (Breene, 
2015).

Второто противоречие е свързано с все по-отчетливата тенден-
ция на дезинтеграция на ЕС в резултат на кризисните процеси, заси-
лени от бежанската вълна, финансово-икономическата и дълговата 
криза, диктата на големите страни, все по-тежките социално-ико-
номически разделения, което затруднява реализацията на общоев-
ропейските стратегии. На няколко пъти досега ЕС взема решение 
за създаване на дигитално единна Европа, но това не се реализира, 
а сега вълната от национализъм, както във Великобритания, коя-
то е против засилването на интеграцията в ЕС, така и в останалите 
държави в ЕС, където са във възход националистически партии, ще 
затруднят този процес. Дезинтеграцията и все по-растящите нива 
на недоверие между страните-членки вероятно ще бъдат сериозна 
спънка за всякакви опити на ръководството на ЕС за реализиране 
на интеграционните процеси. В това число и по отношение на ди-
гиталния пазар.

Третото противоречие се отнася до реализацията на единния 
дигитален пазар в условията на неолиберална конкуренция. Тради-
ционните либерални представи са за саморегулацията на пазара, от 
който би трябвало да печелят всички, но на практика той носи и 
може да носи значими неравновесия. Ако той се създаде и започ-
не да функционира, то не може да се каже предварително как това 
ще даде предимство на едни региони за сметка на други и няма ли 
да доведе до нарастващи противоречия, още повече че четвъртата 
индустриална революция носи със себе си ускорената тенденция 
към засилващи се неравенства от най-различен вид. Като например 
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на „технологично знаещи и можещи“, които ще имат всички пре-
димства спрямо „технологично незнаещите и неможещите“. А това 
само по себе си би създало предпоставки и за нарастване на техно-
логичната безработица. Тези неравенства и в момента са огромни, 
а единният пазар може рязко да ги засили, което от своя страна ще 
увеличи центробежните процеси в ЕС.

Четвъртото противоречие е във все по-разширяващите се соци-
ално-икономически и образователни неравенства в ЕС. Не е тайна, 
че достъпът и уменията да се борави с мрежата в немалка степен 
се обуславят именно от този тип неравенства. Държавите, които 
са по-напреднали по отношение на социално-икономическото си 
благополучие и образованието, получават предимства в дигитално 
отношение спрямо останалите. Неслучайно проникването на интер-
нет е много по-силно в Западна и Северна, отколкото в Източна и 
Южна Европа. Разделението на държавите в ЕС на богати, в които 
интернет и дигиталните пазари са по-развити, и на бедни, в които 
те са по-малко развити, подкопава идеята за единството на ЕС. Това 
е проблем, който има две страни. От една страна, богатите държави 
инвестират повече в дигиталните технологии и интернет, създават 
по-добри условия за развитие на дигиталните технологии, което им 
позволява по-бързо и ефективно икономическо развитие. От друга-
та страна са по-бедните страни, които не разполагат с необходимия 
ресурс за интегриране на дигитални технологии на всички възмож-
ни нива, което допълнително ги отдалечава от възможностите за до-
гонващо развитие спрямо успешните държави. Получава се така, че 
бедните стават все по-зле и бедни, а богатите все добре и по-богати.

Петото противоречие е в трудностите за формиране на единен 
дигитален пазар в условия, при които отделните държави в ЕС все 
пак запазват относителен суверенитет, характеризират се с раз-
лични социално-икономически, демографски, образователни и пр. 
условия. В унитарни и фердерални държави, в които има единно 
правителство и всички се подчиняват на едни и същи или поне на 
аналогични правила, този проблем може да бъде преодолян срав-
нително лесно чрез централно налагане на определени политики в 
дигиталната сфера. Но в ЕС, където решенията на европейските ин-
ституции често се сблъскват с решенията и интересите на правител-
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ствата на отделните държави, запазващи относителен суверенитет 
и имащи различни интереси, където пазарът е много по-фрагмен-
тиран, а хармонизирането на европейските с националните поли-
тики твърде проблемно, то осъществяването на единен дигитален 
пазар е значително по-трудно да бъде координирано, наложено и 
реализирано.

Шестото противоречие е в бюджетните рестрикции и полити-
ките на остеритет в ЕС, които значително стесняват инвестициите 
във внедряването на интернет и в изграждането на единен европей-
ски дигитален пазар. Още през 2013 г. ЕС обяви намаляване на бю-
джета за внедряване на широколентов интернет от 9 на 1 млрд. евро. 
Негативите от бюджетните рестрикции са предимно за малките и 
по-бедни страни, които разчитат на този ресурс в стремежа им да 
догонят големите и напреднали държави.

Седмото противоречие е свързано с все по-отчетливите опити 
в ЕС да се налага контрол, цензура, злоупотреба, дезинформация в 
медийното съдържание. Това става в контекста на конфликта с Ру-
сия, „хибридните войни“ и все по-нарастващите рискове от терори-
зъм. Стигна се до там официални институции да крият и подменят 
публична информация, какъвто беше случаят с изнасилените жени в 
Къолн. Сериозни са рисковете този тип цензура да се разпространи 
и върху други аспекти на мрежата, да доведе до ограничаване на раз-
лични транзакции, търговски, финансови и културни взаимодейст-
вия, на достъпа до интернет, на съдържание в мрежата, злоупотреби 
с лични данни, превръщането на съвременната държава в „Биг бра-
дър“, който следи всичко, което вършим, и осъществява тоталита-
рен контрол върху нас. А това може както да подкопае усилията за 
преодоляване на дигиталните неравенства и изграждането на единен 
дигитален пазар, така и да застраши базови демократични права и 
свободи на европейските граждани. С което всички прогнози на тех-
но-оптимистите за интернет като инструмент на гражданското обще-
ство и демокрацията да бъдат разбити на пух и прах. Прогнозите на 
техно-песимистите, които виждат в мрежата нов инструмент за нала-
гане на контрол върху обществото могат да се превърнат в реалност.

В заключение може би е добре да се спомене, че неолиберал-
на Европа е в дълбока ценностна, морална и социална криза, която 
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води след себе си до сериозни дезинтеграционни процеси. При това 
не само по отношение на „дигиталното разделение“, което само по 
себе си е едновременно продукт и причина за нови социални про-
тиворечия и конфликти, за технологична безработица, за все по-
разширяваща се дистанция в заплащането на пазара на труда. Но 
и по отношение на всички останали неравенства и свързаните с 
тях противоречия и кризи. Все повече се изострят неравенствата 
между богати и бедни, между големи и малки, между пренебрежимо 
малцинство имащи и огромно мнозинство нямащи, между Севера 
и Юга, между Изтока и Запада, между борещи се за повече инте-
грация и борещи се за повече суверенитет, между центъра и пери-
ферията, между Брюксел и различните европейски столици, между 
коренното европейско население и бежанците, между остеритета и 
кейнсианството, между националисти, социалисти и глобалисти, 
между елит и граждани, между християни и мюсюлмани, между 
градски центрове и гета, между напреднали и изостанали страни, 
между членове на еврозоната и Шенген и незаслужено изхвърлени 
от тях, между Вишеградската четворка и Брюксел от една и между 
Великобритания и ЕС – от друга. А големите противоречия и нера-
венства по правило водят до големи социални конфликти и кризи. 
Конфликтите и кризите могат да бъдат както оздравителни и фак-
тор за развитие, така и фактор за разпад. Остава отворен единстве-
но въпросът по кой път ще поеме Европа и ще успее ли да се съхра-
ни. Нещо, което с всеки изминал ден става все по-малко вероятно. 
Дори днешният ЕС не е онзи ЕС, който познавахме преди няколко 
години, когато кризата започна да изважда трупаните с десетилетия 
противоречия. Със сигурност след няколко години ЕС ще бъде мно-
го по-различен от онова, което познаваме днес.
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Summary
In this article, I present an argument about what constitutes the 

uniqueness of the European Union as a project. Historically, the process of 
European integration starts for economic and peace-keeping reasons in the 
post-war period. In several decades this economic and political project up-
graded to “self-expressive values” and the Maastricht treaty explicitly sup-
ports the values of pluralism, tolerance, solidarity, equity, the rule-of-law, 
human rights and democracy. At present, economic problems, refugee crises 
and the war of terrorism in Europe put to a test the integration processes. In 
order to explain for the growing nationalism across Europe today, I dwell on 
the results of Inglehart-Rabier’s research (1978) on the relation between eco-
nomic uncertainty and European solidarity and the distinction they make 
between utilitarian and affective solidarity. I argue that in the last several 
years the previously vague concept of European identity has gained in inten-
sity and clarity because it was put to a contrast with the alternative political 
project and values of the Islamic state. The hallmark of European identity 
comes from the fundamental values of EU: a community striving for peace, 
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promoting tolerance, the rule of law, secularism, socially engaged state and 
solidarity principle. This is a unique set of values, which none of the other 
four strongest economies entirely supports (USA, China, Japan and Brazil). 
The leading conclusion in the article is that survival of the European project 
requires an understanding of European identity as a unique construct of 
values. European project – economic, political and social – is what makes 
Europe attractive for so many refugees and migrants. From values point of 
view, I answer the question “Will EU fall apart?” in the following way: there 
two different options for the EU to collapse. The first one is segregation or 
political collapse. The second way is the defeat of European post-material 
values and long-time retreat towards nationalism and values of survival.

Keywords: European integration, self-expression values, survival val-
ues, solidarity, culture, Inglehart, Islamists, migrant crises, nationalism, Eu-
ropean identity, secular state

Известно е, че първите стъпки към обединението, което днес 
представлява Европейският съюз (ЕС), са направени по иконо-
мически и политически причини през 1951 г. Целта е била улес-
няването на търговията и опазването на мира в Европа. През го-
дините върху прагматичните основи на съюза се надгражда един 
по-цялостен социален проект, който заявява конкретни ценности 
на общността. В Договора за ЕС от 2007 г., чл. 2 (ДЕС, 2007; 17) се 
казва следното: „Съюзът се основава на ценностите на зачитане 
на човешкото достойнство, на свободата, демокрацията, равен-
ството, правовата държава, както и на зачитането на правата на 
човека, включително правата на лицата, които принадлежат към 
малцинства. Тези ценности са общи за държавите-членки в обще-
ство, чиито характеристики са плурализмът, недискриминацията, 
толерантността, справедливостта, солидарността и равенството 
между жените и мъжете“.

Принципът на солидарността е важен индикатор за европей-
ската интеграция и съответно за подкрепата на ценностите, на кои-
то европейският проект се основава. Солидарността означава, че 
държавите трябва да си поделят не само предимствата, но и теже-
стите на единството (Eurofound, 4. 05. 2011).
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През 1978 г. Роналд Инглехарт и Жак Рабиер пишат статия, в 

която разглеждат връзката между икономическата несигурност и 
европейската солидарност (Inglehart&Rabier, 1978). Те твърдят, че 
има положителна зависимост между индустриалния подем и под-
крепата за интеграцията и негативна връзка между инфлацията и 
подкрепата за интеграцията (Inglehart&Rabier, 1978; 66). Като при-
мер посочват, че годините преди и след създаването на Европей-
ската икономическа общност през 1957 г. са свързани с голям ико-
номически подем. Благоприятните условия позволяват през 1973 г. 
съюзът да продължава да се разширява, като към първоначалните 
шест страни-членки Белгия, Франция, Германия, Италия, Люксем-
бург, Холандия, се присъединявят Ирландия, Великобритания и 
Дания. Когато през 1975 г. настъпва голяма икономическа криза, 
тогава резултатите от емпиричните изследвания на общественото 
мнение показват, че подкрепата за интеграцията спада.

Каква е ситуацията в ЕС днес?
Икономическата обстановка в Европа е нестабилна и рас-

те външният дълг на много от страните – Гърция (176.9%), Ита-
лия (132.7%), Португалия (129%), Белгия (106%), Испания (99.2%), 
Франция (96.1%) (Trading Economic/Eurostat, 2016). Спасяването на 
Гърция от фалит струва на ЕС над 300 милиарда долара – 163 млрд 
през 2010 г. и 178 млрд през 2011 г. (CFR, 11.02.2015); част от нацио-
налните икономики не са конкурентоспособни, има безработица. 
Към февруари 2016 г. в Испания и Гърция младежката безработи-
ца е 45–49% (Statista, 02.2016); 10% е безработицата в Еврозоната 
(Trading Economic/Eurostat, 2016). Конкурентните икономики на 
Германия, Холандия, Норвегия, Люксембург, Дания, Швеция и Ве-
ликобритания към 2016 г. поддържат най-висок кредитен рейтинг 
„ААА“ (Trading Economic/Eurostat, 2016), който стои в контраст с 
икономическите проблеми на държавите от юг–югоизток.

Неравномерното икономическо развитие на Еврозоната и ико-
номическите проблеми са една от предпоставките за евроскепти-
цизма – напълно в съгласие с установената от Инглехарт и Рабиер 
зависимост. През последните пет години ситуацията в ЕС се услож-
нява от мигрантската криза, която натоварва социалната система, 
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и от действията на религиозните екстремисти, които увеличават 
несигурността в европейските страни. Като резултат, в Европа 
се роят антиевропейски националистични партии като „Златна 
Зора“ в Гърция, „Алтернатива за Германия“, „Пет звезди“ в Италия, 
„Фламандски интерес“ в Белгия, партията „Финландци“, „Народна 
партия“ в Дания, „Партия на свободата“ в Австрия, „Национален 
фронт“ във Франция, „Партия на свободата“ в Холандия, „Партия 
за независимост“ в Англия и др.

Ще се разпадне ли ЕС?
Неконтролираният разпад на ЕС не е в интерес на нито една 

държава, която е търговски партньор или част от съюза. Отцепва-
нето на държави застрашава икономиката в Европа с дългогодиш-
на депресия, която се очаква да доведе до дълга рецесия в САЩ 
(В. Бонадурер, цитиран от Estrin, 19.12.2011). Според оценката на 
друг анализатор, внезапното излизане на фискално слаби и некон-
курентни икономики без постепенно и планирано освобождаване 
„от съществуващите политически, икономически и правни ангажи-
менти“ ще доведе до пълен хаос (Buiter, 7.12.2011). Не се оспорва, 
че загубата на еврото ще е катастрофа за много бизнес сделки и ще 
доведе до сътресения на световните финансови пазари, защото една 
четвърт от валутните резерви са в евро. Очакват се проблеми в тър-
говията между европейските страни, както и спад в доверието на 
инвеститорите. Паралелно с икономическия се очаква и политиче-
ски хаос (Beattieм, 30.01.2015).

Алтернативен сценарий на хаотичния разпад е контролирано 
разграждане на ЕС, което дава шанс за запазване на еврото. В този 
случай вариантите са два – първо излизат по-слабите страни като 
Гърция и Португалия, а после силните икономики или обратното. 
Мненията кое е по-малкото зло се разминават.

Цената за осъществяването на първия вариант ще бъде намаля-
ване на БВП на оставащите в съюза страни с между 25–60%, загуби, 
увеличаване на безработицата и национализация на банки (Estrin, 
19.12.2011). Ако например Испания и Италия излязат от ЕС, това 
означава банкрут на финансови институции в цяла Европа и Се-
верна Америка, както и години на икономическа депресия (Buiter, 
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7.12.2011). Но напусналите държави ще страдат от липса на ин-
вестиции и също ще обеднеят от обезценяването на валутите им 
(Beattie, 30.01.2015). За Гърция се казва, че ако излезе от ЕС ще има 
свиване на БВП с 20–30%, тъй като ще загуби международни пазари 
и достъп до кредит (Taylor, 24.06.2015). Пенсиите, заплатите, банко-
вите депозити ще се обезценят значително (Buiter, 7.12.2011). Ще се 
създаде домино-ефект – инвеститорите ще започнат да напускат и 
държави от ЕС с високо ниво на дълга, а това заплашва да повлече 
цялата Еврозона, ще вдигне лихвите на ЦЕБ и ще стагнира иконо-
миката (Taylor, 24.06.2015).

Според друго мнение (ESM, 01.2013) първоначално контроли-
рано излизане на силните икономики е израз на европейска соли-
дарност, защото ще подобри конкурентността на южните държави 
и ще намали риска от колапс на банковата система. Според привър-
жениците на това мнение, банковата система ще колабира, ако по-
слабите икономики напуснат Еврозоната преди по-конкурентните 
държави. Така описаният вариант е представен в Манифест за ев-
ропейска солидарност на тинк-танка „Open Europe 2013“. Те описват 
временно запазване на еврото, постепенно връщане към национал-
ните валути или към валути, които обслужват групи от хомогенни 
страни. Привържаниците на стратегията за контролиран разпад с 
излизане на силните икономики твърдят, че тя е бърз път към по-
стигане на икономически растеж (ESM, 01.2013).

И трите сценария в една или друга степен предвиждат сътре-
сения на финансовия пазар и загуба на богатство, които ще са най-
големи при хаотично излизане от договорите и ангажиментите на 
страните.

В лаконичната прогноза за България, която дава А. Райчев, фо-
кусът пада върху политическите последствия от напускането на ЕС: 
„Ако Европа се разпадне, България ще се мутризира до месеци“ 
(Райчев, 26. 03. 2016).

ЕС като социален проект
Разпадът на ЕС ще доведе не само до икономически загуби. С 

излизането/отцепването на държави от съюза Европа се връща към 
националистическо минало, за което европейският проект е бил ре-
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шението. Разпадането на Европа е заплаха за общия пазар и обща-
та валута, но също така и за мира, който в продължение на седем 
десетилетия е факт. Освен негативни икономически и политически 
аспекти, разпадането би довело до загубата на Европа като мащабен 
социален проект, който се опитва да гради културни ценности, над-
хвърлящи амбициите за икономическо развитие и сигурност. Ев-
ропейският съюз приоритизира ценностите на себеизразяването 
(в смисъла на Инглехарт, 1990): правовата държава, демокрацията, 
защитата на правата и достойнството на човека, равенството на мъ-
жете и жените, липсата на дискриминация, екологични стандарти.

Доколко е уникален социалният проект на ЕС се вижда в усло-
вията на мигрантската криза и войната на радикалните ислямисти 
срещу „Запада“.

Бежанците откриват в европейските държави икономическа 
стабилност и безопасно убежище, но също и култура, която гледа 
на тях през призмата на „европейските ценности“. Тази култура 
признава права, за които бежанците по различни причини нямат 
пълната подкрепа на нито една от четирите най-добре развити ико-
номики в света. Япония откупува отказа си да приема бежанци с го-
леми суми, които дарява на ООН за бежанците (McCurry, 9.09.2015; 
McCurry, 30.09.2015). Китай отказва да приема бежанци на осно-
вание, че бежанската криза е цената, която европейските държави 
плащат за своята арогантност (Liang Pan, 26.02.2016). Азиатските 
държави не споделят идеята за толерантност и солидарност по от-
ношение на различната раса, религия и нация и почти не допускат 
натурализацията на чужденци. Бразилия приема бежанци, дава им 
гражданство и не се интересува от различията, но правителство-
то не се ангажира с осигуряването на работа или жилище (Watts, 
11.03.2015). САЩ също приемат бежанци, но страховете от терорис-
тични атаки водят до бавно проучване и селекция на всеки бежа-
нец, а федералната парична помощ се свежда до 925 долара за пър-
вите 30 дни, след което бежанците трябва да търсят други програми 
за подпомагане и интеграция (RC, 2004-2016) и да работят (ACA, 
2016). За разлика от всички тях, в богатите страни от Европейския 
съюз (поне досега) бежанците се ползват както с права (които Ки-
тай и Япония им отказват), така и с базова икономическа подкрепа 
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(каквато имат в малка степен в Бразилия и САЩ); там те имат пра-
вото да получават социални помощи, помощи за раждане на деца, 
помощи за отглеждане на деца (Euronews.com, 16.09.2015), помощи 
за интеграция и обучение по езика на страната на пребиваване. Тези 
социално-осигурителни практики в развитите икономики в Евро-
па са резултат от надграждането на ценности, с които европейската 
култура се идентифицира – толерантност, солидарност и социална 
грижа, плурализъм, защита на свободата, права на човека, достойн-
ство на човека и пр.

Особеностите на Европейския проект се открояват добре в 
сравнителна перспектива с ислямските държави. Пример за раз-
лична ценностна система от европейската дават 45 страни, които 
през 1990 г. подписват Декларацията от Кайро за правата на чове-
ка в Исляма (CDHRI, 1990). В нея се изброяват права и свободи на 
човека, но най-накрая се казва: „Всички права и свободи, постано-
вени в тази Декларация, се подчиняват на ислямския закон“. Тоест 
всички права на мъжете и жените, които се описват в декларацията, 
в последна сметка се свеждат към Шериата, който във всички тези 
държави има приоритет спрямо светските закони.

Либералните ценности, индивидуализмът, себеизразяването са 
ценности, които са ясно застъпени в културата на Западна Европа 
и САЩ. Те са пряко свързани с укрепването на средната класа и де-
мокрацията. От друга страна, абсолютните стандарти, подчинението 
на авторитета, силните семейни връзка и национализмът са основни 
ценности на страните от арабския свят (Inglehart–Welzel Cultural Map). 
В „Сблъсъка на цивилизациите“ Хънтинтгън отбелязва, че арабски-
ят свят като представител на ислямската цивилизация не е бил спо-
собен да изгради представителна демокрация. Инглехарт и Норис 
(Norris&Inglehart, 2002) коригират това твърдение, когато емпирично 
откриват, че представите за демокрацията в Европа и в ислямските 
държави не са толкова различни, но също пишат, че представите за 
ролята на религиозните лидери в политиката показват различия.

Културните особености на държави, които сливат религиозната 
и политическата власт, и свеждат правото до религиозния морал, 
подчертават секуларността като характеристика на Европа и като 
важна ценност на европейското общество.

Европейските ценности и интеграцията
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Ако се върнем отново към текста за ценностите от ДЕС, мо-

жем да видим в тях колко авангарден е проектът на Европа. Той е 
политически, икономически и социален, който има амбициите за 
икономически просперитет, мирно развитие и демократично упра-
вление в социално-ангажирано гражданско общество, управлявано 
на секуларен принцип. Европейското законодателство е „шапката“, 
която обединява всички държави-членки под изискванията на този 
секуларен и „пост-материален“ проект, и в него икономиката (сво-
боден пазар) и сигурността (мирът) са базата за надграждане на ев-
ропейските ценности за секуларна и правова държава, равенство на 
половете, религиозна и пр. толерантност, плурализъм.

Разпадът на ЕС ще отслаби този социален проект.
Днес икономическите проблеми в Европа отключват „връща-

не“ към ценностите на оцеляването (Инглехарт, 1990). Бежанска-
та криза и високото ниво на несигурност намаляват подкрепата за 
европейската интеграция. Проектът за ЕС е създаден в период на 
просперитет и е усъвършенстван от икономически силните секу-
ларни европейски държави. За слабите икономики т.нар. постмате-
риални ценности могат да бъдат наложени само „отгоре“ и биват 
изоставени първи, когато икономиката или сигурността страдат.

В изследването си Инглехарт и Рабиер (Inglehart&Rabier, 
1978) разграничават два аспекта на солидарността – афективна и 
утилитарна. Според данните на Световното изследване на цен-
ностите, в период на криза силно спада утилитарната подкрепа 
(Inglehart&Rabier, 1978). Афективната обаче, за разлика от утили-
тарната, не се основава на съображения за полза, а на убеждения и 
симпатии.

Европейският проект не е загубил своите базисни икономиче-
ски и мироопазващи (утилитарни) основания. Терористичната вой-
на например създава нуждата от координирани действия на евро-
пейските страните за граничен котрол и сътрудничество.

Религиозният екстремизъм би трябвало да насърчи солидар-
ността на афективна основа. Ислямизмът като алтернативен рели-
гиозно-политически проект ясно откроява същността на европей-
ската идентичност, която Европа търси от десетилетия. Тази 
идентичност произтича от ценностите зад Европейския съюз – за 
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създаването на мирна, толерантна, правова, секуларна, социално 
ангажирана и солидарна общност.

Национализмът в Европа показва отстъпление от „ценностите 
на себеизразяването“ към „ценности на оцеляването“. Това може да 
има своя смисъл, но е базирано на визия за европейската идентич-
ност, която е невярна – за християнска Европа с максимално хомо-
генни национални идентичности. Такава реалност на европейската 
идентичност може да се постигне само с цената на нови войни, на-
силие и страх.

Оцеляването на европейския проект като икономически и по-
литически съюз минава през разбирането за европейската идентич-
ност и европейския проект като ценностен конструкт. Отличителни 
за него са ценности като зачитане на човешкото достойнство, сво-
бодата, демокрацията, равенството, правовата държава, правата на 
човека. Оттук логически погледнато вариантите ЕС да се разпадне 
са два. Единият е да се сегментира политически, като се отделят от 
него страни поединично или по групи – разпада, за който анализа-
торите говорят. Вторият вариант е да загуби ценностите си – да има 
религиозна нетолерантност, нарушения на човешките права, дис-
криминация и пр. Разпадът на ЕС за страни като България ще озна-
чава връщане назад по редица „ценностни показатели“ – например 
изграждането на „правова държава“ и реформиране на съдебната 
система. Съдебната реформа в България е сред многото случаи, ко-
гато ценностите не работят защото ги има само на документи. Но 
ценностите са ценности, защото очертават визията за това какви 
искаме да бъдем.

Дали и кой вариант на разпадане на ЕС предстои, е трудно да се 
каже, но оцеляването в критични условия винаги е изисквало про-
мяна и адаптация. Това е и което трябва да очакваме.
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Summary
What can not be shown by any economic analysis, which is undetecta-

ble by institutional analyst, and which is invisible to the experts in „organ-
izational problems“ – the power that is invisible when viewed through the 
optics of vulgar materialism (or as is customary called: economic determin-
ism) is actually what destroys the EU – these are not the economic processes 
or institutional impasses, nor the bureaucratic daily self-sustaining absurd-
ities, nor the seeming so difficult organizational problems.

The forces that have their revenge on today‘s EU (i.e. the “Thing” what 
calls itself „politeia sui generis“) are just The Ideas. So after the era of trium-
phant Modernity in European lands descend the new Middle Ages.

Keywords: EU, Modernity, crisis, middle class, financial capital, eu-
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Има нещо крайно неполиткоректно в самата постановка на те-

мата за евентуалния, възможния, неизключения край на ЕС. И дори 
предположителното звучене на заглавието на тази конференция 
(ЕС? – криза? – промяна? и т.н) съдържа нещо крамолно, нещо – да 
използвам тази овехтяла и неуместна дума- дисидентско. И наис-
тина, кой смее да се съмнява в „нашето всичко“? Кой си позволява 
да задава не крамолни, а направо кощунствени и омерзителни въ-
проси? Кой смее да пипа светлото ни бъдеще с мръсни тоталитарни 
лапи и къде гледат службите?

По парадоксален начин днес евро-проблематиката в България 
(макар че това започна още преди една-две години), удивително на-
помня – поне на тези, които имат памет, а не на масово щампова-
ните през последните години „нови български хора“ (хора, освобо-
дени от бремето на паметта) – културно – политическата ситуация 
в България през 80-те години (и особено през втората половина 
на 80-те) на миналия век. Сигурно ще се намери някой не толкова 
щастлив от новатата си придобивка, безпаметството, и ще си спом-
ни 80-те – безкрайните семинари на тема „диалектиката на ИРСО“ 
(за незапознатите – с това съкращение се обозначаваше тогавашния 
„настоящ етап“ – етапът на Изграждане на Развито Социалистиче-
ско Общество), за особения езопов език на социалистическата то-
гавашна интелигенция, която се разкъсваше между достигнатото за 
момента равнище на съсловни привилегии и мечтите не за тяхното 
премахване, а за издигането им в закон (а ние си знаем, че там къ-
дето привилегията стане закон – законът става привилегия). Това 
виждаме, че е валидно със страшна сила днес и значи тенденциите 
на българското осмо десетилетие – последно за българския социа-
лизъм, впрочем – не се отхвърлени, а тържествуват и днес.

През 80-те, по разни такива полу-дисидентски и четвърт-ди-
сидентски сбирки, България се прощаваше с официалната си тога-
вашна идеология. И затова тогавашната политическа конюнктура 
раждаше успешно такива убийствени за тогаващата официозност 
формули – остроумия от рода на „Погледнато формално, всичко е 
реално, но погледнато реално – всичко е формално“. Действащата 
причина за това реал-социалистическо волтерианство и за цялата 
войнстваща късно-социалистическа интелигентска фронда, беше 

Как е възможен ЕС след края на модерността
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наближаващия – днес вече знаем това – край на режима.Социали-
змът си отиваше през цялото осмо десетилетие на 20-ти век а на 
повърхността на обществения живот ставаше все по-очевидна неа-
декватността на тогаващата официозна идеология.

И тогава дойде Чернобил – впрочем днес можем да отбележим 
негова кръгла годишнина.

Първо, за тези, които вече се питат защо започвам изказване-
то си по този странен и дори – за някои – неуместен исторически 
начин, ще обясня. Започвам така, защото:Първо, Историята отно-
во – неуспешно разбира се – се опитва да ни научи на нещо, Клио 
отчаяно се опитва да ни каже нещо много важно, но БНТ, БТВ, Нова 
ТВ и всички други доминиращи медии не ѝ дават думата – нима 
това не е нормално…

Второ, защото Аристотел все пак е прав – „бъдещето на мина-
лото е подобно“. И аз, всъщност, не за миналото, разбира се, мисля 
и говоря, а за бъдещето – близко и далечно, и

Трето, защото кръговете на новата ни история ще продължат 
да се стесняват и повтарят отново и отново, докато се съберат в 
статична, извън-исторична точка – това очевидно предстои да бъде 
момента, в който успелият българин (този единствен герой на на-
шето време), ще извика фаустовски – О, Миг прекрасен, ти поспри!

Известно е какво става когато Героят на времето пожелава да 
го спре…

Завършвайки тази историческа увертюра, се чувствам длъжен да 
отговоря на въпроса – А къде днес е Чернобилската катастрофа? И 
изобщо що за безотговорни исторически паралели между принципно 
несравними епохи – Епохата на отиващия си комунистически тота-
литаризъм и Епохата на настъпващото хилядолетно царство на демо-
крацията и всеобщите човешки права, т.е на победилия европеизъм?

Отговорът е прост – европеизмът замести (с характерно щра-
кане) мистиката на късния реален социализъм. Как можем да не си 
спомним тогавашната дефиниция на комунизма: „Все по-пълно за-
доволяване на непрекъснато нарастващите материални и други по-
требности на населението“ И как да не споменем тук за това как се 
очакваше при комунизма да потекат материалните блага като пъл-
новодна река…
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Европеизмът като комунизъм, освободен от трансцендентния 

си скрит смиъсл и апокалиптичното си звучене, затова пък постро-
ен от една отделно взета евробюрокрация, т.е като ексклузивен ко-
мунизъм – само за правилни, избрани хора, без Интернационала, 
разбира се, но с Деветата симфония, без петолъчката, но с тринай-
сетте жълти звезди (и защо ли?) на син фон…

Консумеризмът на българското управляващо феодализиращо 
се съсловие от 80-те години, намери своя Ханаан, своята обетована 
земя – оказа се, че той се нарича Брюксел. И за да се влезе в тази 
обетована земя, не беше жалко да се изтребят – съвсем вехтозавет-
но – тридесет и три български племена, заедно с жените, старците 
и децата.Колкото до Чернобил – да, и той се състоя, но не във фор-
мата на експлозия на реактор. Експлодира европейското правно и 
хуманитарно статукво, погазено от стотиците хиляди бежанци от 
Близкия изток. 

Безсилие, бюрократична абсурдност, политическа несувере-
ност, двойни стандарти, дълбоки и принципно неразрешими кон-
фронтации в Светая Светих на Европейската обетована зема – зе-
мята на победилото кантианство, в която земя:

– Човекът е винаги цел, а не средство (ако е роден и израсъл 
където трябва, т.е на Запад от Виена, а не в Зимбабве или в Руанда 
например),

– Мирът е победил завинаги войната (ако не се броят Югосла-
вия, Афганистан, Ирак, Либия, Сирия, и колко още предстоят…) – 
нима това не е вечният мир на Кант? – Ценностите имат Sollen, а не 
Sein, а затова Истината не е ценност, или поне – да кажем така – е 
ценна заедно с неистината. – Бог е умрял, но всички се правят, че 
не знаят това. И само когато някой европоп попита защо Бог не се 
споменава нито в един евродокумент, може тази истина да му се 
прошепне в ухото – по най-дискретен начин, защото в Европа Бог 
наистина е умрял, но това не бива да се казва на глас, за да не дойдат 
Ницшеанците (за да преоценят всички ценности), а след тях – пази 
Боже – Шпенглерианците и всички други нехубави хора, които от 
ценности не разбират, а водят към залез на Европа…

Да, и още една пикантна аналогия – реалният социализъм уми-
раше, наблюдаван с двусмислена усмивка от Москва. Днес двусмис-
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лената усмивка пак е налице, но от Вашингтон – защото европей-
ците трябва да избират между трансатлантическото търговско ико-
номическо споразумение и Исляма в сърцето на Европа – при това 
въоръжен.

И така – първото, което е най-близко, но най-трудно се осъзна-
ва (прав е старият реакционер Хайдегер – най-близкото е най-да-
лечно), е че европеизмът е в криза и не теоретическа, а екзистенци-
ална, не интелектуална и морална, а битийна и смислова, криза не в 
значението на ЕС, а в Смисъла му.

И преди да помислим за кризата на ЕС (нима е ново това, нима 
за това не говориха много хора от Лесинг и Хумболд, през Хусерл 
и Шпенглер до Хайдегер, Ортега-и-Гасет и Сартр – все врагове на 
прогреса), да признаем нашата собствена вътрешно-българска кри-
за на европеизма като „Стълб и Утвърждение“ на всичко, което 
беше направено с нас и върху нас и то не от външни враждебни 
сили – а от българи върху българи. Тук можем да перифразираме 
Страшимиров – Българи унищожаваха българите, както и турци не 
са ги унищожавали. 

Под звучите на Одата на Радостта една малка хищна група бъл-
гари обяви геноцид на мнозинството в България. „Желю Желев или 
гражданска война“ – това не беше политическо преувеличение, това 
беше тайната истина на демократическото сърце. Българите следва-
ше да бъдат наказани за това, че:- са консумирали грехът на социа-
лизма,- са се размножили до срамните 9 милиона- и че просто ги 
има, т.е, че заемат тази важна земя без ничие разрешение

Европеизмът (под това или някакво синонимно название) беше 
всъщност идеологията на погрома над България, над всичко българ-
ско, над всичко, което може да се свърже с мисълта за България. В 
живота и в душите на всички българи през последните 25 години не 
остана нищо важно, нищо ценно, нищо свято, нищо валидно, нищо 
сакрално и нищо осмислено – нито в битието, нито в съзнанието на 
българите – такова, което да не е оспорено, префасонирано, херменeв-
тично преиначено или просто разрушено и осквернено. И всичко това 
стана под знамето на войстващият и всепобеждаващ европеизъм.

Европеизмът е нашето „всичко“ – така могат да огласят своята 
сетна, най-вътрешна и най-интимна истина, така наречените днес 
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„успели българи“. В името на единний светъл европеизъм България 
се врече да поеме всички бедствия, всички лишения и всички въз-
можни мислими и немислими унижения. Казано накратко и прос-
то – днес Българският европеизъм е господстващата идеология на 
българската горна класа, която по природата си е анти-национална, 
анти-държавна, анти-българска, олигархична и компрадорска, и 
която е несъвместима не просто с благосъстоянието на българското 
общество, а със самото му съществуване; несъвместима е с истори-
чески завоюваното право на българите да живеят в своята история 
и да населяват земите си.Просто няма такава мерзост и свинщина, 
която да е била причинена на българите (или да предстои да бъде 
причинена) и която да не е получила европейска санкция, смисъл, 
посвещаване и благословия.

Тези зависимости бяха разбрани в Унгария и там започна битка 
за преодоляване на либералното безпаметство. И това ново съзна-
ние днес вече се развива във всички ъгли на ЕС. България обаче 
продължава своето извънвременно агонизиране, сред руините на 
собствените си илюзии.

Заедно с разглеждането на това, което е най-близко, но се въз-
приема (по смисъла но Хайдегер) като най-далечно, има смисъл да 
погледнем същите процеси – в обратна перспектива. С други думи, 
за същото може де се говори като за това „далечно“, което става все 
по-близко, връхлитайки ни необратимо.

Неотвратимо е това, че финансовият капитал, от сила, изначал-
но обслужваща цялостта на капиталовия живот и исконно функ-
ционираща като прост (макар и изключително важен) посредник 
на индустриализацията (т.е. на самия индустриален капитал), днес 
вече е окончателно и по необратим начин еманципиран. Днес вече 
се служи на слугата, посредникът не опосредява вече нищо друго, 
освен себе си, опосредява себе си като дух, на чието разположение 
са всички тела. 

Преходът от индустриален капитализъм към „глобален финан-
сиализъм“ (да го наречем така) е преход към нова логика, нова теле-
ология и нова антропология. На езика на науката, която пред очите 
ни се разминава с предмета си, защото той става все по-неуловим и 
все по-непонятен, т.е. на езика на науката Социология (нали всич-
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ки си спомняме за сянката на мълчаливото мнозинство, така точно 
описана от Бодриар), можем да кажем, че се променя по неузнава-
ем начин социалната структура. Претендентът да бъде хегемон на 
индустриалната епоха, Средната класа, се движи към своя светов-
но-исторически залез. Новият Суверен, финансовият капитал, вече 
няма нужда от нея. По-лошото е, че тя пречи, защото създава граж-
дански общества и национални държави, а те са не нещо друго, а 
пречки по пътя на финансовата глобализация. 

За настъпването на тази радикално нова епоха, за тази фунда-
ментална промяна както в битийните структури на света, така и във 
формите на тяхното осъзнаване предупреждаваха още през 70-те 
години „Говорещите щурци“; в изключително странно звучащите 
документи на т. наречения тогава „Римски клуб“ можеше да се пре-
дугади заплашителния тътен на наближаващия глобализиран фи-
нансов апокалипсис. Още в средата на 70- те години Римският клуб 
наистина предизвести „смъртта на великия Пан“. Тогавашната соци-
ология обаче предпочете да слуша измамните флейти на прогреса, да 
приеме лъжливите му обещания за неговата собствена глобалност.

Но финансовата глобализация, както всъщност съвсем не беше 
трудно това да се види още тогава, означава не глобален прогрес, а 
преход (безусловен и необратим) от инклузивен към ексклузивен 
прогрес, т.е. от прогрес за всички, към прогрес само за някои. Смът-
ните метафизични спекулации на протестантската теология за това, 
че Бог изначално е разделил осъдените на успех от обречените на 
низвержение, намери своето ужасяващо практическо обяснение. 
Финансовият глобализъм овеществи, даде плът и образ на протес-
тантските идеи за това, че не всичко е за всички, че изначално въз-
люблените и изначално низвергнатите не могат да обитават една и 
съща вселена.

Новата глобалност означаваше край на християнския универ-
сализъм. На мястото на християнската увереност, че Христовите 
страдания са се състояли, за да се изкупят греховете на всички, идва 
гностическата увереност, че някои са изначално спасени, други мо-
гат да се спасят, но по-вероятно е да не успеят, а трети (и това е 
мнозинството от хората на земята) няма и защо да бъдат спасявани, 
защото те са soma, биомаса, т.е. тор на земята. 
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Финансовият капитал в хода на своята победоносна глобали-

зация се среща със своя пръв противник и то именно в лицето на 
средната класа и то там, където тя е развита най – добре – в САЩ и 
Европа. Това, което едва започна, но беше видимо само за експерти-
те през втората половина на 70-те години в ЕС, в началото на 90-те 
години победи институционално и организационно-политически. 
Решенията от Маастрихт, които привидно се приемаха като разви-
тие на дотогавашната обединена Европа, всъщност представляваха 
принципно нов коловоз на развитие на общността. Призрачната 
сянка на „Съединените европейски щати“, за която не са спирали да 
мечтаят троцкистите от края на 19-ти век, именно след Маастрихт 
започна да обраства с плът. 

На мястото на съюза на нации, които въпреки всичко не же-
лаят да се разделят със суверенитата си, се появи уродливата и 
претендираща за онтологична плътност абстракция на „Нещото“, 
което нарича себе си „politeia sui generis“, каквото и да означава 
това. Опитите да се попита какво все пак означава това, се отхвър-
лят безапелационно с подозрение в ретроградност. Същото това 
„Нещо“ започна да твърди, не че се надстроява над суверенитетите 
и гражданствата на страните членки на ЕС, а че ги измества, и по-
важно – замества окончателно. Появи се идеята за Суверенитетът 
като резултат от чиновнически Сговор и за гражданството не като 
битийно-политическа връзка на човекът с неговата нация, а като 
формално-юридически ангажимент, който придобива своята реал-
ност единствено и само в акта на заплащането на данъци.

Но така произведените Съединени европейски щати са изначал-
но мъртво родени. Това, което не може да бъде показано с никакъв 
икономически анализ, което е недоловимо чрез институционалната 
аналитика и което е невидимо за специалистите по „организацион-
ни проблеми“, т.е. силата, която е невидима, ако се гледа през опти-
ката на вулгарния материализъм (или както е прието това да се на-
зовава: икономически детерминизъм), е нещо съсвсем друго. Всъщ-
ност, това което разрушава ЕС не са икономическите процеси, нито 
институционалната безпътица, нито бюрократическите всекиднев-
ни самовъзпроизвеждащи се абсурди, нито изглеждащите толкова 
трудни организационни проблеми. Силите, които си отмъщават на 
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днешния ЕС (т.е. на това, което нарича себе си, с извинение, „politeia 
sui generis“) са просто Идеите.

В своите най-щастливи времена, в годините на своя бляскав ус-
пех, когато развитието изглеждаше и безпроблемно и безгранично, 
т.е. през своите „Les trente glorieuses“, ЕС всъщност представляваше 
живо и тържествуващо, фактическо въплъщение на трите основни 
идеи на Европейската модерност: 

Първата – духът на британското фритредерство, т.е. духът, иде-
ята за свободната търговия, която залива света със стоки и не среща 
никъде пречки и дискриминация.

Втората – величието на германската идея за Leis tung – буквал-
ния превод на това е „производство“, но глаголът се отнася към 
Божието сътворяване на света. Германската идея за индустриалнa 
паноплия (повлияло впрочем и Марксовото разбиране за развитие, 
като развитие на производството) за непоклатимо индустриално 
могъщество, за пределно разгръщане на човешкия, творчески ин-
дустриален потенциал,

И третата – френската идея за победата на Разума в телесни-
те форми на една рационална държавност, в която всичко е пре-
мислено до най-незначителната подробност, всичко въплъщава 
просвещенските идеали на Френската революция. Държавата като 
единение на volonté générale, raison d‘état и raison d‘être, като френски 
прочит на прословутото Хегелианско тъждество на разум и дейст-
вителност, но освободено от коварството на германския диалектик. 
Казано с прости думи – френския идеал за Държавата като въплъ-
щение на Разума, като земно царство на Разума.

Днес това идейно триединство демонстрира своя видим разпад: 
британското фритредърство е заместено от произвола на СТО и от 
мистичната и напълно непонятна абракадабра на чиновническо-
търговските квоти. Зад този абсурд разбира се наднича готвещия 
се пред очите ни договор за транс-атлантическо евроамериканско 
партньорство, смисълът на който е очевидно ясен: ремодернизация 
на Америка, с цената на демодернизация на Европа.

На мястото на германските мечтания за безграничен творче-
ски индустриализъм, за „Leis tung“ (нека напомним – това е твор-
чеството) идва германската деиндустриализация, а на мястото на 
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френския идеал за рационална държава, тържествуващо се е раз-
положила идеята за непрозрачно европарламентарно управление, 
което не се отчита пред нито един народ и пред нито една нация. 
На мястото на френските мечти за държавността като царство на 
Разума се е появила зловещата практическа абстракция, по силата 
на която френската държава не дължи никакви обяснения на свои-
те граждани, но затова пък редовно се отчита пред Брюкселската 
администрация.

Днешният ЕС, претендиращ да бъде решителна крачка към 
Съединени европейски щати, е определено постмодерен. Но по си-
лата на своята постмодерност той е също така и постевропейски. 
Просто защото бюрократичните Брюкселски мистерии са изначал-
но стерилни и не могат да създадат никаква общност и защото уп-
равляващата днес ЕС политическа клика е дълбоко и непоправимо 
непредставителна. А политика без представителност е въплътен аб-
сурд, практически кръгъл квадрат. 

Постевропейството като тържество на евролиберализма де-
монстрира истини, които от няколко хиляди години, от времето на 
Елада са очевидни – че демосът, освободен от етнически връзки и 
заместен с рационален съюз на „либерални граждани“ се превръща 
ipso facto в охлос. Именно затова в днешна Европа, в която нацио-
налното гражданство системно се подценява като се обявява за от-
живелица от нелибералното минало, а наднационалното граждан-
ство засега се е появило само в дисертациите, писани от евробюро-
крацията, но не и в реалността, героят на победилият европеизъм, 
сиреч Идеалния Европеец, това е всъщност лумпенизирания алжи-
рец, който вече е успял да скъса връзките си със своята етнорелиги-
озна умма, но не е създал никакви граждански връзки с никого, тъй 
като нищо такова не се е изисквало от него. 

Днешните европейски експерименти с гражданството илюс-
трират класически исторически формули: демос минус етнос наис-
тина е равен на охлос.

Идеалният гражданин на Европа в действителност е човекът 
без гражданство – този, който се опитва да замени гражданството 
си (а то безспорно е някаква съвкупност от права и задължения), 
със своите човешки права, защото е повярвал в Американската кон-
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ституция за това, че „човек се е родил с правата си“. Именно зато-
ва няма нищо странно в историческата тенденция Европа да бъде 
системно заселвана с хора без гражданство, но с богат комплект от 
човешки права. И именно това е днешният главен герой на евро-
пейския живот, бежанецът от Сирия, от Либия, от Афганистан, от 
Еритрея – без гражданство, но въоръжен с непоклатимата вяра в 
правата си. 

Така след епохата на тържествуващата Модерност по европей-
ските земи настъпва Новото Средновековие. След Просвещение-
то, вдъхновено възпято от Хоркхаймер и Адорно, идва black-out-а 
на Лъвкрафт, след приключилото тържество на Разума, прииждат 
дребните бесове. На мястото на Критиката на съдната способност 
идват аргументите на Шпренгер и Инститорис, а самата Критика 
на чистия разум го е довела до съд, за който е ясно отсега, че няма 
да го оправдае. След смъртта на Бога, така убедително възвестена 
още в края на 19-ти век, на мястото му по естествен начин встъпва 
Ктулху, за който знаем, че няма как да умре. Множат се съмненията 
дали изобщо е имало „Ново време“, а Джеймисън напълно убеди-
телно доказва, че глобализираният финансов капитал не позволява 
никаква репрезентация по принцип, от което следва, че той не само 
че не може да позволи никакъв политически живот, но – и това е 
много по-важно – че не разполага със свой образ за себе си, и зато-
ва никакъв дискурс за него не може да бъде нито съразмерен, нито 
адекватен.

Кръгът се е затворил. Гносеологическите проблеми с които се 
опитваше да живее Новото време, а обединена Европа се осъзна-
ваше като средоточие на това Ново време, се превръщат в постмо-
дерни и постисторически онтологически бедствия. Съединените 
европейски щати вървят неотклонно по своя път. Това е пътят на 
Шигалевщината, т.е. на оня герой от „Бесове“ на Достоевски, кой-
то се оплаква пред своя ляворадикален либерален кръжок: „За-
почвам теорията си с абсолютна свобода за всички, но тя – без 
да го искам – завършва с абсолютна несвобода на всеки“. Затова 
вероятно е прав Достоевски, когато пише в началото на „Зимни 
спомени от летни впечатления“ че „Европа е гробище на скъпи 
покойници“. 

Доц. д-р Валентин Вацев
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Европа, разбира се, няма да се разпадне. И то не за друго, а за-
щото е гробищен парк – или ако искате музей – в който варварите 
ще могат да се срещат с всички исторически поуки, които им се 
полагат.



220

„ПРОВАЛЪТ“ НА МУЛТИКУЛТУРАЛИЗМА  
И ИЛЮЗИИТЕ ЗА ЕДИННА  

ЕВРОПЕЙСКА ИДЕНТИЧНОСТ

Проф. д.с.н. Максим Мизов
Център за исторически и политологически изследвания 

(ЦИПИ)
maksim_mizov@abv.bg

“THE FAILURE” OF THE MULTICULTURALISM 
AND THE ILLUSIONS FOR UNIFIED  

EUROPEAN IDENTITY

Prof. Maxim Mizov, DSc
Center for Historical and Political Studies (CHPS)

maksim_mizov@abv.bg

Summary 
In the paper are analyzed the hidden (from the humanity and European 

society) treacherous and inhumane plans of powerful, anonymous and se-
cret societies for the obtaining and enslavement of the world again. It’s re-
vealed the scenario where the multiculturalism formally was “pronounce 
death” by notorious politicians, but in fact the multiculturalism perfidiously 
is incorporated everywhere (in new clothes and postmodern technologies).

Keywords: refugee wave, geopolitics, geo-strategy, democracy, Islamism, 
multiculturalism, “soft and color revolutions”, New Medieval ages, “the fifth 
column”, new order, postmodern colonialism, radicalism, terrorism, toler-
ance, chaos.



221
Притесненията, тревогите, страховете, предсказанията и за-

лозите, че Европейският съюз може да се разпадне, или че вече 
се намира в процес на разложение не са от днес, или от вчера. Те 
циркулират в европейското и евроатлантическото политическо и 
идеологическо пространство от самото зараждане и осъществя-
ване на този грандиозен исторически проект. Неговият замисъл 
и еволюцията на неговата реализация не са били никога продукт 
на абсолютно чисти хуманистични, а и демократични намерения. 
Те никога не са се освобождавали от мрачните сенки на сериозни 
предположения или от трайни съмнения, опърничави подозрения 
и неопровержими доказателства, че родом, а и докрай са, или ще 
бъдат елементи, оръдия на коварни, потайни конспиративни пла-
нове. Няма как това да не е така, след като от самото си начало и 
до ден днешен този проект е обречен да бъде, колкото и това да се 
премълчава, или скрива, изолационистки и конфронтационен сце-
нарий, създаващ умишлено неприятности и трудности в миналото 
на СССР, а днес на Русия и на други мощни играчи на историче-
ската сцена и политическата арена в световен и неевропейски ма-
щаб. Вековните мании или паранои на Великобритания и САЩ от 
евентуално сближение и консолидиране на Германия и Русия раж-
дат – исторически, но и актуално – чудовищни, антидемократични 
и нехуманни проекти, сценарии, разиграни бързо или дълготрайно 
на световната историческа сцена. Както задкулисно и инструмен-
тално провокираните две световни войни, така днешната разигра-
ваща се хибридна война за поредно ново преразпределение или 
преначертаване на световното, а пък и на европейското простран-
ство, не спомогнаха в света и в Стария континент да има повече 
мир, прогрес, спокойствие, социални перспективи, духовно и ма-
териално добруване за огромни части от техните населения. Краят 
на Студената война не само не донесе нов прогрес, но предизвика и 
циментира огромен регрес в битието на много страни както в света, 
така и особено в Европа. Затова и не е чудно, че превантивно – на 
идеологическо, политическо и дори псевдонаучно равнище – темата 
за необходимостта и експоненциалността на Прогреса беше тотално 
дискредитирана от фаворизираната постмодерна (криеща зад себе 
си неолибералните и неоконсервативните ламтежи и кроежи) фи-
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лософия за историята или за трансформациите в и на политиката. 
Нещо повече, Прогресът беше обявен за изкуствена, зловеща кон-
струкция на Просвещенския тоталитарен разум, на безумствата и 
перверзиите на епохата на Модерността, които постмодерната ми-
съл и неолибералната практика следва завинаги да развенчаят.

Днес може да се твърди, че „нежните и цветни революции“ в 
Близкия изток бяха прелюдия към грубата и безцветна контрарево-
люция на Запада, извършваща се в териториите на Европа. За она-
зи консервативна контрареволюция, за която страстно бленуваше 
още Юлиус Евола, или за която перфидно, или откровено пишеха, 
перфидно рекламираха и осъществяваха могъщи тайни общества, 
или дори един Олдъс Хъксли. Тоест за последната „научна контра-
революция“, която трябва да обслужва и гарантира един олигархи-
чен и космополитен елит, и то за сметка на цялото човечество; да 
сътвори нов световен порядък и нова общочовешка раса, която да 
е доволна от своето житие-битие на неосъзнати, манипулирани и 
доволни роби. За онази контрареволюция, на която всеотдайно, а и 
гениално служеше Хитлер, копнеещ за световно прострял се Трети 
райх, за нови човешки раси на свръхчовеци и роби. Така че нищо ново 
под слънцето!

Сега вече на дневен ред е поставен въпросът за осъществява-
нето на Четвъртия райх, който още преди век англо-американци 
от могъщи тайни общества прокламираха. Модерността се изложи, 
провали и затова сега Постмодерността трябва да компенсира всич-
ки нейни грешки, слабости и недостатъци, при това по най-безцере-
монни начини. Може наименованието на жадувания глобален свят 
и да бъде различно от немското, но по дълбоката си същност и ми-
сия Новият ред/свят пак ще бъде безчовечен и кошмарен.

За сетен път демократични копнежи и хуманистични пориви 
за един възможен друг свят, който да се роди от настоящия, се пре-
обърнаха наопаки, за да се приведе в действие сценарий на ражда-
нето на един нов свят, плод на ужасяващ пъклен сценарий, който 
да погребе за десетилетия бъдещето на огромни човешки маси в 
Европа и света. За пореден път утопията се превърна в какотопия, 
а упованието – в безконечен кошмар. Илюзиите, че може лесно и 
бързо да възникне ново човешко същество, което да е благородно и 
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съвършено, духовно богато, а и морално възхитително, се превър-
наха в плашещи алюзии, че най-лошото в човешката природа е не-
изтребимо, вечно побеждаващо. Сякаш преобръщането на пласто-
вете в идеологията и политиката отдавна не изпращаха сигнали за 
предстоящи събития, за дълго пътуване през пустините на сълзите 
и мъките! А нима ниагарските водопади на масовата култура, на 
американския интервенционизъм и хегемонизъм на пошлост, кръ-
вожадност, перверзии и безчовечност отдавна не предупреждаваха 
какво ни чака по средата или в края на такъв (и то умело прикри-
ван) път? Можеше ли при днешното статукво на информационния 
или културния неофашизъм да очакваме нещо съвсем друго от дра-
мите, реалностите или нравите в сегашния ни свят?! Можеше ли в 
световната и европейската политика да се случи нещо по-различно, 
след като няколко десетилетия елитите тотално инвестираха в стра-
тегиите и тактическите технологии на конструиране, операциона-
лизиране и експлоатиране на дирижиран хаос, а обществата бяха 
приспивани и гражданствата – укротявани чрез неговите „екстри“?!

Можеше ли пазарният фундаментализъм, силовото или пък 
перфидното налагане на уж свободния и отворен пазар, който вся-
чески се дирижира и контролира от свръхелита, да произведе нещо 
различно от икономически тоталитаризъм и комодифициран фа-
шизъм? Можеше ли те да легитимират нещо друго, освен социален 
дарвинизъм и отчуждение? Нима днешните, скрити за сетивата и 
преценките на световната и европейската общественост, преговори 
около приемане на поробващите ефекти на ТТИП не са фашистки?! 
И, след като до тях се стигна с цената на преживяното след края на 
Студената война, трябваше ли да очакваме като закономерна, не-
избежна някаква друга фабула и съвършено различна развръзка от 
тази, която се разигра в последните две-три десетилетия?! 

Новият глобален, респективно европейски (постмодерен и нео-
либерално конструиран, но и паноптично контролиран) свят тряб-
ваше да бъде облечен в демократични одежди, напарфюмиран с упо-
ителни аромати, да излъчва атрактивни визии, упования и надежди 
за много по-хубав (в духовно и материално отношение) начин на 
живот. Това се отнасяше до, а пък и огледално се възпроизвеждаше 
в драмата покрай разширението на ЕС, във всевъзможните диле-
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ми или колизии в процесите на евроинтеграцията. Но реалностите, 
нравите и практиките се оказаха много далечни, дори обратни на 
натрапчиво отглежданите, публично насажданите (от селектирани-
те европейски елити) визии.  Днес се разиграва колосална пара-
доксална трагикомедия, възвестяваща и въплъщаваща иронията 
и възмездието на Историята. Някога САЩ са били презокеанска 
периферия на европеизма с всичките му недостатъци и пороци, и 
на маниите на бялата раса. Днес Европа се превръща в периферия 
на САЩ; при това без последните много да държат на „чистотата“ 
на расовата ѝ идентичност, нито на гарантирания ѝ просперитет. 

САЩ никога не са били, нито искат и могат да бъдат велико-
душни партньори по отношение на расовите проблеми или тран-
сформации. Сами заплашени от радикални промени, свързани с 
мултипликации на небели раси и култури, те изобщо не желаят да 
предупреждават и предпазват другите континенти и страни, циви-
лизации и култури, нации и етноси от опасните, зловредните, ги-
белните влияния и въздействия на миксове в расов, цивилизацио-
нен, културен, религиозен, етнически или лингвистичен контекст. 
Това, което сами са преживели, или което ги заплашва, те искат и 
другите да изживеят, да бъдат заплашени или погребани като тях, 
и то от същите инструментални сценарии. Тъкмо затова и през 
последните няколко десетилетия САЩ даваха мило и драго, за да 
„инсталират“ и легитимират мултикултуралистките визии, логи-
ки, техники и практики, които по своята истинска природа и заво-
алирана мисия изобщо нямаха демократичен смислов и ценност-
но-нормативен пълнеж, нито реална хуманистична ангажираност, 
а – обратното, – бяха елементи и оръдия на съвсем други проекти и 
завоалирани сценарии. 

Впрочем, именно от Северна Америка беше експортиран и 
всячески фаворизиран и мултикултурализмът – стратегическото 
оръжие за радикална промяна на социокултурната пейзажност и 
атмосфера в започналия да се глобализира свят, а и в Европа. В из-
вестен смисъл, това необичайно „дарение“ на света, Европа – мул-
тикултурализмът, – бе дискретен начин други континенти и стра-
ни, цивилизации и култури, нации и етноси да споделят, преживеят 
несгодите, рисковете, които САЩ сами вече консумираха.

Проф. д.с.н. Максим Мизов
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Изглежда странно, че точно когато в Евросъюза една комисия 

усилено работеше по изготвяне на смъртната присъда на мулти-
културализма, в същото време и даже след публичното заклеймя-
ване на мултито от най-знакови политици (като Меркел, Кемерън, 
Саркози, Берлускони, Аснар и други) у нас самозваната ни, сякаш 
компрадорски селектирана и рекрутирана политическа класа в 
захлас и с всякакви властови средства натрапваше мултукултура-
листкото символ-верую, а щедро платените от знайни и незнайни 
задгранични – презокеански и европейски – централи и инстути-
ции НПО промиваха съзнанието на гражданството, твърдо прокар-
ваха чужди на нацията, социума сценарии. 

В 2008 г. бе публикувана Бялата книга, в която бе произнесена 
смъртна присъда на мултикултурализма, но нейните изводи, об-
общения и рестрикции не се възприеха веднага от най-могъщите 
европолитически елити. Нужни бяха цели 2-3 години, за да се стиг-
не до сюблимения момент, в който тази присъда бе публично про-
изнесена от устите и с филипиките на най-емблематичните тогава 
европейски държавници и политици. Не бива ли сега да попитаме 
какво правеха през тези 2-3 години европейските елити, но и защо 
не предприеха веднага мащабни и твърди мерки, за да стопират 
мулти-култито. 

Днес трябва да се запитаме и какво правеха по онова време на-
шите политици; защо не реагираха мигновено, а отпуснаха кредит 
от още няколко години, докато дойде времето, в което най-позорно, 
тихомълком да „извадят от оборот“ мулти-култи визията. Дори след 
като менторите или еталоните на европейската политика тотално 
заклеймиха мултикултурализма, нашенският политически провин-
циализъм се перчеше и вихреше, разчитайки още на илюзорните 
и вредоносните „мостри“ на мултикултуралистките визии. Време е 
да попитаме, кой и как ще понесе отговорността за случилото се 
във връзка с мултикултурализма по времето, когато той беше и вече 
официално дискредитиран, защото за предишното време доморас-
лите ни политици могат да имат и „оправдания“? 

Днес виждаме отчетливо, че политическите ни елити са кон-
версирали мулти-култито. И че сега освен Лютви Местан, никой 
друг вече не залага на мултикултуралните козове, а това прави още 
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по-непривлекателна, а и по-функционално слаба тяхната експло-
атация. Но дали мултикултурализмът наистина, безвъзвратно е 
напуснал нашия свят/живот? 

Изглежда фрапиращо, дори и потресаващо, но своята непри-
ложимост и вредност мултикултурализмът демонстрира безоста-
тъчно в контекста на умишлено предизвиканите от САЩ и Западна 
Европа „нежни и цветни революции“ и безпощадните войни в 
Средиземноморска Африка и Близкия изток. Може да се каже, че 
залезът на мултито съвпадна във времето с изгрева на тези кръво-
жадни „революции“ и войни. Дериватите от тези грандиозни исто-
рически и тайни геостратегически сценарии илюстрираха неочак-
вано (за съвсем зашеметената, а и неочакваща такъв развой светов-
на или европейска публика) „ресто“: вместо демокрация и социален 
порядък, бум на хаос или безредици, кървави конфликти и войни; 
вместо отваряне, затваряне на общества и култури; вместо гаранти-
рани исторически магистрали за социален и персонален житейски 
оптимизъм, конвейерни производства, диструбуции и консумации 
на всевъзможни опции и „мостри“ на социално отчаяние, истори-
чески и екзистенциален песимизъм; вместо толерантност и уваже-
ние, одиозен растеж на дискриминации и репресии към другостта и 
чуждостта; вместо омекотяване и демократично реформиране, ис-
лямистки радикализъм и тероризъм; вместо цивилизованост към 
културните наследства, варваризъм в тяхното брутално, кощун-
ствено поругаване и тоталното им унищожение от страна на роде-
ни от тези пъклени сценарии или политически драматургии съвсем 
нови политически играчи. 

Не е учудващо, че смъртната присъда на мултикултурализма 
беше произнесена от амвоните на най-високи политически храмове, 
властови катедрали в Западна Европа. Именно там може би тряб-
ваше да протече и неговата всестранна и публична конверсия. За 
политически неграмотните и исторически непровиденциално ми-
слещите хора, обаче, изненадващо беше, че реалното изпълнение на 
неговата публична, ужасяваща екзекуция се състоя в разбунените 
от „нежни и цветни революции“ африкански и арабски страни, за 
да се прехвърли по-късно в територията на Европа – чрез бежан-
ските дилеми/вълни. 
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Днес, като цяло, политическите елити в Европа, разбира се, с 

някои изключения, както и спонсорираните и публично фавори-
зираните НПО продължават да вършат своето коварно дело на 
„пети колони“, като и след осъждането на смърт на мулти-култито, 
го реанимират и прокарват в съвършено други обстановки, с нови 
визии или статуси. Меркел, която публично и страстно проповяд-
ваше гибелните рискове, смъртните ефекти от мултикултурализма, 
направи виртуозно салто-мортале, като сега вече пламенно и сър-
цераздирателно зове за съпричастие и съучастие, за гостоприем-
ство и „комфорт“ на пришълците, без обаче да е предлагала таки-
ва щедри оферти и на другите европейски страни и нации, чиито 
граждани много отдавна, или пък по-отскоро са еврограждани. 
Да си припомним шумотевиците около заплахите на източноев-
ропейския дъмпинг на работна сила, расистките и ксенофобските 
западни нагласи и простъпки спрямо граждани и Източна Европа 
и България, които английски политик нарече гнусни хлебарки. Да 
си спомним колко бързо, безкомпромисно бяха експулсирани ро-
мите от обетования Запад. Днес обаче брюкселските еврократи и 
бюрократи не показват такава строгост и ефективност, нито деко-
рират толкова безцеремонно реалните и мнимите бежанци, както 
и не обелват дума за компенсиране на европейските мигранти за 
преживяното от тях.

Абстрактно-хуманистичната ревизия на смъртната присъда на 
мултикултурализма, извършена от А. Меркел, сега се плаща с цена-
та на погазването на международното право и с пренебрегване на 
суверенното национално законодателство на страните, през които 
минават и ще продължат да се нижат потоците на бежанци и еми-
гранти. Тя бе публично осъществена без на обществеността да се 
разкрие истинския ѝ замисъл, а и крайните ефекти и последици от 
нейното реализиране. Така Меркел стана символното лице на един 
сценарий, в който са въвлечени и участват немалко европейски по-
литици. Само преди 3-4 години те или техни сродни души участва-
ха в публичното оповестяване на смъртната присъда на мултикул-
туралистката идеология и коварната ѝ прагматика. И днес ясно се 
вижда, чува и разбира, че официалното налагане на мултикултура-
лизма бе началната част от айсберга на закодирани под видима-
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та му повърхност последващи отмъщения, въплътени в сегашните 
тежки етнически, верски и пр. конфликти и войни.

В отличие от Меркел Камерън изглежда много по-последовате-
лен, нежелаейки да дава бонуси на насочилите се към Кралството 
потоци от бежанци и мигранти. Тази му последователност, неот-
стъпчивост е плод не на демократични подбуди или хуманистични 
планове, а на впримчеността ѝ в тъмни геостратегически кроежи, 
по същество и на антиевропейски сценарии, които той прокарва в 
изгода на САЩ и Кралството. А тъкмо, за да не развали заложеното 
в тези сценарии, неговото име беше замесено в огромния скандал с 
Панамските офшорните сметки на видни политически персони, а 
и Обама при посещението си във Великобритания го посъветва да 
спре излизането от ЕС.

Това, което днес се разиграва пред сетивата на европейските 
граждани, е невероятно циничен водевил, който може да се сравни с 
онези, при които по площади масите неистово са крещели „Кралят 
е мъртъв, да живее кралят!“. Днес в ролята на прежния крал е мул-
тикултурализмът, който бе публично осъден на смърт, а сега (при 
бежанската криза) перфидно, задкулисно, инструментално реаби-
литиран и цинично възнаграден, макар това да е скрито и неизказа-
но за широката европейска публика и за недостатъчно запознатите 
с „великото братство и тайнство“ на висшия слой на европейските 
елити, и то въпреки привидно изглеждащи като съвсем различни 
техни идеологически фамилии.

Всъщност преднамерено и инструментално предизвиканите бе-
жански въпроси и вълни реално възкресяват (макар и в доста про-
менен вид и статус) мултикултуралистките опции и визии, техники 
и практики за абстрактно-хуманистична и привидно демократична 
толерантност към другостта и чуждостта, която напълно съзнател-
но и завоалирано не разкрива, нито пък прави нещо за смаляване 
на рисковете/трагедиите, които могат или вече текат в контекста на 
ефектите от приливите на бежанците и мигрантите. 

Нещо повече, дискретно възроденият мултикултурализъм се 
използва най-вече откъм неговите най-опасни свойства, милита-
ристични и гибелни ефекти – подозрителността, отчуждението, 
враждебността и репресията към различните, „чуждите“ идентич-
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ности. Вместо да омекотява и отваря, сега той реално втвърдява и 
капсулира идентичностите. Той се превръща в скрита част и техно-
логия за разфасоване на редица държави, общества и нации, които 
са включени в тайните коварни сценарии за Новото Средновековие.

Не бива да забравяме, пренебрегваме умело скритите преду-
преждения на изтъкнати теоретици на мултикултурализма, че та-
кива „странични ефекти“ ще са неизбежни. Който не е разбрал в 
дълбочина смисъла и ефекта на мултикултуралистките идеологе-
ми, технологии и практики, днес е заставен от обстоятелствата да 
им „сърба попарата“. Това второ дихание, този прикрит и задгробен 
живот на мултикултурализма обаче е много по-страшен от пре-
дишния, когато неговото верую беше публично фаворизирано. И 
неговите последици са много по-мащабни, по-ужасяващи от ефек-
тите му в миналото. Всъщност днес мултикултурализмът се оказ-
ва дамгосан и преследван само на думи, а в реалната политическа 
практика той се експлоатира, макар преоблечен в други одежди. 
Този му скрит, вторичен и гибелен ефект изобщо не се визира и ко-
ментира от елитите, въпреки че те съзнателно/неосъзнато спомагат 
за неговите реконструкции и употреби.

Тези страхове, мнения и нагласи се умножават и засилват най-
вече по време на поредните „разширения на геометрията“ на ЕС 
или съобразно промотирането на нови идеологически версии и 
диверсии в моментно пулсиращото му битие и пространство, т.е. 
когато публично се лансират, а и разпалено, пропагандно отстояват 
всевъзможните визии за стара и нова Европа, Европа на регионите, 
Европа на различни скорости и пр. 

Всички подобни визии и управленски евротехнологии обаче 
реално са плод и средство на мултикултуралистки идеологеми, 
разделящи държавите и обществата, противопоставящи скришом 
идентичностите и културните традиции на отделни страни и нации. 
Понеже Европа на различните скорости или на регионите предпо-
лага и налага вертикализации на отделни държави и общества, 
йерархизация на властови статуси и привилегии към придобива-
нето и експлоатацията на властови ресурси, различни таксономии 
и нереципрочна възмездност за отделни национални и културни 
идентичности, макар и под привидно общи знаменатели или един-
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ни европейски каузи, и атрактивни проекти. Така публичните дис-
танции от, клейменето на мултикултурализма се компенсират чрез 
неговата дискретна инкарнация в европейски програми, свръхма-
щабни трансформации, които реално съхраняват, дори практичес-
ки преумножават неговите вредни последици. Това че България или 
Румъния не могат да са равноправни на Германия, или Франция, 
въпреки че формално европейското интегриране декларира тъкмо 
нещо подобно, освен всичко останало се дължи и на подмолно, уме-
ло скритите мултикултурални ригоризми, които дискретно предо-
пределят кой и защо, доколко и кога може да се надява на нещо, при 
това съобразно неговите идентичностни профили, или пък култур-
ни потенциали. Тази потайна и неотменна дисциплинираност на 
мултикултурализма очевидно проличава дори при фотографиите 
на политическите величия при някои знакови еврофоруми. Никога 
няма да видим Меркел, Оланд и Камерън в най-задните редици, 
нито пък Борисов и неговите съседи в центъра и на най-личните 
позиции в подобни форумни снимки! Не само протоколът, а и мул-
тикултурализмът строго налага тези подредби на лидерите! 

Днес, покрай изкуствено създадените и разрастващите се дра-
ми и колизии, свързани с т.нар. бежански проблеми, тези дебати и 
полемики, настроения и нагласи придобиват още по-одиозен и на-
прегнат вид, който неминуемо, мощно и разнопосочно подхранва 
всевъзможните евроскептични, евронегативистични и евронихи-
листични мнения.

След като изначално европейският проект е обременен с по-
добни тъмни страни, разделителни линии, противопоставящи ат-
рибути и функционални ангажименти, трябва ли да е подкрепян 
и продължаван в неговите сякаш исторически обречени гърчове? 
Заслужава ли доверие и солидарност един проект, който от самото 
си начало и до ден днешен не показва, че иска да смалява и премах-
ва, а – обратно – да умножава и утвърждава неравенствата между и 
господствата на едни над други страни, нации, култури?!

Обединена Европа може да изгради и утвърди единна европей-
ска идентичност за своите граждани само при едно-единствено 
условие – ако тя бъде наистина демократична, правова и социална 
(географска и културна) територия, ако притежава политически и 
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икономически климат, които се основават на реални, а не на фор-
мално декларираните и неспазваните права и свободи, на общова-
лидни задължения на нейните обитатели или граждани. Проблемът 
е, че сегашна Европа и днешният ЕС не правят необходимото и по-
лезното да трансформирането си в такава демократична, правова 
и социална територия, а – обратно – всячески възпрепятстват, за-
бавят и убиват тази спасителна визия, която единствено може да 
възроди Европа, а пък и да я превърне в маяк за целия свят. Това, 
разбира се, не е по вкусовете, претенциите и очакванията на евро-
атлантическите стратези, архитектите и мандарините на Новия све-
товен порядък на „свръхчовеците“. 

Историята ни показва, че единна идентичност не може да бъде 
силово наложена, и че дори след дълго време, при други историче-
ски обстоятелства и обществени нрави, етническите прагласове, 
социокултурните извори, заветите на предците и пр. отново се 
възраждат, изплуват на повърхността и придобиват неподозирани 
енергии, а и мащаби. Хората могат да се променят и обединят трай-
но и солидно само когато това е плод най-вече на техния доброволен 
избор, на желанието им (въпреки различията) да живеят заедно и 
мирно, да са отворени едни към други, да са си полезни, дори със 
своите отлики. Такава свобода, подобна визия днешна обединяваща 
се Европа нито може, нито желае да предложи на своите граждани, 
защото нейните елити участват в дискредитацията и унищожение-
то на социалната и националната държава, които са свещен стълб 
на подобни радикални преобразувания в профила, манталитета 
и живота на различните хора. Третият райх също не се нуждаеше 
от национални, нито пък от социални държави. Той имаше нуж-
да само от покорени страни и завоювани народи, но най-вече от 
роби, които да се трудят до смърт, за да преумножават богатствата 
и утвърждават властта на Елита. А това, както очевидно прозира 
в нашето смутно историческо време и преломно битие, се оказва 
иманентна характеристика и на настъпващия Четвърти олигархи-
чен „Райх“, този път подвизаващ се днес като неолиберален глоба-
лизъм и европейска интеграция. При днешните високи технологии 
постмодерният неоколониализъм изглежда много по-ужасяващ, 
по-човеконенавистен спрямо колониализма, роден през модерната 
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епоха. Подобни аналогии са притеснителни, но са научно логични, 
верни, обективни и реални. И в миналото, както и днес границите 
нямат особено значение за Всевластния елит; той ги възприема и 
борави с тях по предварително конструирани телеологии и техно-
логии. Същото се отнася и до въдворените в тях населения, на кои-
то (както някога, така и сега такива елити) гледат като на биомаса, 
която може да се експлоатира за тъмни сценарии. Хитлер беше поне 
честен, публично декларирайки своите човекоубийствени планове, 
за разлика от днешните постмодерни и неолиберални Хитлеровци, 
които ги прикриват.

Докато Европа не стане територия на могъща, реална и ефек-
тивна социална институционалност, на демократично изградени, 
правово защитени човешки нрави и реалности, на опазвани гра-
ници на националните традиции и на уникалните идентичности, 
дотогава не може да се надява да притежава единна идентичност 
на своите граждани. Само истински свободните, солидарните, ега-
литарните и справедливите човешки – персонални и общностни – 
духове и бития могат да се приобщават едни към други, но и да си 
позволяват градеж и легитимация на по-висша, по-съвършена и 
обща идентичност! В условията на днешния глобален и евроинтег-
рационен пейзаж, а и климат такива възможности реално и даже 
тотално липсват. Това съвсем не значи, че за тях хората по света, 
гражданите на Евросъюза не трябва да се борят, за да ги променят 
по-радикално.

Нека бъдем реалисти: даже и в одиозната си кондиция обедине-
на Европа няма да загине. По-скоро, няма да ѝ бъде позволено да се 
помине толкова бързо и леко. Именно от подобна – слаба и разди-
рана от противоречия, конфликти; обсебена от всевъзможни фик-
ции и мании; разтресена от граждански протести и импотентност 
на нейните политически елити – Европа имат нужда господарите 
на Новия световен порядък – САЩ. Само такава – немощна и не-
сигурна, манипулируема и послушна – Европа е полезна за мани-
аците, изповядващи веруюто за еднополярен, хегемонно регулиран 
глобален свят. Европа е нужна като периферия на САЩ, а самата тя 
има потребност от своя вътрешна периферия, която да притежава 
статус, пък и жизнен патос на колониално притежание. 

Проф. д.с.н. Максим Мизов
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Поне засега никой истински разумен български гражданин не 

живее с илюзията, че София може да стане район или пък квартал 
на Брюксел, Париж, Лондон и Берлин, т.е. да притежава жизнения 
стандарт на техните граждани, ако не броим онези техни квартали-
гета, които могат да се сравняват и уподобяват с жизнения свят на 
повечето българи. Но именно в тези гета, от тези маргинализирани 
общности се раждат гневът, омразата, ненавистта, враждебността, 
агресията и възмездието към самозабравилите се политици.

Трябва ясно и категорично да заявим, че въпреки своя изнача-
лен и досегашен биографичен, но и прикриван от европейската и 
световната общественост конспиративен сценарий, европейският 
проект за интеграция следва непоколебимо да се подкрепя. Не зара-
ди онова, поради което той е замислен и приведен в изпълнение. 
Не заради това, което е днес, а понеже той може и трябва да про-
мени своя исторически смисъл и да се превърне наистина в демо-
кратична и хуманистична алтернатива на мракобесния глобален 
неолиберален сценарий, който днес триумфално и опасно шества 
по целия свят. Така, сътворен с определена – тайна или публично 
частично депозирана – мисия, европейският проект може да бъде 
радикално изменен в бъдеще, при което да постигне съвсем обра-
тни (на изначално закодираните в същността и функционалността 
му) ефекти. Европа може да бъде могъща и привлекателна само ако 
бъде федеративен съюз на истински равноправни държави, граж-
дански общества и културни идентичности. И ако тя се превърне в 
истински, реален демократичен и хуманистичен проект. Затова си 
заслужава европейските граждани да го подкрепят, като изискват 
и неговата промяна. И, въпреки че в момента не виждаме полити-
чески сили и граждански енергии, които да са способни на такова 
велико преобразувание на европейския проект, не бива да униваме.
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Summary:
Will Muslims be a factor leading to the disintegration of the EU, in a dras-

tically changed by political and religious viewpoint environment? What are the 
challenges facing Europe related to the processes of integration and alienation?

There is a risk of different interpretation of the dialogue itself. For this 
purpose, the report traces the debate on the European Islam with its his-
torical references in the context of two conflicting narrative for Europe: a 
multicultural society (integration) and Islam.

The political interpretation is presented as a dichotomy: political inter-
ests – political values.

Keywords: Europe, risk, political interpretation, Muslims

След края на Студената война Европа привидно започва да из-
глежда единна, хармонична и лишена от сериозни конфликти. Това 
привлича вниманието на обществата от останалата част на света 



235
и те атакуват Стария континент, в търсене на по-добри условия за 
живот. Немалка част от имигрантите идват от общества не само 
различаващи се по много показатели от Запада, но и с преобладава-
що ислямско население. В Германия, след падането на Берлинската 
стена, имигрантите от Турция, дошли като гастарбайтери, т.е. като 
„поканени общи работници“ са 1 млн. 675 хил.души. Основните 
имигранти в Италия също са от страни с преобладаващо мюсюл-
манско население – Мароко, Тунис и Филипините. Във Франция по-
ложението е почти същото, там се намират почти 4 млн., от общо 13 
млн.мюсюлмани имигранти, настанили се в Европа за този период. 
Малко по-късно, с провежданата политика за свободно движение 
на хора и стоки в рамките на Европейския съюз, Великобритания 
се оказа в същата неловка ситуация като европейските си съседи.

Общо мюсюлманското население, включително имигрантите и 
родените в Западна Европа, е около 20 млн. души, спрямо 500 млн 
европейско население. При евентуално одобряване на членство на 
Турция в ЕС, към европейското население ще се присъединят още 
70 млн мюсюлмани.

Броят на имигрантите мюсюлмани в Европа продължава да 
расте. Според Европейския стратегически доклад за имиграция, на-
лице са 18,5 млн граждани с неевропейски националности и около 
8 млн имигранти, които пребивават нелегално на територията на 
ЕС. Понеже Европа не следи статистическите данни за религиозна 
принадлежност, не може да се определи нивото мюсюлмани сред 
имигрантите. Според изследване от 2008 г. (Brookings US–Europe 
Analysis Series) страните с най-високи нива са Франция – 8%, Хо-
ландия – 6%, Германия – 4% и Великобритания – 3% от населението. 
Мюсюлманското население в най-големите европейски градове се 
изчислява около 20%.

Имигрантите всъщност са ново и непознато явление за Европа, 
защото в продължение на пет века тя се е специализирала не в при-
емането, а по-скоро в изпращането на миграционни потоци от хора 
извън пределите си (например по времето на Великите географски 
открития, а след това и при заселването на Америка, Австралия или 
Нова Зеландия). Поради тази причина Европа никога не си е поста-
вяла за цел да изгражда интеграционна политика.

ЕС и рисковете от политическа интерпретация
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На нея ѝ се наложи спешно да премине от ролята на доскоро-

шен хегемон колонизатор и създател на нови нации и граници, там 
където преди това не са съществували,1 в ролята на гостоприемен 
домакин, който трябва не само да приеме потоците чуждоземци, но 
и да ги опознае, интегрира и социализира по възможно най-добрия 
начин. При разширението на ЕС на изток основната маса кандидат 
имигранти идват от Централна и Източна Европа (ЦИЕ), където 
равнището на икономическо развитие е по-ниско. БВП на глава от 
населението в тези страни, преизчислен на база паритет на покупа-
телната способност, представлява по-малко от 40% от средния по-
казател за ЕС.

През последните години се наблюдава засилване на имигра-
ционните потоци към по-развитите райони, за което допринася не-
завършилият процес на икономически реформи и структурно пре-
устройство на промишлеността и селското стопанство в страните 
от ЕС. Приемането на правила, предимно в западноевропейската 
икономика, затрудни конкурентните възможности на компаниите 
от ЦИЕ на фона на общия европейски пазар. В условията на слабо 
развити пазарна структура и банков сектор и лишени от национал-
на опора, тези компании нямат опита и ресурсите да издържат на 
западноевропейската конкуренция, както на външния, така и на 
вътрешния пазар. Противопоставянето между страните от т. нар. 
Нова Европа и страните от Старата Европа е последица от агресия-
та на световните геополитически интереси.

В новите имигранти европейците виждат заплаха, идваща не 
толкова от глобалната миграционна криза (global migration crisis), 
за която предупреждава Myron Weiner2, колкото от исляма. В мили-
оните прииждащи мюсюлмани европейците припознават не хора, 
търсещи по-добри условия на живот, а стар средновековен враг, на-

1 Споразумението „Сайкс-Пико“, установява нови държави с цел ле-
сен контрол от страна на Великобритания и Франция и разделя Близкия 
Изток на британски и френски сфери на влияние. По-подробно: Глен Бек, 
Всичко е заради исляма, С. 2016, Изд. къща „МаК“, с. 57

2 Weiner, M. The global migration crisis: challenge to states and to human 
rights, Harper Collins College Publishers, 1995.

Доц. дфн Богдана Тодорова
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мерил удобен случай да се завърне и да наложи своята религия по-
средством „хиджра“ (араб. език Hijra – разпространение на исляма 
чрез преселение, миграция). Ако в началото на наплива от работна 
ръка се гледа с подозрение, поради различната расова и етническа 
принадлежност, то възходът на ислямските режими след Иранска-
та революция (1979), както и в по-скорошно време – нарастващи-
ят тероризъм, насочват вниманието към факта, че „много от тези 
имигранти не са просто етнически различни, а са мюсюлмани“, под-
чертава професорът по социална география C. Peach от Центъра за 
стратегически и международни изследвания на Университета Окс-
форд (CSIS)3.

Неконтролируемите процеси на глобализация, активирани ня-
кога от Запада чрез експанзивна индустриализация и модерниза-
ция, превръщат отношението Запад–Изток в предизвикателство за 
Европа. От една страна, то може да бъде определено като мигра-
ционно и демографско, доколкото неочакваното струпване на не-
западно население с високи нива на раждаемост в Европа поставя 
под въпрос нейното съществуване в бъдеще. От друга страна, това 
предизвикателство може да бъде наречено и цивилизационно, тъй 
като с идването на имигрантите зачестяват контактите между насе-
ления с различни култури и контрастите между архаични и свръх-
модерни форми на начин на живот. Така, попадайки в рамките на 
европейското общество, секуларните модерни ценности се оказват 
в конфликт с ценностите на традиционното общество, при което 
на религията е отредено специално място в публичния живот. Това 
съжителство на традиционно и модерно започна все по-често да 
се наблюдава не само в границите на отделна европейска държава, 
но нерядко и в рамките на по-големи градове (Париж, Амстердам). 
Срещата с бурките и джамиите води до развитието на националис-
тически и ксенофобски движения и партии.

Предизвикателствата пред Европа, свързани с процесите на 
интеграция и отчуждение, могат да бъдат групирани по следния 
начин:

3 Peach, C. The Muslim Population of Europe – In: Muslim Integration, ed. 
By S.Angenendt, Washington: CSIS, 2007.

ЕС и рисковете от политическа интерпретация



238
• Бедност и сегрегация: 
За разлика от европейците, мюсюлманите в Европа са по-бедни 

и населяват сегрегирани и криминогенни гета. Подобна сегрегация 
според доклада е естествена, но едновременно с това проблематич-
на. В тези гета животът се диктува от социоикономическите реал-
ности, а не от културната принадлежност. Разбира се, културните 
норми (напр. забрана за употреба на алкохол) и езикови бариери 
също се оказват причина за сегрегация. За да се защитят, мюсюл-
манските общности се капсулират, което дава основание на профе-
сора от Харвард J. Cesari в книгата си When Islam and Democracy 
Meet. (Muslims in Europe and in the United States) (Когато ислямът се 
среща с демокрацията. Мюсюлманите в Европа и САЩ) да ги срав-
ни с общността на амишите (Amish) в Америка.

Европейците не правят разлика между „консервативно рели-
гиозни“ и „джихадисти“. Високият ръст престъпност и увеличени 
социални помощи формират у европейците чувство за съществу-
ващ проблем с мюсюлманите. Мюсюлманите на свой ред страдат 
от „проблемни“ нагласи и поведение, като едни от най-бедните 
граждани на Европа. При тях ръстът на безработицата е висок, но 
не може да се каже дали надвишава нивата при други, немюсюлман-
ски етнически малцинства. Непременно трябва да се очертае и друг 
проблем – за жените мюсюлманки, при които, според статистиката, 
има два пъти по-високо ниво на безработица, спрямо другите жени.

• Религия и идентичност: 
Мюсюлманите в Европа гледат на религията като на съществена 

част от живота си. Те се идентифицират два пъти повече с религи-
озната, отколкото с националната си принадлежност. Дори мюсюл-
мани с по-слаба религиозност могат да бъдат привлечени към силна 
ислямска идентичност, която ги обединява в отговор на чувството 
им на изолация и представи за морална допустимост, несъвмести-
ми със западната култура.

• Култура и демокрация: 
От една страна, европейците очакват ясно разграничение меж-

ду Църква и държава, но от друга, желанието им за толерантност ги 
възпрепятства да критикуват исляма по начин, по който историче-
ски е критикувано християнството. Тънката нишка между крити-

Доц. дфн Богдана Тодорова
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цизъм и сляпа привързаност все още е предизвикателство, както за 
европейците, така и за мюсюлманите – да се научат, че критицизмът 
е част от демократичния процес, необходим за дебати. Европа си 
съперничи с исляма за предаността на новодошлите. Засега исля-
мът печели в това състезание, по-очевидно в демографски и не тол-
кова очевидно – във философски аспект.

• Тероризъм и сигурност: 
Фокусът върху дебата за имигрантите мюсюлмани и интеграци-

ята се свързва с този за радикализма и атентатите в Европа, извър-
шени предимно от добре образовани и родени в Европа терористи. 
Този аспект е свързан с 3 направления: интегриране на мюсюлман-
ските малцинства, забавяне набирането на потенциални екстреми-
сти и арести на терористи. Според доклада на Центъра за Имигра-
ция и Национална сигурност „Никсън“, Европа е свършила относи-
телно добра работа с мониторинга и контролирането на тероризма.

Ще бъдат ли мюсюлманите факторът довел до разпада на 
ЕС, в една драстично променила се от политическа и религиоз-
на гл.т.среда? ЕС предпочета фалшифицирането не само на езика, 
но и подмяната на един метанаратив (според теорията на Лиотар) 
с друг. Мюсюлманите, като граждани на европейските общества 
не се стремят към нови метанаративи или симулакри (копия без 
оригинал, по Бодрияр), а искат да живеят по-добре. Част от евро-
пейските интелектуалци продължават да настояват за диалог, като 
форма за разрешаването на противоречията и за постигането на 
по-добро разбирателство (идея повлияна от духа на универсали-
зма, характерен за европейското Просвещение), но пренебрегват 
факта, че когато защищават християнските пътища и корени в 
страни с различна култура и религиозна традиция, съществува 
риск от различно интерпретиране на самия диалог. От друга 
страна, съвременните участници в диалога от страна на мюсюл-
манския свят често пъти го използват като доказателство за пра-
вотата на самия Ислям. 

Дебатите за европейския ислям с неговите исторически пре-
пратки се размиват в контекста на различните изследвания (Roy 
2007, Casanova 2009, Larsson and Racius 2010) посветени на глоба-
лизацията, миграцията и транснационализмите, които влияят вър-
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ху формиране на ислямска мисъл и ислямски движения в Европа 
(Sunier 2009, Allievi and Bruinessen 2010, de Koning 2010).

Начинът, по който съвременните участници в дебата „Европа и 
нейното мюсюлманско население“ говорят по темата, служи за ана-
лиз на два конфронтиращи се наратива за Европа: мултикултурното 
общество (интеграцията) и Ислямът (респективно мюсюлманите).4 

„Европа проваля своите мюсюлмани“ е тезата на Tariq Ramadan, 
защото се отрича тяхното чувство за принадлежност, успоредно със 
социалната им депривация. Той подчертава основните проблеми: 
негативният образ на мюсюлманите и исляма в Европа, расизмът, 
изтъкването, че самият ислям е виновен за всички беди на европей-
ците. За целта той привежда 4 аргумента:

1. Европа асоциира исляма и мюсюлманите с проблеми и кон-
фликти

2. Обръща се внимание на доминиращото в публичния дис-
курс схващане, че Европа е континент без мюсюлмани и се 
отхвърля присъствието на мюсюлмани от колективната ѝ па-
мет. (Босненците и турците от европейската част на Турция, 
които също попадат в географските предели на Европа не се 
разглеждат като европейци).

3.  Европа е отворена за „свежи пари“, но се страхува в същото 
време от цвят и различност. „Пари – да, дрехи – не“, селек-
тивен подбор, който широко отваря вратите за антимюсюл-
мански настроения и за възможност за насаждане на страх. 
Ислямизират се социално-икономически проблеми, мю-
сюлманите са изправени пред безработица, дискриминация 
и расизъм не поради факта, че са мюсюлмани, а защото се 
сблъскват принципно с класова дискриминация, грешни по-
литики и сегрегация.

4 Дебатът е проведен онлайн в Лондон и е качен на уебсайта на Тарик 
Рамадан. Oт една страна ще бъдат представени и анализирани аргумен-
тите на Tariq Ramadan и Petra Steinе, а от друга тези на Douglas Murray и 
Fleming Rose, въз основа на проведен онлайн дебат между тях, качен на 
уебсайта на Тарик Рамадан и на уебсайта на Intelligent Square. По-подробно 
виж: Тодорова, Б Ислямският фактор в Европа и България – тенденции и 
предизвикателства, С., 2015
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4. Нова политика по отношение на мюсюлманите и техните ин-

ституции (джамиите) − да се покаже, че те самите не желаят 
да бъдат интегрирани. 

Милиони мюсюлмани мълчаливо и дейно участват в реалния 
живот на европейските страни и разбират Европа и Запада много 
по-добре от преди, разбират и религията си по-добре, смята Ра-
мадан. Въпрос на време е тази „позитивна реалност“ да спечели в 
битката с политическия дискурс и медийната провокация. Рамадан 
залага на положителното участие на мюсюлманите, което ще доведе 
до желаните промени, свързани с тяхното бъдеще в Европа. Всичко 
това е въпрос на споделени отговорности по отношение на „трудни 
ситуации“ и на желание всичко да се промени в положителна посока.

Petra Steinе пита „Кога Европа ще бъде способна да види отвъд 
религиозната си принадлежност?“, опирайки се на опита си като ди-
пломат в Арабския свят и преките си сблъсъци с дефицит на свобо-
ди, образование и права за жените. „Питам се: не сме ли жертва на 
собствените си стереотипи? Непрекъснато слушаме за една и съща 
заплаха – как Европа ще се превърне в Еуро-Арабия!“ Срещу по-
добен едностранчив подход, тя акцентира върху личности успешно 
работещи за Европа, като Ahmad Abu Talib, наричан „Барак Оба-
ма на Холандия“ или кмета на Ротердам, или футболиста Ibrahim 
Alfellay. Тя пита до кога проблеми като сегрегация, социална кохе-
зия, безработица и дискриминация са свързани с дадена религия и 
доколко те могат да бъдат обяснени с факта, че определен процент 
от населението на Европа е мюсюлманско?

Използвайки медийното представяне на мюсюлманите за изла-
гане на своите аргументи и двамата използват думата „ние“ – едно 
„европейско ние“, което трябва да бъде анализирано по-детайлно и 
отблизо и което съвсем не изключва мюсюлманите.

Douglas Murray е директор на Център за Social Cohesion, работи 
в посока на интеграцията, но без да пренебрегва радикализацията, 
контрира речта на Рамадан, че съвсем не е странно (за което има 
и сериозни причини), че много европейци асоциират исляма с на-
силие. „Самият ислям се асоциира с насилие“. Според него, трябва 
да разберем това, преди започването на какъвто и да било диалог 
с мюсюлманите. Те „провалят“ Европа настоявайки за изграждане 
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на паралелно общество и прилагане на ислямското право и колек-
тивни права. “Мюсюлманите трябва да разберат, че нямат право 
да бъдат нетолерантни по отношение на другите малцинства, по 
отношение на религиозна и полова принадлежност, по отношение 
свободата на словото или да дискриминират половината от насе-
лението на Европа, които са жени“.

Надежда все пак има. „Разбира се, ние може да се помирим, да 
бъдем честни и прями и да не отхвърляме нещата, само защото те 
изглеждат нелицеприятни за нас“. Тази реторика на Murray е харак-
терна за много речи, в които се казва, че редица важни аспекти от 
живота на мюсюлманите остават скрити или игнорирани, за да не се 
каже, че те са оскърбителни и неприятни“.

Интернет платформата „Политическа некоректност“ е базира-
на изцяло на подобен наратив.

Fleming Rose e журналист и издател, който публикува карика-
турите за Пророка Мохамед. И привежда като довод в този дебат 
необходимостта всеки един мюсюлманин да бъде разглеждан като 
индивид, с определени права и свободи, което „би послужило за ос-
нова на либералната демокрация в Европа“. Той също се позовава 
на ценностите, за да обясни защо някои мюсюлмани не могат да се 
възползват от правата, гарантирани им от европейските общества – 
те са бламирани от собственото си ислямско общество.

Той набляга не само на индивидуалните права и свободата на 
избор, но и на индивидуалните отговорности, графа, в която по-
падат и мюсюлманите. Проблемът според Rose, е че мюсюлманите 
трябва да се разглеждат като индивиди, а не като homo-Islamicus. 
Подобно на останалите европейски граждани и те имат права, и 
тези права включват възможност за критика или дебат относно ре-
лигиозните вярвания, както и възможност за алтернативен избор 
на живот и поведение, различен от досегашния им, но също под-
лежащ на уважение и респект. От тази позиция Rose поставя рето-
рично въпроса – кой проваля мюсюлманите в Европа? Отговорът 
е прост – самите те, с което се доближава до агресивното говорене 
на Мurray. Трябва да се отбележи, че и двамата отказват да отгово-
рят на забележките на Steinе и Ramadan, че мюсюлманите в Европа 
страдат от дискриминация и социална несправедливост.
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Този дебат, протекъл в Лондон, ни дава основание да заключим, 

че и четиримата участници имат по-скоро монологичен, отколко-
то диалогичен изказ, следователно пътят към диалога предстои и 
ще е дълъг. В изказването на Мurray „ние“ се отнася до „чистите“ 
европейци, обвързани със секуларните, либерални и рационални 
ценности, а „те“ се отнася до мюсюлманите, които са религиозни и 
не следват тези традиции, обвързани са с „Откровението“ и не мо-
гат да се променят. „Те“ трябва да се приспособят към европейските 
ценности и норми и в своята реч Мurray оставя все пак вратата за 
диалог отворена, но главното е че не се споменават онези европей-
ци, извън графата мигранти или с различна културна или религи-
озна принадлежност, които отхвърлят „европейските ценности“. 
Така, да бъдеш европеец, от една страна, означава да си обвързан 
с определени ценности, а не с гражданска или териториална при-
надлежност. От друга страна, възможността мюсюлманите да бъдат 
пълноправни членове на европейската общност дори споделяйки 
нейните ценности, изобщо не е част от наратива.

И при четиримата участника в дебата „ние“ и „те“ се отнасят 
до различни области. За Ramadan и Steinе индивидите с мюсюлман-
ска културна принадлежност са част или частица от Европа и про-
блемът не е в различната религиозна принадлежност, а във фунда-
менталното право за политическо участие в публичната сфера. Ако 
Европа настоява, че живее съгласно „Декларацията за човешките 
права, свобода на религията и равенство на гражданите“, е необхо-
димо да признае един основен проблем – мюсюлманските граждани 
в Европа страдат от липса на подобно третиране.

За Murray и Rose е противоречие да бъдеш едновременно мю-
сюлманин и европеец. Жителите на Европа трябва да отворят съз-
нанието си и да решат дали искат да бъдат светски граждани и да 
спазват правила, които ги лишават от възможността да бъдат мю-
сюлмани. Да се каже, че ислям е равен на насилие или че болшин-
ството мюсюлмани развиват паралелни общества и промотират 
езика на омразата е само либерално право, и право което критикува 
религията, не трябва да се разглежда като част от езика на омразата 
или в подкрепа на цялата улична агресия по отношение на мюсюл-
маните. Като граждани на Европа мюсюлманите трябва да спазват 
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законите и правилата, но Murray и Rose пропускат факта, че в Ев-
ропа е гарантирана свободата на религията и с това право се полз-
ват и мюсюлманите като европейски граждани, докато не нарушат 
закона.

Обратно на този есенциалистки подход на Мurray, свеждащ мю-
сюлманите до колективна група, ръководена от Исляма, Ramadan не 
вижда никакво противоречие между това да бъдеш европеец и мю-
сюлманин едновременно.

Разгледаният публичен дебат относно Европа и мюсюлманите 
е свързан с въпроса за ролята и мястото на религията в публичния 
живот. Може да отнесем аргументите на Murray и Rose към свет-
ския и либерален дискурс, а тези на Ramadan и Steinе към плуралис-
тичните ценности и мултикултурното общество. За Murray и Rose 
това е фундаментален проблем, защото мултикултурализмът води 
до хаос, до паралелни общества, до невъзможност за споделяне на 
общи ценности. За Ramadan е време да спрем да гледаме на ими-
грантите като на проблем, защото те участват в конструирането на 
съвременна Европа.

Представянето на този публичен дебат относно исляма повдига 
важния въпрос: кой има право да говори за исляма и кой най-до-
бре го интерпретира – реформистът, секуларистът, ислямистът или 
антимюсюлманинът? Проблемът за интерпретацията в днешното 
информационно общество може да бъде сведен до социокулурен 
парадокс. За политическия човек да разбере представител на друга 
култура означава да се пренесе в друго социокултурно измерение. А 
оттук и фундаменталния въпрос: как може да съхрани собствената 
си социокултурна идентичност при такъв процес на разбиране на 
„другия“. 

Европейското мислене и аналитични идеи нямат евристично 
значение нито в света на културата, нито в политическата култура 
в частност. Индуктивният метод само пречи да се разбере света на 
политическото, който изисква цялостно възприятие. Необходимо 
е да се преодолее аристотеловата логика, основана на закона за из-
ключеното трето: или истина, или лъжа, или добро или лошо, тре-
то няма. Европейската традиция на политически диалог изисква от 
партньора си еднозначен отговор: или да, или не. Но в традициите 
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на неевропейските политически култури не е прието да поставяш 
другия пред такъв избор. На Изток за едно нещо можем да кажем: 
то е и добро, и зло. Това означава, че ако искаме диалог на циви-
лизациите ще са ни необходими и двата типа логика, всяка една от 
тях трябва да допълва другата. Необходимо е да сравним западния 
с източния дискурс и да предложим нов тип социокултурно парт-
ньорство. 

„Другият“ не може да бъде просто „мълчащ обект“, на който 
ние просто налагаме нашите възприятия и умозрителни схеми. Той 
трябва да е пълноправен „друг“, който има право на глас. Европей-
ският тип рационална логика е егоцентрична сама по себе си. Тя 
допуска, че собствения ни политически свят трябва да бъде при-
знат за еталон, с който да сравняваме другите цивилизации. Така 
в глобалния свят се появява идеята за ценностни различия на ци-
вилизациите. Културата на източния диалог винаги предпоставя 
продължение, диалогът е устремен към бъдещето, при него не може 
да има „край на историята“. Понятия като „демокрация“, „свобода“ 
имат друг смислов отенък на Изток, което кара на свой ред запад-
ните политолози да интерпретират това като „патриархалност, за-
стиналост, архаичност“. Политическите универсалии в днешното 
информационно общество са свързани със западната цивилизация. 
Декларацията за правата на човека е базирана на универсалистка 
концепция, декларираща постулати от моралния кодекс предимно 
на европейската култура. За незападните, особено мюсюлманските 
страни, тя остава утопия, а ООН продължава с опитите за санкции 
за реализация на европейски права там, където те се нарушават. 
Преводът на документи на ООН или на термини от Декларацията 
за правата на човека, написани с езика на западната политология, 
кара източните цивилизации да изпитват известни затруднения. 
Днес все по-необходимо е Западът да се вслуша в гласа на Изтока и 
да погледне на собствените си политически правила през очите на 
„другия“. Днешният свят на диалог трябва да бъде етически и да се 
намира в процес на постоянно ставане и развитие.

В политиката интерпретацията може да бъде представена като 
дихотомия: политически интереси – политически ценности. Пра-
гматичният политик при водене на преговори се концентрира из-

ЕС и рисковете от политическа интерпретация
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ключително върху интересите, забравяйки за ценностите и тради-
циите на „другия“. Накрая успешно подписва договор, а след време 
установява, че политическият му партньор в собствената си страна 
интерпретира този договор в различен смисъл, в контекста на тра-
дициите на една друга политическа култура.

Политическата херменевтика трябва да се движи в посока – от 
политическите интереси на деня към една обща картина за поли-
тическия свят, разбран в неговата цялост и специфика. Да напра-
ви опит да дешифрира социокултурните архетипи, определящи 
ценностната природа на политическите процеси. Да предложи 
една устойчивост, характеризираща се като динамично равновесие 
между политическите иновации и социокултурните традиции, за-
даващи динамиката на политическите промени. Проблемът за ин-
терпретацията води до намиране на отговори на следните въпроси: 
„Какво е ЕС?“, „Кое определя неговата уникалност?“, Има ли бъде-
ще?“, на фона на това, че у различните народи символният свят на 
политиката е различен. „Войните на Аллах“ имат собствен способ 
за създаване на политическата картина за света. Затова трябва да 
решим как да преодолеем изкушението спешно да интерпретираме 
политическия свят на „другия“ в рамките на собствената ни пред-
става за света! При прибързаното опознаване на другия, ставаме 
жертва на предрасъдъци, пристрастност и грешни съждения поро-
дени от тази прибързаност. За да избегне това, политикът от самото 
начало трябва да постави пред себе си задачата: да излезе от сферата 
на собствената си предубеденост. Да се доближи до позицията, коя-
то Гадамер предлага – „на неутралитет“. (Гадамер, 1997, 321 )

Политикът трябва да отиде отвъд политическите факти и про-
цеси, да види онова което стои зад тях – не постъпките на хората, а 
мотивите за тях, не какво се случва, а „защо се случва“? Собствената 
ни представа за политически събития до голяма степен зависи от 
представата ни за политически лидери. Много рядко може да обяс-
ним постъпките им логически или водени от здравия разум, а по-
скоро от емоции и афектно поведение. А с езика на безпристрастна 
статистика не може да измерим ентусиазма, вярата, емоцията, но 
извън тях, извън тази сфера на нерационална мотивация на хората 
не може да познаем и политическия свят на цивилизациите. Затова 
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и пътят към истинския диалог е сложен и намиращ единство сред 
множеството противоречиви политически процеси. Политическата 
херменевтика е път – предизвикателство, път който изисква от пое-
лия по него да се води от няколко основни принципа5:

– В процеса на интерпретация диалогът трябва да е между рав-
ноправни субекти;

– Всеки опит за налагане на еталони или заявка за притежание 
на всеобщи и универсални ценности е източник на грешки и 
заблуда;

– Всички ценностни социокултурни системи са истинни, зато-
ва и политическите ценности на различните цивилизации не 
си противоречат, а се допълват;

– Логиката на изследване трябва да следва принципа за допъл-
нителност, без налагане на собствено мнение, но винаги с го-
товност за обсъждане;

– В процеса на интерпретация е необходимо да се използват 
хипотетични разсъждения, да се обсъждат всички възмож-
ни алтернативи, които предполагат ценностни принципи на 
различните политически култури;

– В процеса на интерпретация е важно да се вземат под вни-
мание не само наличните, но и отсътващи характеристики: с 
какво другата култура „не е“ това което искаме да бъде;

– Преди да интерпретираме ценностите, да вникнем в полити-
ческите традиции на културите, „да бъдем реалисти – иска-
щи невъзможното“!;

Европа сведе исляма до сфера сигурност и го разглежда като за-
плаха, а целта на терористите е въображението на хората. Те позна-
ват не само европейската политическа архитектура, но и нас самите. 
Познават нашите страхове и ги използват, за да упражнят натиск 
върху ЕС. Това, което те атакуват е възможността да си представим 
бъдещето. Големият проблем, не е политическата логика на разпада-
нето, а да се откажем от това, което харесваме в собствните си дър-
жави. Големият въпрос – готови ли сме да защитим държавите си?

5 По-подробно Виж: Василенко Политическая философия, М., 2010.
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Summary
Nowadays migration to European Union countries has often been con-

sidered as a significant destabilizing factor. The paper discusses the problem 
of migration in a maximally large context of historical and civilization-
al development. In the framework of such an analysis reasons, migration 
forms and consequences of migrations are studied. Contemporary migra-
tion problem in Europe is analyzed in the light of results of historical-civi-
lizational analysis.
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1. Големите миграционни вълни
Мигрирането е присъща характеристика на съвременния човек 

(Homo sapiens sapiens). Негова родина е източна Африка, където се 
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появява преди 200 000 години. Миграцията е белег за изключител-
ната му приспособителна способност: преди 80 000 години той на-
пуска Африка и след около 70 000 години вече господства на всички 
континенти с изключение на Антарктида. Съвременният човек не 
само се приспособява към различни природни условия, но също 
измества предшестващите го хуманоидни форми (неандерталци, 
хомо еректус). Вероятно изчезването им не е минало без участието 
на конкурента им, съвременния човек, въпреки че то е следствие 
на комплекс от причини. Няма много достоверни данни за преки 
сблъсъци на H. s. s. с другите хуманоидни форми; той обаче веро-
ятно е бил по-добре приспособен към климатични промени и по-
устойчив към епидемии; във всеки случай в Европа неандерталците 
се оказват изтласкани в периферни зони като планините на днешна 
Хърватия, на Иберийския полуостров и Крим. Те окончателно из-
чезват преди около 25 000 години (Guliotta, 2008; McNeill, 1984: 1).

Завладяването на планетата от съвременния човек е само пър-
вата миграционна вълна, която е последвана от вторични вълни, 
допринесли за многостепенно усложняване на човешкото социално 
съществуване. Нека посоча само няколко основни епохални грани-
ци, които бележат съществени промени и усложняване на мигра-
ционните процеси: 8000 години пр. н. е. – възникване на земедели-
ето и уседналия начин на живот; 4000 години пр. н. е. – поява на 
мореплаването в открито море (в относително спокойни води като 
тези на Средиземно море и край Югоизточна Азия); 3000 години 
пр. н. е. – възникване на номадските общества в Евразия и Африка; 
1500 г. след н. е. – зараждането на капитализма в Западна Европа 
(по: MCNeill, 1984). 

И понеже историята на миграциите не може да се разкаже на 
няколко страници, тук съм принуден да прибягна към теоретични 
систематизации, акцентиращи върху някои характеристики на този 
процес. По-нататък ще разгледам причините за миграция, нейните 
основни форми и последствията от нея.

Проф. д.ф. Иван Кацарски
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2. Причини за миграцията
Те могат да се обединят в две големи групи – природни и ан-

тропогенни фактори. Първата група обединява природни феноме-
ни като големи наводнения, изригвания на вулкани и земетресения, 
засушавания и опустошения на реколтата от насекоми. Изследва-
нията категорично доказват, че природните фактори нямат пър-
востепенна роля и самостоятелно значение. Те винаги действат в 
специфичен социален контекст (икономически потенциал на обще-
ството, степен на социално неравенство и кооперативност, расови, 
етнически и религиозни разделения и т. н.). Друга важна особеност, 
установена в различни изследвания, е това, че природните причини 
за миграция обикновено имат само локално и вътрешно за съответ-
ната страна действие, без да предизвикват миграционни движения 
с международен характер. Много по-голяма значение имат социал-
ните фактори като войни, преследвания на расова, етническа или 
религиозна основа, потисничество и бедност. Те тласкат хората да 
напускат родните си места и често да прекосяват континенти и оке-
ани в търсене на по-добър живот. В общия случай е трудно да се 
отговори на въпроса, в каква степен хората са принудени и в как-
ва – сами са избрали да мигрират. Тук има място както откритото 
насилие, например лова на хора и отпращането им в далечни стра-
ни като роби, така и естественото желание човек да търси по-добро 
бъдеще за себе си и за децата си (Piguet, 2013: 155-157; Amrith, 2014: 
1139-1140, 1142; Davie, 1950: 75; Fritzjohn, 2007: 217).

Миграционният процес има активна и пасивна страна. В дока-
питалистическите общества и до голяма степен в ранната модер-
ност е относително лесно да идентифицираме тези две страни. Ак-
тивен елемент са винаги групи, притежаващи някакво съществено 
предимство: по-висок технологичен потенциал, по-висока степен 
на кооперативност, контрол върху инструментите на властта. Фак-
тори на миграционни вълни често са планове и действия на вла-
детели, вождове, аристократични групи, на също търговски елити 
(обикновено сами добре въоръжени или контролиращи въоръжена 
сила) или просто банди от въоръжени авантюристи. Те водят вой-
ни, изтребват и прогонват маси от хора, провеждат депортации, по-
робват и експлоатират свои жертви. 

Миграционният проблем: историческа и цивилизационна преспектива
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През ХІХ век обаче съвсем определено започва да се проявява 

друг тип фактор на миграцията. Той обикновено остава незабеля-
зан, защото действа зад кулисите на непосредствената събитийност. 
За относително кратък исторически период овладява цялата плане-
та и се сдобива с безпрецедентна мощ. Това е капиталът1. Негова-
та основна стратегия се състои в манипулиране и контролиране на 
потребностите на хората. Той е противник на откритото насилие, 
защото се страхува, че може сам да стане негова жертва; при въз-
можност обаче използва всички средства за открита принуда, но 
предпочита да остава в сянка. Капиталът е глобален и миграцион-
ните потоци, които той генерира, също обхващат цялата планета. 
Характерно е, че миграцията става истински мащабна и глобална 
след 1820 г. (Mсkeown, 2004:166). Тя протича успоредно с „една все 
по-цялостна глобална икономика. Това е свят в движение, насоче-
но към фабрики, строителни проекти, мини, плантации, целини, и 
търговски мрежи по цeлrя свят (…) Европейската, североамерикан-
ската и японската индустриализация, капиталът и военната сила, в 
последна сметка пораждат и доминират това движение“ (Mсkeown, 
2004:168).

Капиталът поражда миграционни потоци чрез няколко аспекта 
на своето действие. Първо, той прави неефективни, обезсмисля и 
премахва стари форми на стопанство и обществена организация и 
по този начин тласка големи човешки маси да търсят нови начини 
за препитание и съществуване. Второ, той създава нови икономи-
ческа инфраструктура (промишлени, търговски и финансови пред-
приятия и организации), които стават притегателни центрове за 
„свободния“ труд. Трето, икономическите цикли и други смущения 
във възпроизводствения процес на капитала също предизвикват 
значителни миграционни движения. На повърхността изглежда, че 
в тези модерни миграционни потоци поведението на хората се оп-
ределя предимно от техния свободен избор. В основата обаче е пре-

1 Капиталът, разбира се, е невъзможен без капиталисти (предприема-
чи, търговци, банкери). Тук оставям настрана една възможна дискусия: 
дали капиталът е функция на капиталистите или те са просто инструмен-
ти на капитала.

Проф. д.ф. Иван Кацарски
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димно експанзията на капитала и проблемите в неговото глобално 
функциониране; в зависимост от своите нужди в даден момент и в 
дадено място той в едни случаи жадува да погълне нови човешки 
маси, а в други се освобождава от тях и тях и поражда „излишно на-
селение“. Както отбелязва Маркс, капиталистът „може да унищожи 
всяка редовност на работата и ръководен изключително от своето 
удобство, каприз и моментни интереси да сменя чудовищния пре-
комерен труд с периоди на относителна или дори пълна безработи-
ца“; това „свръхнаселение“ „ се дължи на конкуренцията от страна 
на машините, на промените в квалификацията на заетите работни-
ци, на частичните и всеобщите кризи“ (Маркс,1968: 552).

Според причините и факторите за миграция съвременната епо-
ха не се различава принципно от времето на класическия капита-
лизъм. Природните фактори продължават да оказват съществено 
влияние, но все пак първостепенна роля имат социалните причини. 
Капиталът повече от всякога задвижва и насочва миграционните 
потоци – на локално, национално, регионално и глобално равни-
ще. Същевременно, войната и редица форми на масов терор имат 
първостепенна роля и днес. При това икономическият и военни-
ят фактори действат не само успоредно, но и взаимно подсилват 
ефекта си: икономическите интереси и икономическата нищета 
пораждат военни сблъсъци, а последните от своя страна създават 
нови икономически съперничества и още по-голяма нищета. И днес 
прякото насилие, и то не само когато е политически мотивирано, 
не е престанало да бъде важен източник на миграции. Например, 
и в наше време в Африка, Азия и Южна Америка население от об-
ширни територии се прогонва (обикновено със съучастието на пра-
вителствата и понякога с използване на паравоенни сили), за да се 
създават плантации за добив на палмово масло или за усвояване на 
залежи от ценни минерали (Amrith, 2014: 1140-1141). Над 30 мили-
она в света в наши дни са подчинени на една или друга форма на 
принудителен труд (Curson, 2016: 10). 

Всичко това предопределя големите мащаби на съвременната 
миграция. 
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3. Форми на миграция
Като сложен феномен, миграцията се разкрива в различни фор-

ми, които изследователите класифицират по различен начин. Тук 
ще се спра на пет основни форми, които се отличават по техните 
движещи сили, прояви и последствия.

Първо, нашествия: една група (обикновено етнически специ-
фична) номади чрез пряко насилие прогонва друга група от нейна 
територия и се разполага на нейно място. Едно номадско племе из-
требва и прогонва друга група от нейната територия, нещо което 
се е случвало безброй пъти в Евразия и Африка: така семитите зае-
мат мястото на шумерите в Месопотамия 2000 г. пр. н. е.; по-късно 
индоевропейски номади, след това тюрки и маджари заемат значи-
телни територии в Европа. Този вид миграция до голяма степен е 
свързан с особеностите на самото номадско общество. В него раз-
делението на труда е неразвито; единствено вождовете и шаманите 
се отличават по своите функции. Всички членове на групата са ед-
новременно пастири и войни. Такова общество не се нуждае чужди 
елементи като носители на различни умения и способности; за него 
е важна единствено територията и нейните естествени ресурси. 
Когато обект на нашествието обаче е земеделски, а не друг пастир-
ски народ, завоевателите сами стават обект на културно влияние. 
Изтреблението и прогонването отстъпват място на облагане с да-
нък на подчиненото население, а самите номади завоеватели често 
преминават към земеделска икономика и уседнал начин на живот 
(McNeill, 1984: 4-5).

Нашествието е типична форма на миграция за номадските об-
щества. Останалите форми, които ще характеризирам накратко тук, 
са присъщи на земеделски и индустриални общества.

Втората е колонизация, която на свой ред се появява в няколко 
форми. Има колонисти земеделци, които мигрират към перифери-
ята на земеделската цивилизация, разширявайки нейните предели, 
благодарение на относително по-развита земеделска техника и во-
енно превъзходство над местното население. По силата на такава 
логика се разпространява иригационното оризопроизводство в 
централен и южен Китай и една по-развита форма на плужно земе-
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делие в северните, източните и други части на Европа, иригацион-
ните системи в централна Азия и други региони и т. н. (Ibid., 6-7) 
Има също групи от колонисти търговци, които се установяват да-
леч от своите родни земи; чрез тях се осъществяват икономически 
и културни взаимодействия между различни общества и цивилиза-
ции. Често търговците са съпроводени от мисионери, а търговията, 
войната и религиозната пропаганда са съвсем непосредствено свър-
зани (Кацарски, 2007: 108-121). 

Трета форма е завоеванието: една държава, по волята на неин 
владетел или управляващ елит насилствено, чрез средствата на вой-
ната разширява границите си. Животът на покореното население 
се изменя в една или друго степен, но във всички случаи то става 
обект на данъчно облагане от завоевателя.

Четвърто, насилствено преселване: хора, понякога значителни 
по численост групи, се откъсват от техните родни места и се заселват 
принудително в повече или по-малко далечни страни. Обикновено 
в тази връзка се споменават черните африканци, похитени от ловци 
на хора и продадени от бели роботърговци в Америка. Всъщност 
обаче търговията с роби е позната от най-древни времена и част 
от победените във война са типични нейни жертви (Пак там: 218-
222). Насилственото преселване обаче не е мотивирано единствено 
по икономически, причини, от съображения за печалба. От самото 
си зараждане в древно Месопотамия управляващите преселват пле-
мена и народи от едно място на друго по чисто политически причи-
ни. По подобен начин и по силата на аналогични мотиви постъпва 
Сталиновият режим с някои от народите в необятната си държава. 
През Първата и Втората световни войни воюващите нации експул-
сират „вражески елементи“ или създават лагери, в които насилстве-
но въдворяват лица с чуждо гражданство или от чужд етнос. Поня-
кога те са обект на жестока трудова експлоатация (Hoerder, 1994).

Пето, имиграция: движение на хора, което се осъществява по 
волята на мигриращите и се предполага държавен контрол (повече 
или по-малко ефективен) от приемащата страна. В предмодерната 
епоха и в ранната модерност (до ХІХ век) властите в отделните дър-
жави са контролирали повече емиграцията, отколкото имиграция-
та. Крепостната зависимост в частност е правела невъзможна дори 
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вътрешната миграция на зависимото население. За монарсите пък 
емиграцията на поданици се е възприемала като заплаха за иконо-
мическата и военна сила на страната. В китайската империя емигра-
цията е била забранена, макар ефектът от това да е бил твърде скро-
мен. В самата Европа забраните за емиграция постепенно отпадат 
едва след Френската революция (края на ХVІІІ век). Свободата за 
имиграция трае обаче относително кратко: още през последните де-
сетилетия на ХІХ век например Съединените щати, страната в която 
се заселват най- много мигранти от цял свят, започва да ограничава 
притока – най-напред от Азия, а след това и от Европа. Първона-
чално ограниченията за имиграция са продиктувани от откровено 
расови мотиви, по-късно се въвеждат критерии за образование и 
квалификация (Amrith, 2014: 1146-1147; Riaz, 2012; Mckeown, 2004: 
156, 158-159, 172-173; Davie, 1950: 71-72, 79-80).

Какво е значението на тези форми на миграция за съвременна 
Европа? 

След епохата на Великото преселение на народите континентът 
(с изключение на части от неговата източна и южна периферия) се 
развива твърде автономно, несмущаван от външни нашествия и 
завоевания. Европа е арена на много войни, познава значителни 
миграции на население, прокудено от войни (особено по време на 
Първата и Втората световни войни), междуособици, религиозни 
брожения и нищета, привлечено от възможностите за забогатява-
не, за намиране на работа и от благата на модерната цивилизация. И 
все пак, на обширни територии населението се запазва етнически, а 
на още по-големи – религиозно и културно хомогенно. 

В по-голямата си част Европа е не обект на интервенции, а екс-
панзионистична сила. Тя е хегемон, който превръща целия останал 
свят в арена на своите завоевания и обект на експлоатация. Съще-
временно, до Втората световна война тя е главно зона на емиграция 
(основно към Америка, Австралия, Нова Зеландия и Южна Аф-
рика), а не приемник на мигранти от други региони на планетата. 
Икономическото възстановяване на континента след тази война е 
съпроводено с внос на работници от Юг в страните от Европейския 
съюз. С времето много мигранти се установяват със семействата си 
в тези страни. През 70-те години приемът на трудови мигранти е 
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почти преустановен и легалната миграция като цяло е силно огра-
ничена. Не спира обаче нелегалната миграция и трафикът на хора 
към ЕС. Към 2000 година вече се чувства значителен дефицит на 
работници в двата полюса на трудовия спектър – най-висококвали-
фицираните и най-нискоквалифицираните работници. По иконо-
мически и демографски причини страните започват да разхлабват 
режима на имиграция и да въвеждат квоти – както за специалисти, 
така и за нискоквалифицирани и сезонни работници, въпреки не-
гативните настроения сред обществото по отношение на имигран-
тите (Laczko, 2002). 

Глобалната финансова и икономическа криза след 2008 г. из-
остри социалното напрежение в европейските общества до непо-
знати след войната равнище, а успоредно с това се засилиха ксено-
фобските настроения в Европа. И на този фон се появи огромна 
мигрантска вълна от Юг, която практически излезе извън контрол. 
Приливът на мигранти загуби характера си на имиграция (един по 
принцип контролиран от официалните власти процес), престана да 
бъде дори просто нелегална имиграция. В най-критичния период 
той придоби чертите на открито насилствено проникване през ев-
ропейски граници. 

4. Последствия от миграциите
Те са различни по вид: демографски, политически, икономи-

чески, религиозни, културни. Последствията могат да се разделят 
също на краткосрочни, средносрочни и дългосрочни. Съответно те 
се различават по своето историческо значение. 

В непосредствен план, за самите мигранти миграцията е фактор 
за драматични обрати в съдбите на отделните индивиди, групи, етно-
си, религиозни и други общности. За едни те са ново начало, проспе-
ритет, възход, за други – трагична участ, упадък и гибел. Така е било 
винаги така е и в наши дни. Например, според едно изследване на 
миграцията в съвременна Турция, този процес е един вид лотария: на 
три четвърти от вътрешните мигранти преселването е донесло ико-
номически загуби. За сметка на това малка част от мигрантите реали-
зират големи икономически изгоди (Tunali, 2000: 893, 912-913).
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В исторически план, почти не съществува значим социален 

процес или важно събитие, които да не предизвикват миграцион-
ни вълни. И обратно, няма значими миграционни вълни, които да 
останат без исторически последици. Тук се спирам на най-важни-
те – онези които са оставили най-траен отпечатък върху световната 
история.

В миналото миграцията е имала ключова комуникативна функ-
ция. Преди ерата на книгопечатането, пощите и електронните съоб-
щения мигрантите са били живите посредници между по-близки или 
по-далечни народи. Мигранти са носителите на нови идеи, знания, 
технологии. Изолираните, затворени в себе си общества се оказват 
технологично и културно изостанали. Центрове на най-интензивно 
цивилизационно развитие са градовете, а в демографски план те са-
мите са преди всичко резултат от сложно смесване на населения при 
множество приливи и отливи на мигранти в различни периоди. Но 
миграционните потоци пренасят не само идеи, знания и изобрете-
ния, но също епидемии, които често са с фатална разрушителна сила 
(Koslowski, 2002: 375, 376, 383; McNeil, 1984: 2; Davie, 1950: 75-78).

В едно отношение миграцията се разкрива в парадоксална роля: 
историците виждат в нея както фактор за възхода, така и фактор на 
упадъка и гибелта на велики древни държави. При това не става 
въпрос само за нашествия и завоевания, които от една страна слагат 
край на управлението на една династия и бележат възхода на нова 
(познатия династичен цикъл в Азия). Става въпрос за държави като 
Древна Атина и Древния Рим, които векове наред са по-скоро за-
воеватели, отколкото жертви на агресия и като цяло контролират 
чуждите елементи на своя територия (роби и чужденци). В Атина 
мигранти са преди всичко пленници роби, чужденци (бежанци от 
размирни райони на Гърция, търговци и др.), основатели на дъ-
щерни колонии, атински жители, изселващи се към периферията 
на елинистичния свят. В Рим мащабът на миграционните процеси 
е още по голям, съпоставим с нейните завоевания и обширна тери-
тория на три континента. Притокът на роби е пропорционален на 
силата на експанзионистичната държава. Предоставянето на рим-
ско гражданство на чужди елементи води до основно етническо об-
новяване и пъстрота на управляващия елит. Ветерани се заселват в 
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провинциите, периферни племена получават право да се заселят на 
територията на империята. Нараства делът на чуждите етнически 
елементи в армията. Според някои историци, и в Атина, и в Рим 
това етническо и културно смесване първоначално е фактор на въз-
ход и разцвет. Образовани и надарени чужденци допринасят за мо-
гъществото и величието на империите. Тежкият физически труд е 
оставен на робите. Поради миграция и епидемии числеността на 
атинските граждани намалява, но на тяхно място се настаняват 
роби и чужденци. В Рим населението, което е първичен носител 
на римската култура, значително се изтощава, но империята про-
дължава да расте и просперира благодарение на чужди етнически 
елементи в икономиката, войската и управлението. Възходът обаче 
достига предел, отвъд който настъпва необратим упадък. Според 
влиятелната концепция за световната история на Уилям Мак-Нейл, 
и възходът, и упадъкът на великите империи и въобще на цивили-
зациите е тясно свързан с миграционни процеси и етническо смес-
ване (McNeill 1984: 7-8; Koslowski, 2002: 375, 384-396).

Според тезата на Мак-Нейл, основен белег на всяка цивилиза-
ция е развито разделение на труда и специализация.2 На свой ред 
групирането по занятия и професии се съчетава с етническа и кул-
турна фрагментация, основна причина за която са миграционните 
процеси.3 Така фрагментацията по видове труд се превръща и в ет-
нокултурна фрагментация. Същевременно, обособилите се елемен-
ти се подреждат йерархично, отреждайки на принадлежащите към 
тях индивиди различен статус и престиж в обществото. На върха на 

2 Тези характеристики не са присъщи на номадските общества и зато-
ва Мак-Нейл ги определя като „варварски“: като посредници те имат съ-
ществено значение за развитието на цивилизациите в Евразия, но самите 
не са цивилизация (McNeill, 1984: 6).

3 Според схващането на Мак-Нейл, основен двигател на миграционни-
те вълни са епидемиите: те предизвикват внезапно измиране на население, 
особено в градските центрове, и заместването му с етнически и културна 
различни пришълци. По този начин се преувеличава значението на един 
биологически фактор и съответно се подценява ролята на специфично 
социални процеси и зависимости. Това е несъстоятелен редукционистки 
елемент, в цялостната концепция (McNeill, 1984: 5-6, 9).
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това разслоено и стратифицирано (едновременно по етнокултурен 
и професионален признак) общество се разполага малочислен елит, 
често с разнороден етнически състав (McNeill, 1984: 17-18).

Според същия автор, идеалът за етнически хомогенно обще-
ство е варварски идеал, защото не отчита ролята на специализа-
цията, която предполага етническо и културно смесване. Европа 
твърде дълго е съществувала като обособени, етнически и култур-
но хомогенни нации. Едва след Втората световна война тя започва 
да придобива облика на етнически стратифицирано общество, на-
подобяващо древните цивилизации. Тази картина не се съгласува 
с либералния идеал и разминаването изисква ново осмисляне на 
съвременните реалности (McNeill, 1984: 18).

Мак-Нейл основателно твърди, че основно предимство на ци-
вилизациите е специализацията на труда, а основната им слабост 
се крие във високата степен на отчужденост между управляващ 
елит и масата от населението. Освен това, според него, предим-
ствата на специализацията неизбежно се заплащат с цената на от-
слабваща вътрешна кохерентност на обществото (Ibid., 3, 14). Рей 
Козловски, който до голяма степен се опира на Мак-Нейл, смята, 
че възходът на древните империи на Атина и Рим наистина е във 
висша степен обусловен от миграциите и смесването на етнически 
и културно разнородни населения. Но отвъд известен предел со-
циалната и етнокултурна фрагментация неизбежно предизвиква 
упадък на тези империи. Те се оказват претоварени с чужди етно-
културни елементи. В Атина, към края на ІV век пр. н. е. над две 
трети от населението са роби и чужденци. По аналогичен начин, 
в един момент проникването на твърде много чужди етнически 
елементи „надвишава способността на Рим за политическа ин-
теграция“, което „води до дезинтеграция на Западната империя 
(Koslowski, 2002: 389, 396).

Какъв е съвременният прочит на тези исторически анализи и 
оценки? 

Според едно точно наблюдение, „варварските миграции са ста-
нали популярна метафора сред расистите и други противници на 
съвременната миграция“ (Halsall, 2014: 518). И все пак не всичко се 
свежда до предразсъдъци и безотговорни политически спекулации.

Проф. д.ф. Иван Кацарски
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Както отбелязах по-горе, повечето народи в Европа твърде 

дълго са живели в общества с относителна етническа, религиозна 
и културна еднородност. След Втората световна война тази едно-
родност вече не съществува не само в регион като Балканите, кой-
то е традиционно етнокултурно нехомогенен, но и в най-богатите 
страни от Европейския съюз. В тях вече живеят милиони мигранти 
и техни потомци от Африка, Азия, Карибите, по-голямата част от 
които се оказаха само частично интегрирани или напълно неинтег-
рирани в местните общества. В резултат се засилват враждебните и 
ксенофобски настроения, особено след настъпването на икономи-
ческата депресия от последното десетилетие. Като се има предвид 
отрицателния опит с интеграцията досега, страховете във връзка с 
притока на нови мигранти са основателни. Ако едно общество не 
може да приобщи по-малки групи чужденци, то вероятно няма да 
бъде способно да интегрира значително по-големи групи. 

И все пак това разсъждение е едностранчиво. Само по себе си 
етническото многообразие не е заплаха за обществото; истинският 
проблем е в това, че елементите на етническото разделение се спо-
яват трайно с различни икономически и социални статуси. Големи 
етнически малцинства се концентрират в дейности и професии, 
които са нежелани, нископрестижни, предлагащи ниски доходи. 
Проблемът всъщност е не толкова етнически, колкото социален. 
Колко много се говори и пише в Европа за правата, включител-
но икономическите права, на жените, но почти не става въпрос 
за икономическите права на малцинствата. Преди Френската ре-
волюция от 1789 г. идеите за всеобщо равенство не са имали поч-
ти никакво значение за действителните обществени отношения. 
Жалкото е, че дори в съвременна Европа, въпреки нескромните 
претенции, големи етнически и религиозни групи се оказват из-
тласкани на общественото дъно. Тази етнизирана маргинализация 
несъмнено е голям проблем за съвременна Европа. Но ако тя не 
може да намери решение, какво толкова я отличава от стари обще-
ства, в които робството и етническата дискриминация са се въз-
приемали като нещо съвсем нормално? Универсалната хуманност 
на Европа се оказва повече идеология, неспособна да издържи по-
сериозни изпитания.

Миграционният проблем: историческа и цивилизационна преспектива
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Тази идеология днес губи позиции и се разпада под напора на 

ксенофобските настроения. Колко голяма е тяхната сила се вижда 
от факта, че те намират отклик дори в голямата наука. Например, в 
статия на Макс Сатлър от Max Plank Society (Satler, 2002) се разви-
ва концепцията за „етнически генетичен интерес“ и „универсален 
национализъм“. Според това разбиране етносите (които авторът 
впрочем не се различава ясно от нациите) представляват един вид 
големи семейства. Подобно на тях, те имат интерес от запазване 
на своите етнически специфични гени, докато всяко навлизане на 
различен етнос на собствената им територия означава накърняване 
на техния генетичен интерес. Той може да бъде засегнат по много 
начини и един от тях е „мирна миграция между държави и високи 
равнища на възпроизводство на една етническа група в многоетни-
чески държави“ (Ibid., 113). Политическият идеал, който се предла-
га, е един „универсален национализъм“, сходен с този на Ото фон 
Бисмарк и Удроу Уилсън. Предвид реалността на многоетническите 
държави се правят компромиси от рода на препоръката за „етниче-
ски федерализъм“. По-авторитетно и „дълбоко научно“ обоснова-
ване на расизма и апартейда едва ли бихме могли да очакваме. 

Страховете на хората в Европа са естествени, след като евро-
пейските общества се оказаха неспособни да направят безпроблем-
на дори една относително добре контролирана и първоначално же-
лана имиграция от Юг4. Още по-естествени са тези страхове, при 
вида на миграционния натиск към Европа през последната година. 
Много европейци преживяват тази мигрантска вълна като стихий-
но бедствие, стоварило се ненадейно върху благоденстващия, макар 
и поизнервен от вътрешни проблеми континент. Всъщност, рацио-
нално погледнато, не се е случило нищо неестествено и необичайно. 
Войните в близкия Изток и дестабилизацията на някои неудобни 

4 Разбира се, донякъде е вярно, че страховете и ксенофобията в едно 
общество се пораждат от расови, религиозни и други предразсъдъци сред 
широки слоеве от населението. Но управляващите елити са тези, които, 
след като разполагат с огромни ресурси, би трябвало да намерят и ефек-
тивни решения, а не да се осланят на празни идеологически мантри. Кога-
то няма рационална политика, се събуждат архаични ирационални стра-
хове, дремещи у всяко човешко същество.
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режими в ислямския свят, грижливо планирани и методично про-
веждани от Съединените щати, с подкрепата и съучастието на евро-
пейски сили като Англия, Франция и други европейски страни, не 
можеха да не предизвикат бежанска криза в Европа. Европа не може 
да подкрепя военни интервенции и да подклажда вътрешни войни в 
непосредствена близост до своите граници, без да бъде застрашена 
нейната собствена вътрешна сигурност. Войната, вътрешните меж-
дуособици, в съчетание с масова бедност и безперспективност в об-
ширни близки региони, тласнаха стотици хиляди към „обетована-
та“ европейска земя. Безсмислено и безнадеждно е пришълците да 
се делят на бежанци от войната и икономически имигранти – двете 
категории трудно могат да бъдат разделени: никой не е в състояние 
да отдели „доброволната“ от „принудителната“ миграция. 

Не са нужни елитни университети, военни академии и дипло-
матически школи за да се предвидят последиците от късогледата и 
безотговорна политика на управляващите в Европа. В един момент 
действително се стига до невъзможност за рационален и ефективен 
контрол на ситуацията. Тогава единственият изход остават срамни-
те и недостойни сделки от рода на тази с авторитарния репресивен 
режим в днешна Турция.

Библиография

Кацарски, 2007: Кацарски, Иван, Власт, неравенство и стратификация 
в прединдустриалните общества, Велико Търново, Фабер, 2007.

Маркс, 1968: Маркс, Карл, Капиталът, Том 1. В: Маркс, Енгелс, Съчине-
ния, Т. 23, София, Издателство на БКП, 1968.

Amrith, 2014: Amrith, Sunil, S. Currents of Global Migration. In: Develop-
ment and Change. Vol. 45 (2014), No. 5, pp. 1134-1154.

Curson, 2016: Curson, Peter, A World in Motion. In: Geodate, Vol 29 
(2016), Issue 1, pp. 9-13.

Davie, 1950: Davie, Maurice R. When Peoples Move. Phylon, Vol. 11, No. 1, 
pp. 70-80.

Fritzjohn, 2007: Fritzjohn, Matthew, Equality in the Colonies: Concepts of 
Equality in Sicily During the Eighth to Sixth Century B. C. In: World Archaeol-
ogy, Vol. 39 (2007), No. 2, pp. 215-228. 

Миграционният проблем: историческа и цивилизационна преспектива



264
Guliotta, 2004: Guliotta, Guy, The Great Human Migration. In: Smithsoni-

an, Vol. 29 (2008), Issue 4.
Halsall, 2014: Halsall, Guy, The Two Worlds Become One: A “Counter-In-

tuitive” View on the Roman Empire and “German” Migration. In: German His-
tory, Vol. 32 (2014), No. 4, pp. 515-532.

Hoerder, 1994: Hoerder, Dirk, Changing Paradigms in Migration History: 
From “To America” to World-Wide Systems. In: Canadian Review of American 
Studies, Vol. 24 (1994), Issue 2.

Koslowski, 2002: Koslowski, Rey, Human Migration and the Conceptual-
ization of Pre-Modern World Polices. In: International Studies Quarterly, Vol. 40 
(2002), No. 3, pp. 375-399. 

Laczko, 2002: Laczko, Frank, New Directions for Migration Policy in Eu-
rope. In: Philosophical Transactions: Biological Sciences, Vol. 357, No. 1420 
(2002), pp. 599-608.

Mckeown, 2004: Mckeown. Adam, Global Migration, 1846-1940. Journal of 
World History, Vol. 15 (2004), No. 2, pp. 155-189. 

МcNeill, 1984: McNeill, William H., Human Migration in Historical Per-
spective. In: Population and Development Review, Vol. 10 (1984), No. 1, pp. 1-18.

Piguet, 2013: Piguet, Etienne, From “Primitive Migration” to “Climate Ref-
ugees”: The Curious Fate of the Natural Environment in Migration Studies. In: 
Annals of the Association of American Geographers, Vol. 103 (2013), No. 1, pp. 
148-162.

Riaz, 2012: Riaz, Rafia, The Role of State in Regulating Migration: A Study 
of the Arab Migration to Iraq 632-750 CE. In: Islamic Studies, Vol. 51 (2012), 
pp. 423-444.

Satler, 2002: Satler, Frank, Estimating Ethnic Genetic Jnterests: Is It Adap-
tive to Resist Replacement Migration? In: Population and Environment. Vol. 24 
(2002), No. 2, pp. 111-140.

Tunali, 2000: Tunali, Insan, Rationality of Migration. In: International Eco-
nomic Review, Vol. 41 (2000), No. 4, pp. 893-920.

Проф. д.ф. Иван Кацарски



265

ОПТИМИСТИЧНИЯТ УКЛОН  
НА СЪВРЕМЕННОТО ГЛОБАЛНО 

ПРОГНОЗИРАНЕ И ВЪПРОСЪТ  
ЗА МИГРАЦИЯТА1

Гл. ас. д-р Благовеста Николова
ИИОЗ-БАН

blag_ilieva@yahoo.com

THE OPTIMISITIC DRIFT IN CONTEMPORARY 
GLOBAL FORESIGHT AND THE ISSUE  

OF MIGRATION
Assist. prof. Blagovesta Nikolova, PhD

ISSK-BAS
blag_ilieva@yahoo.com

Summary
The text aims to identify some of the shortcomings of contemporary global 

foresight which may be traced back to what we could denote as “optimistic drift” 
in the realm of futures studies. It outlines the prognostic blind spots of such an 
approach, which leads to the construction of insufficiently adequate and not 
quite useful projections of the eventual European future and the issue of migra-
tion. This in its turn results in institutional unpreparedness and strategic weak-
ness in the face of processes such as the still ongoing European migrant crisis. 

Keywords: global foresight, migration, European Union

1 Текстът е част от проект, реализиран по Програмата за подпомагане 
на младите учени в БАН, 2016-2017 г.
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I. Въведение
Изострилата се през края на 2015 г., но продължаваща и днес 

Европейска мигрантска криза от една страна разпали дебати във 
връзка с противоречията между хуманитарните и правоохранител-
ните ангажименти на националните държави в контекста на член-
ството им в Европейския съюз, а от друга – разкри два много важни 
момента във връзка с бъдещето на последния. Първо, изглежда, 
че няма ясна визия за съдържанието на т.нар. Европейски проект, 
която да очертава „нормативния хоризонт“ на неговото развитие. 
И второ, инструментариумът, който се използва за опознаване и 
конструране на бъдещия контекст, в който Съюзът като особена ко-
лективна властова субектност ще оперира (или с езика на съвремен-
ното прогнозиране – „ще навигира“) има слабости, които водят до 
изграждането и позоваването на неадекватни прогнози. 

Тук ще се спрем на втория проблем. Ще се опитаме да разберем 
дали в концептуалните предпоставки на съвременното глобално 
прогнозиране има нещо, което (въпреки изобилието от данни и ин-
формация, на които се радваме днес) отклонява изследователското 
и прогностично внимание в посоки, водещи до провалени прогно-
зи, включително и по въпроса за миграцията. 

II. Европейският съюз и предизвикателствата  
на бъдещето

В условията на нарастваща сложност на социалния и политиче-
ски контекст в съвременните общества, както и загубата на ориен-
тири за посоката и интензивността на социалната промяна при една 
много динамична глобална среда, въпросът за адекватните страте-
гии спрямо бъдещето излиза на преден план. На различни институ-
ционални нива и в рамките на различни политически култури, този 
проблем бива адресиран по специфичен начин. За едни адекватен 
инструмент е планът (напр. Китай) или някаква друга форма на 
нормативно прогнозиране, за други – методите за проучващо про-
гнозиране (напр. анализът на глобални трендове), за трети – уме-
лото използване възможностите и на двата прогностични подхода. 
Що се отнася до Европейския съюз и начина, по който се конструира 
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на институционално ниво неговото възможно бъдеще, без да вли-
заме в задълбочен дебат, само ще отбележим, че затруднението за 
реализиране на стратегически документи, задаващи параметри на 
неговото развитие (като Лисабонската стратегия и стратегията Ев-
ропа 2020), направи по-осезаема нуждата от задълбочен анализ на 
някои глобални тенденции и тяхната проекция в бъдещето. Това е 
част от една по-широка интелектуална нагласа, че е нужно да се кул-
тивира подготвеност за бъдещето чрез проследяване на трендове 
(регулярности), идентифициране на предизвикателства (източници 
на неопределеност) и изработване на политики, които да миними-
зират рисковете и да насочат към желано развитие. С оглед насър-
чаването на институционална далновидност на нивото на Европей-
ския съюз е необходимо не само да се почерпи експертиза, която 
да очерте особеностите на бъдещия глобален контекст, но и да се 
осигурят условията за смислено институционално взаимодействие 
по проблемите на бъдещето, така че въпросът за подготвеността да 
бъде адресиран на различни нива. За целта през 2010 г. е старти-
ран проект за доброволно междуинституционално сътрудничество 
в рамките на Съюза и създаване на система за анализ на Европей-
ските политики и стратегии – European Strategy and Policy Analysis 
System (ESPAS). Тази система възпроизвежда един добре познат от 
американската практика подход към проблемите на бъдещето, в ли-
цето на Националният съвет за разузнаване на Съединените щати 
и издаваните през четири години (след всеки президентски избор) 
доклади „Глобални трендове“ (NIC, 2012). ESPAS, на свой ред, си по-
ставя следните задачи2:

1) да предостави рамка за институционално сътрудничество и 
взаимодействие между Европейската комисия, Европейския 
парламент, Генералния секретариат на Съвета на Европей-
ския Съюз и Европейската служба за външна дейност по въ-
просите на бъдещето;

2) да произвежда анализи на глобални трендове, в които да са 
идентифицирани и съответните бъдещи предизвикателства 
пред Европейския съюз;

2 <http://europa.eu/espas/about-espas/index_en.htm>, посетен на 30.05.2016. 
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3) да развива нов капацитет за стратегическа предвидливост в 

рамките на Европейския съюз и информираното правене на 
политики.

Важна проява на тези намерения е издеденият наскоро доклад 
„Глобални трендове 2030: Може ли ЕС да посрещне бъдещите пре-
дизвикателства?“ (ESPAS, 2015), на който ще се спрем по-надолу в 
текста, за да демонстрираме през него някои от причините за недос-
татъчната подготвеност пред разразилата се през 2015г. Европейска 
мигрантска криза.

III. Бъдещето на Европейския Съюз и въпроса  
за миграцията в глобалните прогнози на ESPAS

Докладът „Глобални трендове 2030: Може ли ЕС да посрещне 
бъдещите предизвикателства?“ датира от края на 2015г., което на 
практика и подхранва очакването, че известните от 2013 и 2014 г. 
тенденции3 ще бъдат адекватно отразени в конструирането на кон-
текста, на базата на който Европейският институционален разум 
бива възпитаван в далновидност. Начинът, по който се мисли бъ-
дещето на Европа в този документ не се различава съдържателно 
от начина, по който глобалнaта среда и съдбата на ЕС в нея се раз-
глеждат и от други подобни издания като споменатите вече докла-
ди „Глобални трендове“, или пък „Глобалните стратегически трен-
дове“ на Министерстцо на отбраната ори Обединеното Кралство. 
Този документ е наследник на един друг документ, произведен от 
средите на сигурността в ЕС и занимаващ се с глобалното бъде-
ще – Global Trends 2030: Citizens in an Interconnected and Polycentric 
World (ESPAS, 2012). При по-внимателен преглед на тези доклади 
може лесно да се установи, че наративите за глобалното бъдеще се 
припокриват, проблематиката и заключенията са идентични, източ-

3 Като например удвояването на броя на заловените нелегални миг-
ранти на границите на Европейския съюз (с 48% между 2012 и 2013), уд-
вояването броя на смъртните случаи в Средиземноморието между 2013 
и 2014г., развитието на военните действия срещу Ислямска Държава и 
вътрешнорегионалните мигрантски потоци в следствие на това, и т.н. (In-
ternational Organization for Migration, 2014)
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ниците на информация, на които се базират анализите в много слу-
чаи съвпадат. Както ще се убедим в следващия раздел, това унифи-
циране на дискурса на глобалното прогнозиране е съпътствано от 
(или пък самó създава) споделянето на определени концептуални 
предпоставки, които насочват прогностичното внимание в не мно-
го полезна за реалното посрещане на бъдещите предизвикателства 
посока. 

Проблемът за миграцията е поставен в рамката, през която се 
мисли по-общо бъдещето на ЕС. Очертаните трендове, идентифи-
цираните предизвикателства и препоръките за възможни политики 
са обобщени в таблицата по-долу.

Таблица 1. Бъдещето на Европейския съюз – глобални трендове, 
предизвикателства и препоръки за политики
ТРЕНДОВЕ
По-богато, но застаряващо човечество.
Разрастваща се средна класа в глобален план и нарастващи неравенства 
в национален.
По-уязвим процес на глобализация, начело с икономическото Г-3 (САЩ, 
Китай и ЕС).
Трансформираща индустриална и техническа революция.
Нарастваща връзка между климатична промяна, енергийно 
обезпечаване и конкуренция за ресурси.
Променящ се характер на властта, взаимозависимост и крехък 
мултилатерализъм.
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ЗА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
Преструктуриране на икономиката.
Към общество на промяната и иновациите.
Справяне с неравенствата.
Възстановяване на доверието в демокрацията.
Подсилване на международната роля на Европейския Съюз.
ПРЕПОРЪКИ ЗА ПОЛИТИКИ
Икономическо догонване (чрез Дигитален съюз, Енергиен съюз, 
Еврозоната).
Промяна и нови форми на взаимодействие с гражданите, доверие и 
отговорост.
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Заемане с проблема за неравенствата, образованието и 
здравеопазването.
По-голяма активност в съвместното посрещане на глобални 
предизвикателства.
По-силно лидерство и подобрено стратегическо мислене с помощта на 
ESPAS.

Източник: ESPAS. 2015. Global Trends to 2030: Can the EU meet the challenges 
ahead?, <http://europa.eu/espas/pdf/espas-report-2015.pdf>, посетен на 25.04.2016

Това са параметрите, около които се конструира възможното 
бъдеще на Европейския съюз и които имат за цел да информират 
вземащите решние за политиките и администрацията на Съюза. Те, 
така да се каже, оформят границите на въображението за евентуал-
ните предизвикателства на дългия срок. В тази картина, появата на 
т.нар. Европейска мигрантска криза, която бе преживяна и все още 
бива преживявана като разтърсваща из основи въпроса за Европей-
ския проект, не е предугадена, макар да има достатъчно индикации 
за нея. 

Въпросите на миграцията на свой ред са отразени по тради-
ционния за подобни разработки начин и в рамките на познатия 
сюжет за застаряваща Европа и нейното икономическо отслабва-
не. Като предизвикателства се посочват намалената продуктивност, 
липсата на работна ръка в трудоспособна възраст, тромавото мар-
кетизиране на резултатите от научно-изследователска дейност, пен-
сионната бюджетна тежест върху работещите вследствие на напре-
дъка в медицината и удължаване продължителността на живота. 
Говори се за необходимостта от внос на високо- и нискоквалифи-
цирана работна сила чрез добре обмислени имигрантски политики. 
Като риск е спомената трудността за интегриране на мигрантите в 
обществата-домакини и засилващите се във връзка с това ксено-
фобски настроения и крайно десни тежнения. 

Една друга посока на анализа, касаещ въпроса за миграцията 
е прогнозата, че нарастващите мигрантски потоци ще са по-скоро 
вътрешнорегионални или развиващи се към други развиващи се 
страни (в рамките на глобалния Юг) в следствие на климатични 
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промени, военни конфликти, нарастващите възможности за нами-
ране на работа в Азия и страните от Залива. Предвижда се Западна 
Европа да изгуби значението си на първостепенна дестинация, осо-
бено за висококвалифицираната работна сила. Обръща се внима-
ние и на факта, че има отлив на висококвалифицирани европейци 
към Съединените щати и Азия.

Трето, отбелязва се появата и нарастващото значение на нови 
модели на миграция като професионалната мобилност, кръговата 
миграция и миграцията на краткия престой, които водят до образу-
ване на трансгранични общности, запазващи културната си незави-
симост в рамките на приемащото общество. 

Разбира се, отбелязани са и някои моменти, касаещи вътреш-
ноевропейската сигурност във връзка с миграцията – нарастващото 
Европейско мюсюлманско население (проекции за 58 млн. или 8% 
от общото население на Съюза към 2030), опасността от пренасяне 
на вътрешнорелигиозни конфликти (сунити-шиити) на Европейска 
почва, мобилността на някои екстремисти и риска от разливането 
на конфликти от съседни региони чрез завръщане на опасни еле-
менти в сътветната им Европейска родина. 

Различните сюжетни линии в прогнозиране развитието на ми-
грантския въпрос в контекста на бъдещето на Европейския съюз са 
обобщени в таблицата по-долу.

Таблица 2. Миграция и бъдещето на Европейския съюз –  
„сюжетни линии“ на прогнозния анализ

МИГРАЦИЯТА И ЕВРОПА
Миграцията – средство за повишаване нивата на продуктивност  
в застаряваща Европа.
Миграцията – подхранваща популизма и ксенофобията в Европа 
Миграцията – нови форми и посоки на глобалния мигрантски поток 
(встрани от Европа)
Миграцията – внос на религиозни конфликти и заплахи за сигурността 
в Европа

Когато се коментира проблемът за миграцията с оглед на Ев-
ропейското бъдеще, прави впечатление силната икономизация на 
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въпроса. Във връзка с това в документа се препоръчва полагането 
на повече усилия за преформулиране на дебата за миграцията чрез 
акцент върху контролираната миграция и необходимостта миг-
рационните политики да се адаптират към еволюиращите нужди 
на икономиката. Хуманитарните аспекти на мигрантския въпрос 
липсват – като например въпроса за търсещите убежище и канди-
датстващи за стаут на бежанци хора. Също така прави впечатление, 
че културно-интеграционните предизвикателства не биват комен-
тирани в дълбочина, а се отбелязват като причина за затруднен внос 
на така необходомото трудоспособно население, предвид съществу-
ващите вече в приемащото общество социални неравенста и реак-
циите на популистки, крайно десни и ксенофобски формации. 

За целите на този текст не е необходимо да отразим детайлно 
съдържанието на разглеждания доклад, нито пък да предложим ис-
тините за смисъла и естеството на миграционния процес в мисле-
нето на бъдещето за Европа. Задачата на тези редове е да изполва 
въпросния прогнозен документ, за да обоснове тезата, че недоста-
тъците на съвременното глобално прогнозиране оказват особено 
влияние върху институционалната неподготвеност и стратегиче-
ската слабост на Европейския съюз пред лицето на всякакъв род 
„кризи“. Доказателство за това са и подходите към проблема за миг-
рацията. Съществуващата индустрия4 за производство на глобални 
прогнози произвежда определени (интелектуални) нагласи, които 
задават насоката при конструиране на това, което се възприема за 
„проблематично“ и „желано“ с оглед на бъдещето и което на свой 
ред ощетява адекватния анализ на текущи тенденции и техните 
проекции в бъдещето. Това, макар и непряко, има отношение към 
начина, по който се разпознават проблемите (или биват игнорира-

4 Неслучайно използвам думата „индустрия“, за да подчертаея, че зад 
много от наративите за така нареченото глобално бъдеще, стоят частни 
тинк-танк организации, които предлагат услугата „прогнозиране“ на заин-
тересовани институции и организации, като междувременно продават сво-
ят „уникален прогностичен инструмент“ – дали ще е специална сценарийна 
методология, форсайт, дърво на целите и пр. Ролята на различни субекти на 
„заинтересовано знание“ при създаване образи на бъдещето, консумирани 
от публични институции, е въпрос, който сам заслужава задълбочен анализ.
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ни) и се привижда тяхното решение (или оставаме изненадани и 
неподготвени). Както бе демонстрирано по-горе, интерпретативна-
та рамка, в която се поставя въпросът за миграцията не позволява 
в дълбочина да се обследи сложността на този процес. Тя стеснява 
прогностичното внимание в една икономизирана и оптимистична 
перспектива за бъдещето, която оставя малко място за по-катастро-
фичните негови нюанси, особено с оглед на ситуацията в т.нар. Дъга 
на нестабилност. 

Случаят с отразяването на миграцията в наратива за глобално-
то бъдеще и Европа ни дава повод за размисъл по един важен про-
блем, а именно – какви концептуални предпоставки обусловяват 
заниманията с т.нар глобално прогнозиране и как това се отразява 
на видимостта на проблеми, касаещи бъдещето на ЕС. 

IV. „Oптимистичният уклон“  
на съвременното глобално прогнозиране 

Съвременното глобално прогнозиране, което се изразява в из-
готвянето на прогнози за глобалното бъдеще, е част от това, което 
някои наричат футурология или изследвания на бъдещето (futures 
studies) – едно поле с особено интереси, развиващo свой обсег от 
проблеми и решения (методи), със съпътстващите го организа-
ционни5 и публикационни6 органи. Макар да няма статуса на нау-
ка, представителите на това поле (голяма част от тях са с различен 
дисциплинарен произход от академичните среди) или интелектуал-
но движение, както някои го наричат, участват в работата на леги-
тимни публични институции (напр. US National Intelligence Council, 
UK Ministry of Defence) или се радват на широк публичен интерес 
(прим. Алвин Тофлър, Нуриел Рубини). Това на практика няма как 
да не води до известно влияние на нагласите, характерни за това 

5 Като например World Futures Studies Federation, World Future Society, 
World Futures Forum и пр. 

6 Плеяда от академични и популярни списания, посветени на фор-
сайт и прогнозиране, като European Journal of Futures Research, Futures: 
The Journal of Policy, Planning and Futures Studies, Futuribles, Long Range 
Planning: International Journal of Strategic Management и много други. 
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поле, върху нагласите на политици, публични администратори и 
широката публика. 

Изготвянето на глобални прогнози в повечето случаи след-
ва една и съща методика – подбор на основни глобални трендове, 
източник на социална промяна (демографска динамика, социални 
неравенства, конфликти, иновации, климатични промени и пр.), и 
изследване на възможни ефекти, взаимодействието на които може 
да произведе различни варианти („сценарии“) на бъдещето. Целта е 
не прогнозиране по същество с претенция за предсказуемост, а из-
гражане на стратегическа подготвеност с оглед високата степен на 
непредвидимост, която характеризира днешния глобален контекст. 

Фиг. 1. Последните доклади с глобални прогнози – съответно на 
ESPAS, US National Intelligence Council и UK Ministry of Defence 

    

Изграждането на подготвеност не предполага ясни очаквания 
за това, което предстои, а трениране на адаптивност към реалност с 
висока степен на неопределеност. Това разбира се е една силно пре-
увеличена от страна на футурологичното поле позиция, която обаче 
създава нагласата, че нищо не е предвидимо и едва ли не обитава-
ме един постоянен дисконтинюитет, в който връзката с вчерашния 
ден е прекъсната. Такава нагласа има своите последствия не само с 
оглед на това как посрещаме своето политическо „утре“, но и как 
конструираме основанията на онова, което наричаме „политическа 
отговорност“. Това може да обясни защо Европейската мигрантска 
криза бе преживяна като едва ли не нещо самопораждащо се, без 
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предвестници и причини назад във времето, а политическата отго-
ворност на Европейския политически и административен елит съв-
сем не бе свързана с провала на външнaта политика спрямо Близко-
източния регион. 

„Оптимистичният уклон“, за който става дума в този текст, в 
някакъв смисъл произтича от тази интелектуална нагласа. Пред-
поставката за доминация на нeопределеността води до постепен-
ното отпадане на строго прогностичния ангажимент в глобални-
те прогнози. Последствие от това е все по-трудното удържане на 
идеята за континуитет, отказана (или силно възпрепятствана) ви-
димост по отношение на темпоралната състоятелност на явление 
или процес (сякаш всичко започва от днес и е самопораждащо се) 
и презентизъм. Това създава една ситуация за занимаващите се с 
въпросите на бъдещето, която налага концептуално „наместване“ 
по отношение на възможността за социална промяна. В обмисляне 
на адекватните модуси на реакция към очертаните в прогнозните 
документи образи на бъдещето се отбелязва недостатъчността на 
адаптацията като такъв модус към настъпващите (предвидени) 
промени и се акцентира върху упражняването на един вид „пози-
тивна“ политическа отговорност (като предварителна отговорност) 
за иницииране на промяна в идентифицирани от прогнозите евен-
туални „точки на интервенция“ от уловените тенденции/трендове с 
цел „сграбчване на възможности“ и „редуциране на рискове“. Това 
на свой ред изисква нагласа за оптимистичен поглед по отношение 
на бъдещето, т.е. за възможната му променяемост към желани от 
нас негови варианти. С други думи, набляга се на творческите въз-
можности по отношение на едно желано бъдеще чрез преодоляване 
празната убедителност на доминиращите скептицизъм и катастро-
фично съзнание (Schinas, 2012). В рамките на дискурса на съвре-
менното прогнозиране по един почти магически начин тревогата 
от засилващата се роля на неопределеността и накърнената връзка 
между причини и ефекти в развитието на глобалните процеси, се 
превръща в настояване за по-голямата прогностична стойност на 
оптимистично заредените образи на глобалното бъдеще. Спомена-
тият концептуален ентусиазъм за избягване на неприятни сценарии 
чрез позитивно преформулиране на проблема може да обясни защо 
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въпросът за миграцията бе проектиран с оглед на една оптимистич-
на икономическа интерпретация и не бе аналзииран в контекста на 
сложната мрежа от фактори, които задействат този процес на масо-
во движение на хора. 

V. Заключение
Настоящият текст се опита да се докосне до една прелюбопитна 

тема, а именно тази за връзката между бъдещето на Европейския 
съюз и начина, по който се конструира нагласа за това как тряб-
ва да се подходи към въпроса за същото това бъдеще. Използвахме 
случая с Европейската мигрантската криза, за да илюстрираме, че 
в самите концептуални жалони на съвременното глобално прогно-
зиране е заложена интерпретационна ориентация, която може да 
доведе до „слепи петна“ в идентифицирането и анализирането на 
значими за бъдещето на Съюза теми. Видя се, че когато бъдещето 
на миграцията се разглежда само в перспективата на усилията за 
реализиране на нейната позитивна икономическа значимост, това 
може да лиши прогностичното внимание от нуждата за задълбочен 
и адекватен анализ на множеството фактори, които са във връзка с 
разгръщането на този социален феномен, и в частност – на разви-
тието му на Европейска територия. 

Друго интересно заключение от нашия кратък анализ е, че 
усилията за култивиране на политическа и институционална дал-
новидност (хоризонт на дългия срок) са обременени от особена 
интелектуална нагласа, която на практика води до многократното 
подновяване на краткия срок. Защо възможността за разгръщане 
на събития като Европейската мигрантската криза остава извън 
полезрението на оптимистично заредените образи на глобалното 
бъдеще? Такива събития се явяват като изненади или „черни лебе-
ди“ – т.е. като прекъснатост в континуитета, като събития без пред-
вестници и предусловия, реакциите спрямо които изискват спешни 
стратегии и планове за справяне (отново на краткия срок).

Гл. ас. д-р Благовеста Николова
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Summary 
The history of the “Eastern Partnership” program that EU offers 

to the six European post-Soviet republics in 2009-2016 shows that EU 
hardly could repeat the success of its Eastern enlargement of the 90s and 
thereby overcome the crisis. It is Russia that counteracts the negations for 
political and economic integration between the EU and Armenia, Belarus, 
Republic of Moldova, Georgia, Ukraine, Azerbaijan hard. The European 
Commission does not take this into account properly and proposes less mon-
ey for that integration than it had allotted before for the Central and 
Southeastern ex-communist countries. In addition EU does not promise 
them full-fledged membership from the very beginning of the negotiations 
and lays down strong political terms for liberalization of visa regimes for 
those counties thus discouraging them.
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Като глобалистки проект ЕС включва разширяване и интегри-
ране на нови страни, пазари и ресурси под най-различни форми 
(като програми по Европейска политика за съседство) и с използ-
ване на различни механизми (съглашения за търговия и търгов-
ско-икономическо сътрудничество; договори за партньорство и 
сътрудничество; споразумения за асоциация; договори за присъ-
единяване) (Пиндър, 2006; 263). Ако приемем, че ЕС де факто е 
създаден с договора в Маастрихт, подписан на 7 февруари 1992 г., то 
неговото разширение е основно в източна посока. За това съдейства 
и военната интеграция в рамките на НАТО, който също е инстру-
мент за усвояването на новите страни. Особено успешно е то с при-
съединяването на страните от Централна и Източна Европа (ЦИЕ) 
през 2004 – 2007 г., подготвено през 90-те години в условията на 
пълно господство на основния западноевропейски партньор – 
САЩ. Опит да повтори този успех ЕС предприема през юни 2008 г., 
когато е замислена програмата „Източно партньорство“ (ИП) като 
част от Европейската политика за съседство1. Тя е формата за 
поредното разширение на ЕС на Изток и цели икономическо и по-
литическо усвояване на 6-те европейски постсъветски републики – 
Украйна, Грузия, Молдова, Беларус, Армения и Азърбайджан.

Реализира ли програмата тази цел, с какви проблеми се сблъск-
ва в края на първото десетилетие и началото на ХХ1 в. е предмет 
на моята статия. Надявам се тя да предостави факти и интерпрета-
ции, които ще подскажат нещо за бъдещето на ЕС, за това доколко 
екстензивното разширение на изток може да спаси съюза в новата 
геополитическа обстановка2. Такова политика ЕС продължава да 

1 Другата програма от Европейската политика за съседство е „Евро-
Средиземноморие“.

2 След разрушаването на светските държави в Близкия изток и Среди-
земноморието вследствие на „Арабската пролет“ и интервенцията в Либия 
южното разширение на ЕС няма бъдеще.

ЕС и поредното разширение на изток: съдбата на програмата ...
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демонстрира едновременно със засилената конфронтация с Русия. 
На 14 март 2016 г. Съветът на външните министри на 28-те прие 5 
принципа за отношенията с Русия и едни от тях бе „укрепване на 
отношенията със страните от програмата „Източно партньорство“ и 
с други съседи от Централна Азия“ (ЕС прие, 2016).

Програмата ИП трябва да замени системата от договори за 
партньорство и сътрудничество, които ЕС има с повечето от по-
сочените страни още от 1997 – 1999 г. Сега на тях им се предлага 
многостранно и двустранно сътрудничество под формата на ново 
поколение договори (европейски споразумения): за асоциация, за 
създаване на зона за свободна търговия, за либерализация на ви-
зовия режим, за енергийна сигурност. Европейските ръководители 
изрично подчертават, че програмата не предполага пълноправно 
членство в ЕС за разлика от договореностите със страните от ЦИЕ 
пред това. При сключване на споразуменията за асоциация, макар и 
след дълги колебания през 1993 – 1995 г., на страните от ЦИЕ е обе-
щано членство, след като покрият общите критерии от Копенхаген 
(1993) (Бусек, Микулич, 2005; 64).

Веднага прави впечатление, че Руската федерация не е включена 
в програмата, а е включена Беларус „на последния диктатор в Евро-
па” Александър Лукашенко, на когото ЕС от 1998 г. за пръв път налага 
санкции. (Химшиашвили, 2016) Нещо повече, от 1999 г. Белурас е 
част от Съюзна държава Беларус-Руската федерация. Официалното 
обяснение е, че Русия подобно на другата страна в източна посока – 
Турция, е с друг статут – на стратегически партньор. Самата Тур-
ция от 1987 г. вече преговаря за присъединяване към ЕС (Източно 
партньорство, 2016). Това обяснение едва ли успокоява Москва, като 
се има предвид че идейните подбудители и активните двигатели на 
Програмата са най-русофобски настроените страни Полша и Шве-
ция и техните външни министри Радослав Шикорски и Карл Билд. 
Особено активна е Полша, която отдавна се опитва да се утвърди като 
регионален лидер, съперничащ на Русия в Източна Европа, за да пов-
тори историческия път на Жечпосполита (Полско-литовска държава 
от XVI – XVIII в.). В това начинание Полша е подкрепена не само от 
русофобска Швеция, но и от другите исторически противници на 
Русия – Германия и САЩ. Германия след провала на нейната „Нова 
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източна политика“ през 2007 г. цели чрез „Източното партньорство“ 
да укрепи позициите си в ЕС срещу Франция, която държи повече 
на средиземноморското разширение (Лыкошина, 2014; 66-67).

Антируската насоченост на програмата кара Министерството 
на външните работи на Русия непрекъснато да обвинява програ-
мата, въпреки уверенията на европейските лидери, че „ЕС, като 
кани бивши съветски републики в своите структури, поставя 
пред тях твърди условия, които в същност се свеждат до отказ 
от сътрудничество с Русия“ (Меркел: 2013). Тези обвинения имат 
своите основания дори само поради факта, че европейските техни-
чески и технологични стандарти са различни от съществувалите 
в СССР. Много по-важно е обстоятелството, че в шестте страни 
имат рускоезично и руско население, те участват в хлабавата орга-
низация Организацията на независимите държави (ОНД), създа-
дена на мястото на СССР, имат кооперирани предприятия с Русия 
и са с военно-стратегическо значение за нея. Неслучайно те са 
възприемани в РФ като „близката чужбина“.

Отношенията между Русия и шестте постсъветски републи-
ки обаче не са безоблачни. След цветните революции с някои от 
тях – Грузия, Молдова и Украйна, Русия води газови и винени 
войни, за да покаже какви ще са последиците от скъсването на ико-
номическите и политическите връзки с Москва. Подобна поли-
тика поражда негативното отношение към Русия сред местните 
политически и икономически елити, олигархични по своя произход 
и действия. Те са недоволни от политиката на Кремъл „на тоягата и 
моркова“, която обслужва интересите на агресивния и алчен едър 
руски бизнес и особено на руския монополист „Газпром“. Затова 
местните елити се идентифицират като русофобски и се опитват 
да пакостят на Русия. Така Украйна, Грузия и Молдова дълго вре-
ме поставят пречки за приемането на Русия в Световната търговска 
организация. Заедно с това местните елити издигат и поддържат те-
зата за руската заплаха при преговорите с ЕС, теза, подходяща и за 
Брюксел. Тя му помага да изтъква, че целта на програмата е укреп-
ване на демокрацията и стабилността в съседните му страни от Из-
точна Европа и Южен Кавказ. Особено удобен повод за ускоряване 
на „Източното партньорство“ дава грузинско-южно-осетинско-ру-

ЕС и поредното разширение на изток: съдбата на програмата ...



282
ската война (8 – 12 август 2008 г.), представена като руска агресия. 
Тогава ЕС призовава да се побърза с приемането на програмата.

Програмата „Източно партньорство“ е представена на шестте 
републики на срещата на върха в Прага през 2009 г. ЕС възприема и 
към тях, както и към страните от ЦИЕ подхода на равния старт (Бу-
сек, Микулич, 2005; 100), т.е. поставянето им пред еднакви условия, а 
резултатите ще зависят от изпълнението във всяка отделна държава. 
Подготовката за споразуменията тече, те се съгласуват по време на 
следващата среща на върха на 28-те с ЕК и шестте страни-парт-
ньори през 2011 г. във Варшава. На 29 ноември 2013 г. във Вилнюс 
се очаква договорите да бъдат подписани. И тогава настъпват не-
приятните за ЕС изненади (Гончаренко, 2013).

Азърбайджан, Армения и Беларус отказват да подпишат спо-
разуменията за асоциация и за свободни търговски зони. За това те 
има различни причини. Баку е недоволен от рязката критика на ЕС 
по повод преизбирането на Илхам Алиев за президент и обвине-
нията за нарушаване на човешките права. Армения – защото на 3 
септември 2013 г. се е присъединила към Митническия съюз между 
Русия, Беларус и Казахстан, действащ от 2012 г. А Беларус е обиде-
на от нерав- ноправното отношение.

Още по-неприятно е, че във Вилнюс украинският президент 
Виктор Янукович също не подписва споразумението, което през 
2011 г. е договорено, но тогава ЕС отказва да го подпише заради 
осъждането на бившия министър-председател Юлия Тимошенко. 
Във Вилнюс Янукович се оправдава с високата цена, която трябва да 
плати украинската икономика заради очакваната загуба на руския 
пазар, за който работят и много смесени руско-украински пред-
приятия, включително в областта на отбраната. Освен това Украйна 
е подписала споразумение за свободна търговия с осем страни от 
ОНД през 2010 г. и е заплашена от Русия, че ще загуби привилегиите 
си. Затова Янукович иска по-големи компенсации и отлагане на под-
писването на споразумението.

ЕС действа по старото римско правило – „разделяй и владей“, 
като наказва колебаещите се и възнаграждава готовите за асоции-
ране. Особено показателно е отношението към Баку и Минск. Въ- 
преки че южнокавказката република категорично отказва да пре-
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говаря за споразумение за асоциация, ЕК продължава да ухажва 
Азербайджан заради възможността да участва в алтернативния на 
„Газпром“ проект ТАР, с което поддържа недоволството на Беларус 
от двойните стандарти в третирането на президентите „диктатори“, 
обвинявани в потъпкване на демокрацията.

Силен натиск се оказва и на другите две страни, отказали се от 
асоциирането. На Армения, склонна на подпише Споразумението за 
асоциация, без това за свободна търговия, европейският комисар по 
разширяването и съседството Щефан Фюле отказва с обяснението, 
че второто е неразделна част от първото. Това трябва да накара Ере-
ван да преосмисли позицията си към Митническия съюз.

Полският и румънският президент изразяват възмущението си 
от исканията на Янукович за компенсации, посочвайки че и техните 
страни са преживели болезнено откъсването от съветските пазари 
(Мъндрешеску, 2013). Но те забравят, че страните от ЦИЕ са подпо-
могнати от програмата ФАР с над 6 млрд. евро, по която само Пол-
ша получава през 1990 – 1998 г. 1251 млн. евро (Пиндър, 2005; 261). 
Наистина, за периода 2007 – 2010 г. Украйна получава финансова 
помощ за половин млрд. евро, докато два пъти по-малко е дадено на 
Молдова и три пъти по-малко – на Грузия (Гончаренко, 2013). Лошо-
то е, че за 2013 г. са предвидени само 400 млн. долара (Ханова, 2014). 
Не случайно германския външен министър 1998 – 2005 г. Йошка Фи-
шер ще посочи като причина за това поведение на Янукович не тол-
кова заемът на руския президент Вл. Путин от 15 млрд. долара, както 
и намалението на цената на газа за Киев до 30 %, колкото отказът на 
Европа да плати за Украйна във Вилнюс (Фишер, 2014).

Еврокомисията действа диференцирано и спрямо изразили-
те готовност да подпишат споразуменията за асоциация Грузия и 
Молдова. Тя не предоставя на Тбилиси безвизов режим, като за-
плашва новия грузински президент Георгий Маргвелашвили, че 
Брюксел може и да не ратифицира споразумението, ако той тръг-
не по пътя на Янукович и осъди напусналия на 17 ноември 2013 г. 
поста свой проамерикански предшественик Михаил Саакашвили. 
Така големият печеливш се оказва Молдова – една от най-бедните 
републики, при това с Приднестровието, което не може да контро-
лира. На нея две седмици преди срещата във Вилнюс председа-

ЕС и поредното разширение на изток: съдбата на програмата ...



284
телят на ЕК Жозе-Мануел Барозоу обещава безвизов режим. Така 
Молдова трябва да въплъти политиката на Барозоу в „Източното 
партньорство“: повече срещу повече – т.е. колкото повече рефор-
ми – толкова повече привилегии (Гончаренко, 2013).

Ударът, който получава ЕС във Вилнюс, обяснява до голям сте-
пан поведението му в украинската криза през 2013 – 2014 г. Тя може 
да се разглежда като сблъсък на двата проекта за интеграция – този 
на ЕС и този на Путин, наречен Евразийски съюз. Русия се опитва 
да го изгради по подобие на европейския, предлагайки политическа 
и икономическа интеграция на страните от ОНД, по-конкретно на 
Казахстан и Белурас, но успява да ги убеди да подпишат само Мит-
нически съюз. С осем страни от ОНД, между които са Молдова и 
Украйна, през 2010 г. Русия подписва споразумение за зона за сво-
бодна търговия. Евразийският съюз е посрещнат крайно негативно 
от държавния секретар Хилъри Клинтън, която през декември 2012 г. 
открито заявява, че САЩ ще се противопоставят на възраждането на 
СССР – 2 дори под формата на икономически или митнически съюз. 
Така че ЕС има силен съюзник в лицето на САЩ, за да обърне Украйна 
от проруския курс на Янукович към европейска интеграция. Не слу-
чайно в смяната на властта в Киев наред със заместник-държавния 
секретар Виктория Нюланд активно участват германският, френ-
ският и полският министри на външните работи, които са гаранти 
на споразумението за преходен кабинет, подписано между правител-
ството и опозицията на 21 февруари 2014 г. На 22 февруари с.г. то е 
нарушено, извършен е държавен преврат, легитимиран от западни-
те сили. Скоро идва руският отговор с присъединяването на Крим 
и Гражданската война в Донбас. Украйна е дестабилизирана. Започ-
ва санкционната война между ЕС и САЩ, от една страна, и Русия, от 
друга. След украинската криза САЩ и ЕС използват програмата със 
съвсем определени цели, които не са интеграционни, а конфронта-
ционни. Асоциираните страни са тласкани да се присъединят към 
санкциите срещу Русия, без да бъдат компенсирани. Самият ЕС, 
стремящ се да реализира програмата, особено с Украйна, също е 
подтикван към открита война с Русия (Григоров, 2015).

Новият прозападен украински президент Петро Порошенко 
подписва на 21 март 2014 г. Споразумението за асоциация, а на 27 
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юни 2014 г. – втората му част за създаване на зона за свободна тър-
говия с ЕС. Но ЕК е принудена в крайна сметка да приеме предложе-
нието на Русия да се отложи действието на споразумението за зона 
свободна търговия с Украйна с една година и то да започне от 1 яну-
ари 2016 г., за да се пренастроят двете икономики при отпаднето на 
безмитната търговия между тях.

ЕК трябва да преглътне и факта, че след дълго колебание и за-
ради страха, че Русия продава оръжие на Азърбайджан, на 10 ок-
томври 2014 г. Армения подписва Митническия съюз, а през де-
кември 2014 г. парламентът на страната го ратифицира. Продължа-
ват да се влошават и отношенията на ЕС с Баку заради резолюцията 
на Европарламента от 10 септември 2015 г., в която Азербайджан е 
обвинен в нарушаване правата на журналисти и в спортна коруп-
ция по време на първите Европейски игри (16 – 19 юни 2015 г.). Това 
предизвиква Баку на 14 септември с.г. да се оттегли от Евронест – 
парламентарната асамблея в рамките на Програмата и дори предсе-
дателят на азербайджанския парламент призовава страната да изле-
зе от „Източното партньорство“ (Кропман, 2015).

Неблагоприятните за програмата резултати стават на фона на 
силното разклащане на Евразийския съюз поради санкциите срещу 
Русия, срива на рублата, контрасанкциите и възможността за кон-
трабанда през Беларус. Но дори само наличието на Евразийския 
съюз като алтернатива, осигуряваща маневри на местните елити 
при преговорите с ЕС, карат Брюксел да направи редица отстъпки 
към по-упоритите страни-партньори, които не подписват съгла-
шението за асоциация. Това става в Рига на 21 – 22 май 2015 г. на 
поредната среща на върха между президентите на 28-те, ЕК и пред-
ставителите на шестте републики в Рига. Там Илхам Алиев отново е 
поканен, но не идва, въпреки че Баку обявява задоволството си от 
индивидуалния подход, възприет от Програмата. ЕС вече е склонен 
да подготви договор за асоциация с Армения, в който да се избегне 
зоната за свободна търговия, за да не се пречи на отношенията й с 
Митническия съюз (Жолквер, 2015).

Ала не се променя твърдото отношение към Беларус. Въпреки 
че Лукашенко съдейства на Минските споразумения, ЕК не го кани 
в Рига. Тя подкрепя опозицията в Беларус, а на Лукашенко е намек-
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нато, че отношенията могат да се размразят, ако освободи политиче-
ските затворници, което той след време прави.

Но и към подписалите Споразумението за асоциация страни 
ЕК показва неотстъпчивост по безвизовия режим и така отлага на-
градата за обикновените хора за политическото и икономическото 
им адаптиране към европейските изисквания. На Грузия е отказан, 
защото Тбилиси иска такъв режим и за населението на Южна Осе-
тия и Абхазия – двете отцепили се и частично признати от някол-
ко страни като самостоятелни републики. Кавказката република се 
надява, че с помощта на ЕС ще привлече населението там, което 
в голямата си част е с руски паспорти. Грузия следва примера на 
Молдова, където заради безвизовия режим 70 хил. жители на Прид-
нестровието са получили молдавски паспорти (Жолквер, 2015).

На Украйна безвизов режим също не е предоставен с наказа-
телна цел – в навечерието на срещата Порошенко рекламира асоци-
ацията като път към членство в съюза, което Брюксел по вътреш-
но- и външнополитически съображения не иска да допусне. (Гонча-
ренко, 2015).

Независимо от диференцираната си политика, ЕС в Рига се 
убеждава, че не може да спаси програмата в непроменен вид. За 
това говори невъзможността да бъдат убедени част от партньорите 
да приемат съвместна с 28-те членки декларация, която да отразя-
ва позицията на ЕС към Русия. Азърбайджан, Армения и Беларус 
отказват да подпишат декларацията, осъждаща „руската агресия в 
Крим“. Напразно председателят на ЕС Доналд Туск дълго уговаря 
Алиев и отлага с един час пресконференцията за съвместната декла-
рация с надеждата, че Баку ще се присъедини. В крайна сметка ЕС е 
принуден да се съгласи да не се споменава нито Русия, нито Крим, 
нито анексията, а само че се осъждат действия, несъвместими с 
международния правов ред през ХХІ в. Осъждането на Русия става 
в отделна декларация на 28-те (Гончаренко, 2015). Ето защо наблю-
дателите коментират, че в Рига осезаемо се е почувствало невидимо-
то присъствие на руския президент. Само с тези компромиси оба-
че ЕС успява да спаси програмата. При закриването на срещата 
на върха Д. Туск обещава забавяне и постепенност на програмата, 
диференциран и индивидуален подход към страните-партньори и 
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призовава за намаляване на очакванията. Заедно с това той изразя-
ва оптимизма си, че въпреки този временен застой, в дългосрочна 
перспектива ЕС ще се окаже победител, защото е по-красив и по-
привлекателен от Евразийския проект (Венкина, 2015).

През 2015 г. програмата е възпрепятствана и от разразилата 
се бежанска криза, която плаши европейците и поставя въпроса 
за опазване на границите от нови емигранти, не само от юг, но и от 
изток. Показателен в това отношение е отрицателният вот за асо-
циацията на Украйна в Холандия през април 2016 г. Ето защо ЕС 
се стреми да изпълнява програмата „Източно партньорство“, като 
показва „красивото си лице“ на 6-те страни – партньори и съще-
временно успокоява хората в ЕС. Така германският канцлер Анге-
ла Меркел на 8 април 2016 г. на среща с обществени организации, 
признава,че трябва да се преосмисли Европейската политика на 
съседство, вкл. и програмата „Източно партньорство“ и да се ук-
репят границите на Съюза. А председателят на ЕК Жан-Клод Юн-
кер успокоява холандците, че предоставянето на безвизов режим за 
Украйна не означава, че тя ще бъде приета в близките 20 – 25 години 
нито в ЕС, нито в НАТО. На 15 февруари 2016 г. Съветът на минист-
рите на външните работи на 28-те взема решение да се преустановят 
санкциите срещу Ал. Лукашенко и 170 висши негови приближени 
и на три белоруски предприятия (Макушина, 2016), очевидно за 
да вбие клин в сложните и без това отношения между двете съюзни 
държава във връзка с контрабандата, която осъществява Беларус 
при санкционния режим. На 9 март 2016 г. ЕК предлага на ЕС и 
Европарламента да предоставят безвизов режим на гражданите на 
Грузия, а на 20 април с.г. – и на Украйна (Еврокомиссия, 2016). 
Макар че отменянето на визите не предполага право на работа, 
дава ограничен престой, изисква декларация за доходите, както и 
биометрични паспорти, това е така чаканата наградата за хората 
от тези страни, че могат да пътуват свободно в клуба на богатите. 
Но това засега е единственото, което може да им предложи ЕС, 
за да понесат по-леко пренастройването си към Европа, докато ев-
ропейската перспектива за тях остава твърде неясна. Едно, поради 
замразяване на приема на нови членки, и второ, защото съдбата 
на Програмата „Източно партньорство“ ще зависи от изборите 
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в САЩ през 2016 г. (заради преговорите за Трансатлантическото 
споразумение между ЕС и САЩ), от референдума за британското 
членство на 23 юни с.г., както и от изборите през 2017 г. за президент 
на Франция и за германски парламент.

Какви са причините за неуспеха на програмата, за нейната не-
ефективност като етап от третото разширение на ЕС на изток в 
съпоставка с второто разширение3? От историята на „Източното 
партньорство“ могат да се посочат причини, свързани с полити-
ката на ЕС, със ситуацията в страните-партньори и с позицията на 
Русия и всички те носят послания за бъдещето на ЕС.

На първо място, сравнително по-слабото финансиране на про-
грамата в сравнение с подпомагането на страните от ЦИЕ отразява 
доста твърдия и самоуверен подход на Брюксел да привлича и ус-
воява страните от постсъветското пространство, без да им предла-
га нещо съществено, разчитайки както и през 90-те години на своя 
имидж на „бастион на просперитета и демокрацията“ (Пиндър, 
2006; 260). Но в края на второто десетилетие на ХХІ в. все по-яс-
но се вижда, че с икономическата и политическата асоциация на 
тези републики, което е условие и за евентуалното им интегриране 
в НАТО, им се отрежда ролята на зона за напрежение с Русия, без да 
им се предлага нито пълноправно членство в Съюза, нито в НАТО, 
както става със страните от ЦИЕ. Съвсем справедливо полският 
министър на външните работи Витолд Вашчиковски посочва, че 
неефективността на програмата е заложена още с изричния отказ 
да се обещае пълноправно членство на страните-партньори (Глава 
Мид-а, 2016). При това тези страни са третирани не като равноп-
равни партньори, а като непослушни ученици.

На второ място, „асимертичното отношение” среща съпротива-
та на местните елити за разлика от поведението на страните от ЦИЕ 
през 90-те години. Руски наблюдатели обръщат внимание на об-
стоятелството, че програмата се сблъсква с укрепналите вече 25 
години след края на СССР местни бизнес елити, олигарси, каквито 
не успяват да се създадат в страните от ЦИЕ. Те влизат в конкурен-

3 За първо разширение на Изток се приема обединението на двете гер-
мански държави на 3 октомври 1990 г.
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ция с европейския бизнес, съпротивляват се и на руския едър биз-
нес, затова финансират не само партии, а частни армии в Украйна. 
Това косвено е потвърдено и от полски наблюдател от Центъра за 
източни изследвания, който твърди, че колкото и да е идеална про-
грамата, най-трудното препятствие пред нея е, че местните полити-
чески елити ( зад които стоят явно местните олигарси) не искат да 
провеждат структурни реформи (Данейко, 2015).

На трето място, фатално се оказва изключването на Русия от 
програмата, обърната към страни, с които тя има тесни икономиче-
ски и културни връзки и които са от жизненоважно военно-страте-
гическо значение за нея. Това прави Русия несговорчива и агресивна 
в опитите си да задържи тези страни в своята сфера на влияние 
(Данейко, 2015). Москва с основание не може да повярва, че „Из-
точното партньорство“ не е насочено срещу нея, особено след ук-
раинската криза, санкциите и крайно влошените отношения с ЕС, 
ПАСЕ и НАТО. Затова тя демонстрира военна мощ и се опитва 
да дестабилизира положението в тези страни, подкрепяйки прору-
ските сили в тях. Нещо повече, Русия им предлага алтернатива – Ев-
разийския съюз, който им е много по-познат като стандарти, под-
ходи и перспективи за развитие, тъй като той включва познатите 
постсъветски азиатски и руски пазари. Докато зоната за свобод-
на търговия с ЕС не предполага оцеляване и разгръщане на много 
от производствата в асоциираните вече републики именно заради 
жестоката конкуренция на европейските пазари.

Вместо да се съобразява с тези различия в сравнение със 
страните от ЦИЕ и да предлага по-големи предимства на своите 
източни партньори, ЕС залага на обещания за известна сума пари, 
ограничен безвизов режим и наставническо отношение. Но тези на-
гради губят своята „възпитателна за партньорите сила“ при пробле-
мите на ЕС с бежанската криза.

Съдбата на „Източното партньорство“според мен показва, че 
ЕС ще трябва да се прости с илюзията, че може да повтори лесно-
то усвояване на нови пазари и страни, както направи по време на 
второто разширение на Изток. Освен че ЕС няма какво да пред-
ложи на бившите съветски републики като награда освен ограни-
чен безвизов режим, не трябва да се пропуска, че те имат не само 
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икономическа, но и голяма военно-стратегическа стойност за Русия, 
която няма без съпротива да приеме тяхната интеграция в ЕС, за-
щото зад ЕС се мержелее сянката на НАТО. За да оцелее, ЕС трябва 
да се насочи към политика на по-тясна икономическа интеграция на 
страните-членки вътре в съюза или да потърси други пространства 
за разширяване. Засега виждаме, че ЕС се обръща към неусвоени-
те докрай Западни Балкани, Турция и дори на запад – към САЩ 
с Трансатлантическото партньорство за търговия и инвестиции. 
Заедно с това, както бе посочено в началото, ЕС не се отказва от 
източното направление вече към бившите азиатски съветски репу-
блики с 5-те принципа приети на 14 март 2016 г. Стъпка в такава 
посока е подписването в Солун на 17 май 2016 г. на „европейския 
Южен газов коридор“, който трябва да заработи след четири години 
и да доставя газ от Азърбайджан през Гърция, Македония и Ал-
бания в Италия и Европа (Костов, 2016). Но от кавказката стра-
на не се иска да спазва условията на Третия енергиен пакет, които 
направиха невъзможен руския „Южен поток“. Не случайно в тази 
връзка се появи статията на руския анализатор Василий Колташов, 
който твърди, че заради господството на брюкселската бюрокрация 
не САЩ, а ЕС е главният враг на Русия на изток (Колташов, 2016). 
Новото оръжие на Русия срещу него според датския журналист Ми-
хаел Ярлнер, който цитира мнението на германски изследовател от 
фонда „Маршал“ в Берлин, са изборите и референдумите, провеж-
дани в страните-членки (Ярлнер, 2016). Борбата за изтока явно ще 
продължи при това в нова, бързо променяща се геополитическа 
ситуация в Близкия Изток и в Азия.

Съдбата на „Източното партньорство“ поставя въпроса за въз-
можния предел на екстензивно развитие на ЕС в новата обстанов-
ка, когато господството на лидера на Европа, а и самият съюз са 
оспорвани от Русия. Не бива да се забравя и другият източен съ-
сед на ЕС – Китай, който му противопоставя своята дългосрочна 
стратегия „Новият път на коприната“ и особено инициативата си 
през 2012 – 2015 г. в страните от Източна Европа, голяма част от кои-
то членки на ЕС, наречена „16 плюс 1“.
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Summary
The European Union stands at an important crossroad: either it should 

change, or the idea for the common future should die. The current model 
of aggregation (collective) is no longer productive. Furthermore, the new 
model of coherent socio-economic system is not build. Seven key ways for 
change are listed, which will turn the EU into a system.

Keywords: European Union, systematic approach, system, aggregation

САЩ са популярни в света както поради относително високия 
стандарт на живот, така и поради възможностите за сбъдване на 
американската мечта. Нещо повече, американската мечта е и оста-
ва много по-привлекателна от евтината паница с хамбургери. Евро-
пейският съюз, така както е замислен от неговите създатели-бащи, е 
привлекателен чрез своето обещание – чрез съюз на свободни граж-
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дани от различни страни и народи, да се постигне по-висока степен 
на справедливост, на солидарност, на равенство и братство. Обра-
тно казано, всяко следващо поколение да живее по-добре от своите 
предшественици – по-производително и на тази основа – по-бога-
то, по-хармонично и по-солидарно. С две думи: ЕС е замислен като 
саморазвиваща се система.

Отварянето на границите на страните-членки на Европейския 
съюз за (относително!) свободно движение на капитали, стоки и 
хора обаче не е автоматичен механизъм за трансформацията на 
една съвкупност в система. Нещо по-лошо, ако съвкупността не се 
трансформира в система, то или по-слабите подсистеми ще бъдат 
„отхвърлени“ от по-мощните, или ще потърсят сами защитни меха-
низми за заобикаляне на „отхвърлянето“. Съвкупността не става 
автоматично система.

Горното не означава че съюзът (съюз само по отношение на ня-
кои общи принципи!) на (относително!) свободните страни-членки 
на ЕС не е привлекателен за гледащите го отвън. Например, из-
вестният Нют Гингрич наскоро сподели че „качеството на живот 
в Европа, с дълги почивки и разширени летни уикенди, е все още 
нещо, на което американците могат да завиждат, ако не да подра-
жават. Европейските благоденстващи държави все още предлагат 
здравни и образователни ползи, които техните граждани ценят. И 
европейското културно фокусиране върху музеи, паркове, истори-
чески местности и зоопаркове означава, че те имат много от най-
добрите културни институции в света“. (Gingrich, 2016) И не само за 
американците, Европейският съюз остава привлекателен като идея. 
Ако ЕС свободно отвори границите си за „всички желаещи“, то той, 
със своите около 500 млн. граждани, ще трябва да очаква нашествие 
от над 5 млрд. души – тези, в чиито страни условията на живот са 
чувствително по-неблагоприятни от страните от ЕС.

Споменатият Гингрич твърди че Европа е изправена пред криза 
на кризите, като той очертава „най-малко шест дълбоки предиз-
викателства, насочени към сърцето на европейския експеримент“. 
Тези предизвикателства, които той посочва, обаче са последици от 
нефункционирането на ЕС като система, твърдя аз. Нещо повече, 
ако гингричовите предизвикателства се разрешат, със сигурност от-

Дилемата пред Европейския съюз: промени се или умри!
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съствието на системен подход в ЕС ще генерира нови предизвика-
телства и нови дилеми.

Обратно казано, САЩ са в по-голяма степен система от ЕС, а 
ЕС има по-висок стандарт на живот от САЩ именно понеже още не 
е система.

„Системата“ САЩ е принудена да отделя много повече сред-
ства за национална сигурност и глобално влияние от „съвкупност-
та“ на страните-членки на ЕС, именно за да поддържа влиянието си 
на „най-важна“ и „най-силна“ страна в света. Но отделяйки значи-
ми порции от бюджета си за сигурност и влияние, САЩ прилагат 
силата на това влияние не за да засеят „семената на демокрация-
та“ по света, а за да наложат икономическия интерес на своите 
глобални компании (хищници-глобополи, а не скромни монополи 
от началото на ХХ-ти век!) в световен мащаб. Змията обаче си за-
хапва опашката – когато се опитваш да „влияеш“ в промяна на ес-
тествения път на другите страни и общности, ти ставаш прицел 
на чужди „критики“ и заплахи, което изисква да увеличаваш още 
повече разходите си за поддържане на сигурността. Спиралата на 
все по-нарастващите разходи и инвестиции в сигурност и влияние 
обаче влияе върху нещо друго. Когато орязваш от общата нацио-
нална торта (бюджета) все по-големи порции за сигурност и вли-
яние, оставаш относително по-малко средства за здравеопазване, 
образование, инфраструктура (несвързана със сигурността), което 
води до „опазаряване“ (любимата думичка на неолибералите) на 
тези дейности – всеки да се оправя сам както може, разбира се, ако 
има средства! Всеки за себе си, Господ – за всички, а бюджета – в 
служба на корпорациите!

На свой ред страните от ЕС, които не са „натискани“ отвътре, 
а предимно отвън (пак САЩ е най-гласовит) да разходват и ин-
вестират в сигурност и влияние (в последното даже Ердоган е по-
могъщ от Меркел), разчитат на защитния чадър на НАТО, който е 
вектор на САЩ. „Бори се за световен мир, но при война разчитай 
на САЩ!“ Именно този феномен на повечето възможности за раз-
ходи и инвестиции в здравеопазване, образование, инфраструктура 
и т.н., Гингрич определя като нещото, на което „американците могат 
да завиждат, ако не да подражават“, но не може да си го обясни.

Проф. д-р Боян Дуранкев
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Но когато проблемите пред съвкупността от страни-членки 

на ЕС – нашествие на мигранти, тероризъм, бавен икономически 
растеж, Европа на три скорости, навлизане в дългова спирала на 
някои страни, мултикултурализъм, национален вождизъм и т.н. 
наедряват, без да се решават, Европейският съюз става зрял или 
за превръщането си в система – Европейски съединени страни (не 
„щати“), или за разкъсването си на сектори (шеговито вече нарича-
ни „Меркелрайх – Източна и Южна Европа“), или за разпадането 
си („специални условия за членство“ – Великобритания, Гърция и 
други).

Условията за превръщането на ЕС в система могат да се раз-
глеждат както на ниво единна система ЕС, така и като подсисте-
ми: система за обща сигурност, политическа система, икономическа 
система, демографска система, природна система, система на наука-
та, система на културата и т.н. Набързо да прегледаме някои от тях:

1. Най-слабото звено, разкриващо липсата на „система ЕС“, е 
отсъствието на обща система за сигурност. Ако системата ЕС има 
общи граници – а тя ги има – защитата на тези общи граници може 
да се осъществи в условията на „заедност“ (това не е прочутият 
„мултикултурализъм“!). Обща гранична полиция, обща „европей-
ска“ армия и обща система за вътрешна сигурност, придружени с 
обща система на разузнаване и контраразузнаване – това е Съдбата, 
която чука на вратата! Ако в бюджета на ЕС всяка страна-членка 
внася пропорционално само 1% от собствения си бюджет, то раз-
ходните пера за сигурност и отбрана на отделните страни-членки 
ще намалеят като дял от общия бюджет. Системен ефект – това е 
понятието от кибернетиката, който ще позволи индивидуално на-
маляване на разходите при колективна отбрана и сигурност. Лоша 
последица за действащата Система: възможностите за корупция в 
отбранителния сектор в страните-членки ще намалеят значително 
при общ бюджет и при наличие на 56 очи (на 28 страни-членки), 
които гледат разходите и инвестициите!

2. Въпреки патетизма за европейската демокрация, тя още е в 
ембрионален стадий с много дефекти и остри скрибуцания. Първо, 
в много от страните-членки на ЕС или „вертикалната демокрация“ 
се изражда в „диктатура на лъжци“ (които не изпълняват предиз-
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борните си обещания, например, за промяна в рамките на 800 дни, 
или път отхвърлят резултатите от национални референдуми, как-
то наскоро в Холандия), или се създават „политически картели“ по 
сметка за „порции“ от общата баница (например, БСП-ДПС, ГЕРБ-
РБ-ПС-АБВ и т.н.), или се формират „еднолични диктатури“ (на 
един най-важен и най-умен човечец, който решава всички пробле-
ми, тук примери няма да давам, понеже няма да стигне мястото и 
няма да ми е сигурно бъдещето). 

Второ, обуржоазяването на центъра на ЕС – Брюксел, и особе-
но на неговите „комисари“ (къде си, Владимир Илич, да чуеш пак 
твоите названия?!), което е равносилно на отдръпване от коренните 
интереси на гражданите в интерес на лобистите и скритите зад тях 
глобополи, поражда пълно отсъствие на евродемокрация в рамките 
на съюза – общи референдуми, общи избори и т.н. са заменени с „де-
мокрация на представителството“, което не е представително. Ето 
как го казва „право куме – в очите“ Нют Гингрич: „настъплението 
на бюрокрацията в Брюксел продължава да подкопава обществената 
подкрепа за ЕС. Брюкселските бюрократи са дори по-арогантни и по-
досадни от вашингтонските“. Ефектите от отсъствие на демокрация 
в рамките на системата (за да решава проблемите на „системата ЕС“) 
са в най-различни посоки: „смърт на демокрацията“ (по същество) и 
заменянето ѝ с псевдодемокрация, наричана „представителна демо-
крация“ (като прилагателното изсмуква съществителното), появата 
на множество платени (от други страни и от едрия вътрешен капи-
тал) и безплатни „граждански движения“ за натиск и влияние, ор-
ганизирането на цветни революции и майдани, „граждански окупа-
ции“ и т.н. хибриди, които преливат от едно в друго, но без да ерози-
рат съществуващата Система (от типа „1984“ на Оруел), а простичко 
сменят от сезон на сезон физиономиите на кукличките на сцената. 
Зреенето на проблемите в (отсъстващата) национална и европейска 
демокрация може да се реши само чрез преход към „хоризонтална“ 
европейска демокрация, предполагаща обединение на визии и цели 
за общия ЕС, но и за отделните страни. Още една лоша последица за 
сегашната Система: ще изчезнат Вождовете, ще се принудят „коми-
сарите“ да „слязат на земята“, а значението на „обикновения човек“ 
ще нарасне. Нека започнем с общоевропейски референдум за ТТИП!
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3. От създаването си и до сега икономиките на страните от ЕС 

функционират на принципа на свободния пазар, координиран от 
случайни връзки на конкуриращи се автономни стокопроизводите-
ли, стремящи се към максимизиране на печалби и пазарни дялове, в 
краткосрочен аспект – дни, месеци и до една-две години, включител-
но и чрез създаване на армия от плутократи, служещи на свръхбо-
гати олигарси-капиталисти (предимно рентиери, затова не е корект-
но понятието „бизнесмени“). Всяка от страните въвежда собствени 
стандарти, които „конкурират“ останалите страни и техните иконо-
мики: минимални заплати, данъчно облагане, защитни механизми. 
Икономиките на страните-членки не са координирана система от 
равнопоставени стокопроизводители, стремящи се към еднаква цел 
– например, максимизирането на вектора на крайната продукция в 
условията на единна валута. Казано на ясен език: ЕС няма система 
от общи икономически елементи, а сега е превърнат в тепих за бор-
ба (понякога – хамалска, справка: България) на различни капитали. 
Всяка компания има собствен план, ЕС – не, има „еврофондове“ 
– продукт на влияние и средство за друго влияние, които обаче не 
решават проблемите на отделните (особено по-слаборазвитите като 
България!) страни. Или центърът ще дирижира и координира със-
тезаващите се икономически оркестранти за постигането на общите 
и локалните цели, или юнкеризмът ще продължи да измества идеята 
за обща икономическа система. При координирана икономическа 
система растежът винаги е по-голям – погледнете даже само САЩ 
и Китай! Нови лоши последици за сегашната система, ако това се 
случи: край на националната корупция с еврофондове и обществени 
поръчки, край на олигархията и свързаните с нея „републикански“ и 
„патриотични“ плутократи, хрантутници и откровени безделници.

4. Като последица от горното,ЕС ще се принуди да въведе обща 
минимална работна заплата, общи данъчни и осигурителни ставки 
и ще затвори напълно възможностите на офшорките. По този начин 
ще възникне общоевропейска социална система, която няма да до-
пуска наличие на „унижени и оскърбени“, на крайнобедни и свръх-
богати. Много, много лоша последица: ролята на ЕНП и на ПЕС ще 
намалее, понеже ще се наложи да се координират. Ще отпадне и из-
вестният „плосък“ данък на БСП-ДПС-НДСВ в България.
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5. ЕС не е имал и няма координирана демографска политика, а 

разчита на косвени интеграционни и финансови лостове. Отсъства 
„Единен план за демографско развитие“. Последици: „нерентабил-
ност от раждаемост“, застаряване на населението, обезлюдяване на 
по-слабите икономически райони (ЕС, виж България и се засрами 
от „експорта“ на млади и квалифицирани кадри и „импорта“ на ми-
гранти!). С извинение, в това отношение ЕС стои по-зле от не много 
забравения СИВ, в чиито страни развитието на демографския фак-
тор бе по-добре оценен. Може да се започне с „Европейска програма 
за демографско развитие“, която да се разпростре над всички стра-
ни-членки. Нещо лошо?!

6. ЕС няма програма за опазване и възпроизводство на природната 
среда, а разчита на въвеждането на преки и косвени стандарти и пра-
вила, които обаче не водят до „зелено“ развитие, а до огромни диспро-
порции. Като правило, тези „правила“ са последващи ефектите, а би 
трябвало да са превантивни и системни. Необходима е, следователно, 
Европейска дългосрочна програма за опазване и развитие на природна-
та среда. Ефекти за сегашната Система: например, повече няма да се 
допуска свърхзастрояване от реститути на всяка (останала все още) 
полянка в междублоковото пространство в София и циментиране на 
черноморско крайбрежие от собственици на „сараи“ и „бизнесмени“. 

7. ЕС не инвестира достатъчно в науката и културата, няма 
обща културна стратегия, не координира научните си изследвания, 
предизвикващи интеграция и системни ефекти. Разчитането на 
„свободата на културите“ води до появата на бурки, до откровено 
опростачване както в някои карикатури в „Шарли Ебдо“, до триумф 
на мутризиираната и плеймейткизираната „култура“ (като в Бълга-
рия). Ще цитирам отново Гингрич, съгласен съм с него, че „Европа 
прие голям брой мигранти от чужди култури без никакви методи 
или системи за асимилирането им, това е покана за бедствие“. Това 
ли е била мечтата на основателите на ЕС?! От тази гледна точка, една 
Европейска програма за културно развитие и научна интеграция 
ще има по-голям ефект, отколкото, с извинение, 1001 посещения на 
папа Франциск в България.

Като заключение: ЕС не е изправена пред криза на кризите, 
както твърди Нют Гингрич, за да реши няколко проблема и след 
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това да продължи по горе-долу същия начин. Европа е изправена 
пред исторически кръстопът – да се развие както единна система 
или да умре като обещание за по-добро общо бъдеще. Иначе каза-
но: или единна демократична Европа, или един Брюксел с неговите 
комисари!

Библиография
Gingrich, 2016: Gingrich, Newt. Europe’s crisis of crises, The Washington 

Times, Friday, April 22, 2016, http://www.washingtontimes.com/news/2016/
apr/22/newt-gingrich-europes-crisis-crises/, April 22, 2016, достъпен на 03 
юни 2016 г.

Дилемата пред Европейския съюз: промени се или умри!



302

СТРАТЕГИЧЕСКОТО ПЛАНИРАНЕ И 
УСЪВРЪРШЕНСТВАНЕТО  

НА ДИСЦИПЛИНАРНАТА ВЛАСТ  
КАТО ФАКТОРИ ЗА КОНСОЛИДАЦИЯ НА ЕС

Докторант Ива Куюмджиева
секция Социални теории, стратегии и прогнози, 

Институт за изследване на обществата  
и знанието при БАН

domos@abv.bg

STRATEGIC PLANNING AND THE 
IMPROVMENT OF DISCIPLINARY POWER AS 
FAKTORS OF CONSOLIDATION FOR THE EU

PhD – student Iva Kuiumdjieva
Departament “Social Theories, Strategies and Prognoses”, 
Institute for the Study of Societies and Knowfledg at BAS

domos@abv.bg

Summary
The article examines the long-term planning systems and programming 

systems of European funding as a technology of contemporary disciplinary 
organs(according to Focault).In order to describe the way they work,it fo-
cuses on the temporal dimensions of the construction of both systems.The 
effect of multiplicating the planning and ruling systems,that are not syn-
chronized enough is deduced as a factor for the expanding of the produc-
tive action of the people in power and for the reproduction of ideological 
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apparatuses,by way of analysis of the realization of stage one of the strategy 
“Vision for the deinstitutionalization of children in Bulgaria”
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Дългосрочните цели за развитие, които преследва в момента 
Европейския съюз (ЕС) са дефинирани в „Европа 2020 – стратегия 
за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж“, приета през 2010 
година. През 2012 година в съответствие с нея са приети дългосроч-
ни национални програми на държавите –членки, чрез които всяка 
страна поема ангажимента да осъществява на национално ниво це-
лите на Европа 2020. Целите са общи за всички държави, нацио-
налните им специфики са количествени – изразени в процентите 
на реализация на всяка от целите1. Европа 2020 не разполага със 
собствен бюджет, а като ключов финансов инструмент за реализа-
цията са предвидени Европейските Структурни и Инвестиционни 
Фондове (ЕСИФ) (Европа 2020, 2010:26.). Фондовете са основен ре-
сурс и за осъществяването на Националната програма за развитие 
БГ: 2020 (НПР БГ:2020): „Общата цена на остойностените мерки 
възлиза на 122 946.1 млн. лв. (приблизително 123 милиарда лева), 
включваща национални средства (39%), европейски средства (56%) 
и друго финансиране (5%)“. (НПР БГ:2020, 2012:176). Пак там като 
основен недостатък при формирането на бюджета е отбелязано, че 
надценяването на европейското финансиране може да възпрепят-
ства реализацията на дългорсрочните политики в България, чиято 
рамка е тази програма. Изглежда, че сякаш при формулирането на 
националната политика в България се приемат донякъде конюнк-
турно европейските цели, защото се разчита (донякъде) на привли-
чането на европейски средства за тяхната реализация. 

По-съществено е, че има едно темпорално разминаване при съ-
гласуването на целите на стратегическите документи и тези на про-

1 Вж. Сравнителна таблица за целите 2020 в различните държави–
членки в ЕС http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/targets_bg.pdf Последно про-
верен май 2016.
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грамите на фондовете, което е заложено в системите за дългосроч-
но планиране на ниво ЕС и се възпроизвежда в държавите-членки. 
Дългосрочната финансова рамка, съответстваща на целите и прио-
ритетите на Европа 2020 обхваща периода 2014 – 2020, а Регламен-
тът за програмите на ЕСИФ е приет в края на 2013 година.2 Същото 
се отнася и до стратегиите на национално ниво, но със забавяне още 
две години3. Тоест, ако се приеме, че има съответствия между цели 
и приоритети, от една страна, формулирани в системата от дълго-
срочните програми Европа 2020 и техните национални „версии“, и 
цели и приоритети в тяхното ресурсно осигуряване чрез програми-
те на ЕСИФ, от друга, то излиза, че половината програмен период в 
България не е осигурен с бюджет, съгласуван с целите и приорите-
тите на НПР БГ:2020, въпреки че за реализацията им се разчита на 
европейско финансиране, достигащо в някои случай до 80%. Всъщ-
ност, както е известно, през този период националните политики се 
реализират с европейско финансиране по програмите на фондовете 
от програмната рамка 2007 – 2013. 

За да илюстрирам практическите последици от разминаване-
то между процеса на изработване и приемане на дългосрочните 
стратегии и програмирането на ЕСИФ, ще дам пример с реализа-
цията на някои от тях. „Визия за деинституционализация на децата 
в България“ е приета на 24 февруари 2010 година. Хоризонтът на 

2 За повече информация вж. План за инвестиции за Европа на Ев-
ропейската комисия – достъпен на http://ec.europa.eu/economy_finance/
financial_operations/index_en.htm и http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-
and-investment/investment-plan_en#why; Multiannual financial framework 
2014-2020 and EU budget 2014 The figures http://bookshop.europa.eu/en/
multiannual-financial-framework-2014-2020-and-eu-budget-2014-pbKV04130
55/?CatalogCategoryID=mpgKABstFogAAAEjbIUY4e5K ; РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 
№ 1303/2013 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 17 де-
кември 2013 година 20.12.2013 г. 

3 В България програмите на ЕСФ след присъединяването (2007 – 2013) 
се базират върху Националната стратагическа референтна рамка 2007-
2013. Споразумението за партньорство, въз основа на което се програмира 
финансирането от фондовете за НПР БГ:2020, се сключва през 2014 година, 
а програмите влизат в действие постепенно от 2015.
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действие е 2025 година. В най-общи рамки стратегията си поставя 
за цел да промени изцяло системите за отглеждане на деца извън 
биологичните им семейства. Съгласно дефиницията, дадена в доку-
мента: „Деинституционализацията е процес на замяна на инсти-
туционалната грижа за деца с грижа в семейна или близка до семей-
ната среда в общността, като не се ограничава само до извеждане 
на децата от институциите. Това е процес на предотвратяване 
на настаняванията на деца в институциите, създаване на нови 
възможности за децата и семействата да получат подкрепа в общ-
ността и протича на много нива.“ (Визия…2010:3) 

Стратегията се изпълнява чрез План за действие 2010 – 2015. 
Това е първият етап от дългосрочната програма, който се управлява 
от Държавната Агенция за Закрила на Детето (ДАЗГ) и се осъщест-
вява като пет големи проекта 4, реализирани в партньорство меж-
ду десетки държавни, общински и неправителствени организации. 
Той се реализира със 75% европейско финансиране по програмите 
на няколко еврофонда. 

Многобройните документи5, произведени във връзка с реали-
зацията на Плана за действие 2010-2015, я оценяват като успешна, 

4 За повече информация относно структурата на управление, дейност-
ите и разпределението на средствата виж: План за действие на национална 
стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република Бълга-
рия“ 2010 – 2015; „Мониторингов доклад за изпълнение на плана за дейст-
вие на национална стратегия „Визия за деинституционализация на децата 
в Република България“ – ежегодни от 2010 до 2014.

5 Голяма част от документите и материалите по реализацията на тази 
стратегия са достъпни на специално създадена интернет страница „Деин-
ституционализацията на грижата за деца – българският опит“ на адрес 
http://di-dete.bg/strategicheska-ramka/. Сред тях са и оценките от неправи-
телствени организации : УНИЦЕФ – България. „Бърз преглед и оценка на 
изпълнението на Националната стратегия „Визия за деинституционализа-
ция на децата в Република България“ и Плана за действие за нейното из-
пълнение“ 2014, „Анализ на съществуващите проекти за деинституциона-
лизация на деца и хора с увреждания, финансирани със средства от струк-
турните фондове на Европейския съюз“ на Национална мрежа за децата с 
подкрепата на Институт Отворено общество София. 2013.

Стратегическото планиране и усъврършенстването на ...



306
но единодушно се приема, че за да бъде постигната целта на стра-
тегията, действието не трябва да бъде прекъсвано за никакъв пери-
од след приключване на Планът за действие до 2015. Също така се 
очаква дейностите, започнати през първия етап да бъдат частично 
или изцяло финансирани отново от европейските фондове. От ля-
тото на 2015 г. на официалната страница на ДАЗД в рубрика „Но-
вини“ периодично се публикува информация, че предстои приема-
нето на нов План за действие, като сроковете постоянно се измест-
ват напред във времето и през май 2016-та година няма нов план 
за действие. Изглежда на пръв поглед учудващо защо една оценена 
като успешна стратегия не продължава своето действие. 

Възможно е едно съвсем прагматично обяснение, което показ-
ва последствията от промените в програмирането на фондовете. 
Визията за деинституционализация е разработена в началото на 
програмния период на Европа 2020 и в средата на този на европей-
ските фондове. Така че Планът за действие е разработен в съответ-
ствие с оперативните програми на ЕСФ от 2007- 2013 година, които 
се отчитат през 2015 година. Нещо повече, той е разработен така, 
че гъвкаво да използва възможностите, които дава съчетаването 
на ефектите от действието на различните програми. Затова и про-
ект „Детство за всички“ е посочван като пример за добра практика, 
тъй като е първият в ЕС, който се реализира с кръстосано финан-
сиране от няколко различни фонда. Независимо от това, че в НПР 
БГ: 2020 деинституционализацията е заложена като приоритет при 
формирането на социални политики и реализицията на спомената 
стратегия е включена в програмата за развитие (НПР БГ:2020, 2012; 
222-223) като че ли именно конкретиката на този оценен като добър 
„мениджърски“ подход на практика води до затруднение да бъде 
осигурен с ресурси следващият План за действие и изпълнението 
на стратегията да продължи, така както е предвидено във Визията 
и в НПР БГ:2020, защото конкретните параметри на програмите на 
новите фондове са други.

Дали това е недостатъчна „координация“ на елементите от една 
цялостна система за управление и за „бюрократична тромавост“ 
или един от примерите за усложненото производство на множество 
системи, които чрез своето дифузно действие и размножаване на 
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времената усилват и мултиплицират управляемостта в сложното 
единство, каквото се стреми да бъде ЕС? 

В основата на тази концепция за реформи на системата от до-
мове стои идеята, че системите от дисциплинарни и идеологически 
апарати са завещани от социализма и липсата на съответващото на 
функциите им тогава държавно финансиране само усложнява про-
блема. Това е ясно заявено още в първото изречение на документа: 
„Институциите за деца са част от тежкото наследство, оставе-
но от тоталитарната държава, в която се утвърждаваше поли-
тика основана на идеята, че държавата е в състояние да се грижи 
по-добре за отглеждането и възпитанието на децата, отколкото 
техните семейства.“ (Визия … 2010; 1)

Като една от причините за това състояние на домовете се по-
сочва начинът, по който е създадена тази система по времето на 
държавния социализъм с цел да бъдат скрити децата, изоставени 
или отнети от родителите си и затова те са изолирани в малки на-
селени места и далеч от центъра на града. Това обаче не е вярно, 
тъй като статистиката от докладите на ДАЗД показва, че повече от 
половината Домове са в големите градове. Също така няма свиде-
телства, че по време на социализма децата от домове са гладували, 
не са завършвали образование и са оставали извън обществото след 
напускане на дома (каквито са част от проблемите сега): точно об-
ратното – и образованието, и устройването на работа бяха задъл-
жителни почти до края на съществуващата тогава икономическа и 
политическа система. Разбира се, по време на социализма има мно-
жество социални и политически механизми за морално осъждане 
на разпада на семействата и оттам – за маргинализиране на децата 
без семейства, но те засягат не само и не толкова политиките към 
институционализиране на грижата за децата, колкото управление-
то на семействата. Както впрочем и сегашните политики, макар и 
„правилните модели“, които иска да произведе управлението, да са 
различни. 

Самото осмисляне на системата от домове за деца без семей-
ства по този начин – като социална травма, която трябва да бъде 
по някакъв начин, ако не скрита, то поне изтласкана, е присъщо на 
сегашната либерална идеология, която поставя във фокуса индиви-
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дуалните свободи и правата на личността, които ги гарантират. В 
този смисъл именно днес изглежда особено срамно и травматично 
за цялото общество, че съществуват, макар и малко на брой деца, 
чиито права се системно нарушавани: деца, които са насилвани, 
гладни, лишени от грижи и т.н. Това поставя под съмнение ключови 
човешки, социални и политически ценности, върху които се бази-
ра хегемонната в днешното българско капиталистическо общество 
либерална идеология. Пример за това е потресът, който предизвика 
филма на ББС от 2007 година за децата от дома в Могилино сигнал, 
че в нашите европейски общества, които се заявяват като хуманни 
се случват такива неща, от които всички би трябвало да се срамува-
ме и които всички трябва да се ангажираме да поправим. 

Тази концепция за „лошото наследство от социализма“, което 
е много жизнеспособно в нагласите, които е формирало и в прак-
тиките, които поражда и затова винаги има нужда от инвестиции 
за реформи, действа като дългосрочна цел, но цел, обърната към 
миналото. Тя действа и при провеждането на реформи в образо-
ванието, културата, здравеопазването и др. системи от дисципли-
нарни апарати, като прекъсването се обяснява най-често с липса на 
финансиране или „политическа воля“. 

Затова Визията може да се интерпретира и като мащабен ли-
берален идеологически проект не толкова за реформи на институ-
циите, колкото за промяна на (нагласите и ценностите на) всички 
участници в социалната система – от семействата и членовете на 
„общностите“ до ръководителите на звената в изпълнителната 
власт. Проблемът с травматичното наследство на изоставените 
деца е винаги наличен и затова неговото решаване винаги може 
да бъде отложено както в прогресивно насочения напред вектор 
на бъдещето, така и в постоянни ситуативни реакция срещу по-
тенциално присъстваща кризисна, разрушителна ситуация, коя-
то изисква незабавни действия (страданието на децата от дома 
в Могилино, но също така разрушаването на някой паметник на 
културата, поредния случай на насилие в училище, умряло поради 
лекарска немарливост или побой бебе и т.н.), в ежедневна тревож-
ност и грижовност – наблюдение, доклади за състоянието, посто-
янни реформи. 
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В „Надзор и наказание“ Фуко разглежда конституирането на 

времето в модела на дисциплинарната власт – във връзка с дейност-
та, пространството и тялото, като повтарящ се режим, който дис-
циплинира телата и осигурява все по-висока ефективност на произ-
водството и все по-прецизен захват на властта върху множествата 
от хора като съвкупности от йерахизирани и индивидуализирани 
субекти; време, разделено на интервали, всеки от който е в системна 
връзка с другите, което води до взаимно усилване, така че цялото 
произвежда много повече, отколото всеки от отделните елементи 
(Фуко 1998 :159-163). Определя и го като еволютивно време, което 
се различава както от цикличното (обикновено така се дефинира 
митологичното, сакрално време), така и от линейното време на про-
греса: модерната дисциплинарна власт залага една многопланова 
темпорална рамка, произвеждаща управляемост чрез интериори-
зиране на цикличното в разпръснати системи за контрол и отчет-
ност, която съответства на нейната децентрираност, дифузност и 
комплексно действие. И колкото повече се мултиплицира, разши-
рява и „издребнява“ тази рамка, толкова по-големи шансове има да 
обхване и да класифицира в пресичащи се „гъсти йерархични мре-
жи“, както нарича Фуко сложните разпределения на множествата, 
осигуряващи тяхната управляемост (Фуко 1997: 65-69). 

Европа 2020 се заявява (на първата страница от документа, 
след въвеждащите думи на Барозу) като приемник на Лисабонската 
стратегия, приета през 2000 година. Ако съпоставим формулирани-
те цели и приоритетите в двата стратегически документа на ЕС ста-
ва видно, че между тях има пряка приемственост. Съвсем накратко 
може да се обобщи, че от 2000 година до днес и към бъдещето на 
2020 ЕС се стреми към един общ хоризонт, който проектира обе-
динена Европа с икономически растеж, базиран върху развитие на 
знания и иновации, социално приобщаване и устойчивост, опазва-
щи природната среда и осигуряващи жизнения стандарт и лично-
стното развитие на хората. 

Основната разлика между двата стратегически документа е по 
отношение на предизвикателствата, на които съответства изра-
ботването на стратегията. Лисабонската е разработена в период на 
„икономически подем“, за да отговори на глобализацията и да по-
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строи „икономика, базирана на познанието“ (което е казано още на 
първа страница). Тя заявява своя континуитет със стратегическите 
политически проекти, базирани върху „Бяла книга за окончателно-
то изграждане на вътрешния пазар“, приета от Европейската коми-
сия през юни 1985 г., и си поставя за цел да „надгражда над постиг-
натите успехи“, като способства за утвърждаване на управленски 
механизми за поддържане на единството на ЕС не само чрез уста-
новяване на общи за всички държави-членки цели, но и чрез изра-
ботване на механизми за координация между тях при постигането 
на тези цели. 

Европа 2020 е създадена в отговор на икономическата криза от 
2008 година и лансира идеята за стратегическото мислене и запаз-
ването на единството на ЕС като най-добрия възможен начин за 
излизане от кризата и за предотвратяване на нова криза. С нея е мо-
тивирана и необходимостта от „по-силно управление“ и „бюджетна 
консолидация“ чрез въвеждане на Европейски семестър6, който „за-
тяга“ механизма на метода на отворена координация. Накратко Ев-
ропейският семестър може да бъде определен като постоянно рабо-
теща циклична процедура за финансов надзор и съгласуване между 
политиките на всички държави-членки при изпълнението на Евро-
па 2020 с централните институции на Съюза. Тя обхваща първото 
полугодие на всяка календарна година, а през второто се подготвят 
документите за следващото. Стратегическото планиране в ЕС днес 
се базира върху два темпорални ритъма – на прогресивния линеен 
проект, на дългосрочните цели, очертаващи хоризонта на бъдещето 
(желаното, но никога непостигано напълно); и на цикличния ри-
тъм на постоянното разпределяне на времето в конкретни малки 
интервали за измерване, отчитане и повишаване на управляемост-
та и ефективността. Имайки предвид огромните институционални, 
експертни, а и финансови ресурси, с които разполага европейската 
административна машина на централно и национални нива, смя-

6 Документи по Европейски семестър за България: policy recomendations, 
progress towards 2020 targets, National Reform programme са достъпни на 
http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-your-country/bulgaria/country-
specific-recommendations/index_en.htm
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там, че това не може да се разглежда като резултат от бюрократична 
тромавост или проблем в „координацията“, а като ефект от модела 
за опериране с времето, използван систематично от произвеждаща-
та и дифузна власт. 

Разминаването във времето не е концептуално „недоразуме-
ние“ в планирането и програмирането нито на национално ниво, 
нито на ниво ЕС, нито пък в координацията между двете нива, а 
по-скоро един малък пробив, през който може да се забележи раз-
двояването между единната и кохерентна темпорална целева рамка 
и нейното също така единно, многофункционално, целеносочено и 
непрекъсващо във времето финансово осигуряване. Дългосрочни-
те програмни цели на фондовете и в двата програмни периода съот-
ветстват съвсем коректно на така очертаните дългосрочни цели на 
стратегиите. В периода 2014-2020 се променят механизмите, които 
регулират „малките“ разпределения. 

В цитираната книга Фуко описва два модуса на действие на 
дисциплинарната власт – известните примери с чумавия град и па-
ноптикума. Логично възниква въпросът, ако Европа 2020 отгова-
ря на заплахите от кризата от 2008 година, които трябва да бъдат 
„превърнати във възможности за развитие“, седем години (до оси-
гуряването с бюджет) не са ли твърде дълъг срок за реакция спрямо 
една кризисна ситуация? После идва образът на следващата криза с 
бежанците, която изисква също така строги и спешни мерки. Той, 
както този на чумавия град, дава основание на властта да изгражда 
пространство, което Фуко нарича „идеално“, тоест, напълно разгра-
фено и затворено, безкрайно управляемо, за да го противопостави 
на опасността от разруха, смърт, разпад. Това е модус на властта, 
който се позовава на един екстремум. Макар и с по-малък мобили-
зиращ потенциал, този външно поставен идеал може да бъде проек-
тиран и в образа на идеалното бъдеще. 

И, от друга страна – паноптикумът, като фигура на ежеднев-
ната, банализирана власт, която действа навсякъде и в която участ-
ват всички. Режим на управляване, в който погледът на надзирателя 
може да бъде и заменен с поглед на цялото общество: „Който и да 
било член на обществото ще има право да дойде и констатира със 
собствените си очи как функционират училищата, болниците, за-
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водите, затворите. Като последица от това не съществува риск 
нарастването на властта, дължащо се на паноптичната маши-
на да съумее да се изроди в тирания; дисциплинарния диспозитив 
ще бъде демократично контролиран, тъй като ще е непрестанно 
достъпен „за грандиозната комисия на всеобщия съд“. (Фуко 1998: 
216). И това като че ли вече е постигнато: прозрачност, ефектив-
ност, ефикасност и широко обществено участие са сред водещите 
принципи на европейската политика, която се стреми да ангажира 
и „въвлича“ всички в процесуалния цикъл на формиране на поли-
тики, определяйки ги като „заинтересовани позиции“ и йерархизи-
райки техните роли и места.

През оптиката, която задават двете фигури на Фуко, дългосроч-
ното стратегическо планиране и програмирането на фондовете на 
ниво ЕС изглеждат като две системи, съгласувани от екстремност-
та – заплахата от разпад и идеалът; заедно с това те произвеждат 
управляемост като разпръснати във времето, периодични, бана-
лизирани практики, които трябва да се „координират“ постоянно, 
но никога да не се застъпват напълно, а да мултиплицират своите 
ефекти чрез създаване на още системи за разпределяне на времето, 
субсидиите и произвежданите ефекти, също програмирани, следе-
ни и измервани постоянно и от всички.
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Summary
One of the reasons for the crisis in the EU is that EU is not being built 

as homogenous community. The basis for such homogeneity is the cultur-
al-civilisation unity of European national ethnicities and their cultures. 
Therefore not the breaking of the national communities and their cultures, 
as done currently, but their renewal, transformation and globalisation, their 
integration as a basis of the European Community is the right approach for 
resolving the crisis. Such approach will resolve the “nationalist” anxiety of 
the European nations. The newly formed community of the EU will be of a 
new globalisation type, of more sophistically organised organic-fundamen-
tal links, capable of harmonious partnership with its societal components. 
The mechanisms for implementation of such transformation are described, 
its inevitability and irreversibility as a condition for a more complete re-
alisation of the modern personality, and the successful building of the EU. 
Practical steps to achieve these goals are pointed out.
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Сред многото социологични, политологични и други теми, 
предложени за конференция с емблематичното заглавие „Ще се раз-
падне ли Европейският съюз?“ проблемът за същността на ЕС като 
етнокултурна общност, за факторите които определят създаването 
му, за облика му като единен цялостен еманципиран и хармонично 
изграден социален субект явно става един от основните. И тъй като 
той е обект и на етноложката наука1, с благосклонното съгласие 
на организаторите на тази научна проява (доц. Градинаров, проф. 
Баева) прилагам допълнително и този кратък текст. Целта ми е да 
привлека вниманието към тези „етноложки слагаеми“, пренебрег-
ването на които е сред основните предпоставки за кризата в ЕС и 
без отчитането на които е невъзможно успешното му изграждане 
като мощен глобализационен фактор на ХХІ век. 

* * *
Каква, от етноложка гледна точка, е същността на европейския 

интеграционен процес? Той може да се разбере и осъзнае в цялата 
му дълбочина като се отчете фундаменталната предпоставка – добре 
известна, но за съжаление не отчитана в необходимата степен – че 
човечеството се състои от етноси (етнични общности). Те образу-
ват ноосферата – човешката обвивка на планетата и са демиурзите 
на човешките общества, на социума, дават облика на нашия свят. 
Щом това е така, явно е, че общностите с етнически характеристи-
ки имат особени качества, притежават специални свойства, които 
ги правят незаобиколими фактори в динамиката на историческия 
процес.

Кои са предпоставките, които правят етносите толкова осново-
полагащо важни?

1 Разглеждам етноложката наука като комплексна дисциплина за ет-
ническите общности, включила в научната си система и социалната (кул-
турна) антропология. Вж.: (Живков, 2000; 3-18) 
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Етничните общности притежават особена фундаменталност – 

органичност, даваща им качествата на саморегулиращи, самораз-
виващи, самовъзпроизвеждащи се социални системи – самодоста-
тъчност за съществуване и цялостно възпроизводство. Те са спе-
цифично етносоциално образувание – конкретно единство от хора, 
обединени с изявата на социално-антропологичните си характерис-
тики и връзки. В етничната общност човекът се осъществява като 
социално-антропологична цялост – в единството на биологичното 
и социалното и в зависимостта му от природната и исторически 
формиралата се социална действителност (като условия, постиже-
ния, наследство), на личните му и индивидуални качества и равни-
ще на социализация.

Теоретически добре изяснено е, че жизнеността на етичната 
общност се корени в съчетанието – в процеса на нейното осъщест-
вяване – на два типа връзки: (1) фудаментални и (2) социетални. 
Фундаменталните съдържат 3 подсистеми на взаимоотношения и 
връзки: генетични – отразяващи механизмите на социално-антро-
пологичното възпроизводство; семиологични – на езиците и знако-
вите системи; и културологични – продукт на човешкото творчест-
во. Те осигуряват „технологиите“ на възпроизводство на човешкия 
живот, „ставането“ на човека и общността, съхранението на потен-
циала им, културните им способности и достижения и като обща 
характеристика и памет на общността.

Без фундаменталните връзки нито човекът, нито общността е 
възможно да съществуват и се възпроизвеждат – те са основопо-
лагащо необходими. Затова днес са под специална защита. Фунда-
менталните връзки се характеризират със специфични синкре-
тични модели на реализация: чрез средствата на традицията и 
обичая, генетичния поток на информация, вътрешно общностно-
то целеполагане и т.н. Като носители на съхранението, на статук-
вото и тъждествеността, на социалното равновесие, те имат обаче 
и своята „ахилесова пета“ – не са способни да генерират социал-
на инициатива.

Тази „инертност“ на фундаменталните слагаеми се компенсира 
от социеталните връзки на общността. Те също включват в систе-
мата си три типа взаимоотношения и зависимости: икономически – 
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отразяващи икономическите предпоставки и предопределеност 
на социалния живот; специализирани – осигуряват възможността 
човекът като индивид да осъществи себе си, способностите си в 
процеса на социалното разделение на труда; третият вид – инсти-
туционалните връзки са продукт на необходимостта общността в 
процеса на своето съществуване да изгражда системи, структури, 
чрез които постига социалната си изграденост и оперативност. За 
разлика от фундаменталните, социеталните структури се изразяват 
аналитично, гъвкави са, предполагат неравенство и субординация, 
персонална активност и индивидуална изява. Те са средствата, чрез 
които общността осигурява необходимите ѝ „блага“, създава кул-
турни ценности, самоорганизира се. Затова социеталните връзки се 
определят и като инструментални. Социумът се развива благодаре-
ние на социеталните връзки, те придават динамиката, преодолява-
нето на статуквото, осигуряват социалната промяна. 

Посочените механизми разкриват, че обществото не е нещо са-
мостоятелно и независимо, а се ражда от взаимното проникване 
на фундаменталните и социетални връзки на етническата общ-
ност – от органичното претворяване на фундаменталното като 
социетално и обратно. Така етничната общност изгражда свое 
общество, самата тя се изявява и като общество, трансформира 
се в общество. Обществото създава блага, задоволяващи потреб-
ностите на общността и благодарение на които тя, усвоявайки ги, 
обезпечава своето съществуване. Процесът е възможен благодаре-
ние на човека, който в процеса на своята социална реализация и 
възпроизводство като личност, изгражда и органично-фундамен-
талните и социеталните връзки на общността. Полученият чрез 
инструменталните връзки и институции продукт – блага културни 
постижения, цивилизационно изграждане – става общо достояние 
на общността, на нейните членове, за да се превърне чрез усвоява-
нето им в тяхно културна изява и характеристика. Това движение е 
постъпателно, осъществява се по спирала – постигнатото от даде-
на генерация се консумира и от членовете на следващата. По своя 
храктер трансформацията е надграждане на всеки следващ етап 
върху предходния. Така се осигурява възпроизводството на соци-
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алния живот в неговата цялост, гарантира се „вечният живот“ на 
етничната общност2.

Този основополагащ механизъм на взаимно проникване на 
общностно и обществено е универсален. Той определя и облика 
на днешните европейски национални общества и държави. Техни 
създатели и организатори са съвременните национално органи-
зирани етнически общности, модерните европейски нации. Той 
е валиден и за изграждането на ЕС като единно цяло – хомогенна 
глобализационна общност.

На всички ни е ясно, че изграждането на ЕС е част от цялостна, 
всеобхватна трансформация на социума, под въздействие на нови-
те производствени сили, наложили глобализационните промени. 
И че той обхваща и най-дълбоките, фундаменталните пластове на 
етносоциеталното. Пределно ясно е, че „Вестфалската ера“ на ин-
тернационалните отношения, на националните държави, на тесни-
те вече национални суверенитети неумолимо се разпада. Факторите 
на промяната3 искат създаването на по-широкообхватни, дори нео-
граничени пространства за икономическа реализация на наднацио-
нално проявяващите се социални фактори. В динамиката на слож-

2 Проблемите за различията между общност и общество, за вза-
имоотношенията между тях, за същността на органичните общности 
се дискутират с различна интензивност още от 1887 г., когато Ф. Тьонис 
ги постави в своята книга „Общност и общество“ (преиздадена след ос-
новна преработка от автора ѝ през 1926 г. – Toennies, F. „Gemeinshaft und 
Gesellshaft“ – и развивани след него от редица автори (Дюркем, Вебер). Ин-
тересни приноси правят и българските учени (Ж. Ошавков, Ст. Михайлов, 
М. Мирчев и др.). Тук специално искам да подчертая приносите на етноло-
га проф. Тодор Ив. Живков, който след като логично и обосновано разгле-
да органичната етнична общност не като се противопоставя, а в единство с 
изгражданото от нея общество, разкри и механизмите на този сложен про-
цес. Така не само бе преодоляна едностранчивостта на възгледите за раз-
решаване на отношенията между етничното и социалното чрез теорията 
за етносоциалните организми (Ю.В. Бромлей), но и постави на принципно 
нова, перспективна основа тези взаимоотношения, разкри социума като 
единство на етничното и социеталното. Вж.: (Теннис, 2002), (Ошавков, 
1983; 73-77), (Живков, 1994; 45-60), (Минков, 2011; 22-32).

3 За глобализационните промени виж Проданов, 1999; 5-337.
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ни противоречия и борби за надмощие, за еднополюсен – (САЩ) и 
двуполюсен свят – (САЩ, Китай)), все повече се утвърждава вари-
антът бъдещият по-окрупнен свят да бъде многополюсен, (мно-
гопорядков, на регионалното многообразие на културно-циви-
лизационните различия. Негови организатори ще са по-уедрени 
наднационално изградени етносоциетални общности, обедини-
ли народи, живеещи по еднотипни културно-цивилизационни 
постижения, при специфични, общи за тях, условия на социално 
възпроизводство. Този вариант е единствено перспективен, защо-
то бъдещите етносоциетални образувания – творци на обществата 
през ХХI и следващите векове отново трябва да са общности с та-
кава хомогенност и вътрешно сцепление, които да им позволят да 
създадат свои фундаментални и социетални слагаеми, осигуряващи 
и тяхното съхранение и възможности да се развиват и усъвършен-
стват.

Тези новосформиращи се наднационални обединения можем 
да наречем глобализационни общности. Като такива вече се тран-
сформират и утвърждават доскорошни крупни нации и обединения 
на народи с дълъг общ исторически живот. В обхвата на европей-
ско-християнката цивилизационна зона например глобализацион-
но се преустройват САЩ, ЕС и РФ, а заедно с тях Китай, Индия, 
Япония, Бразилия, ЮАР и т.н. Сложни процеси на глобализацион-
ни прегрупирвания и обединения текат в мюсюлманския свят, в 
Азия и Африка. Най-успешно като глобализационни общности за 
сега се изграждат Китай и Руската федерация. Процесът е сложен и 
ще бъде продължителен, но явно е необратим.

Възниква въпросът как в тези трансформации на окрупняване 
се проявяват посочените по-горе неотменни механизми на реали-
зация на социално-антропологичното в социетално и обратно, кои 
са общностите, които чрез своето обединяване се и хомогенизиране 
ще изградят обществата на новия свят? 

Да видим как става това в Европейския съюз.
Изпреварващо се изгражда правно-политическата му над-

стройка (неговите обществени, социетални слагаеми – икономиче-
ски, специализирани и институционални връзки). Но въпреки мно-
гото свършено, общността му няма свой ясен облик, а европейското 
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единство, наместо да се укрепва, напоследък се ерозира. Причините 
за това са много, но основната е, че процесът на европейско обеди-
нение на практика игнорира ролята на неговите същински носите-
ли – европейските национално организирани народи, европейските 
нации. Както при всяка една от европейските държави организатор 
на съответните общества са създаващите ги нации – така и ЕС тряб-
ва да има своя формираща го единна органична общност – която да 
стане демиург на изграждането му като общество, като глобализа-
ционен субект. Неин създател могат да бъдат единствено национал-
но организираните европейски народи. Това е така, защото въпреки 
привидното си голямо разнообразие, техните фундаментални орга-
низиращи ги черти и връзки са еднотипни – от векове са изграж-
дани в парадигмите на европейско-християнската цивилизация и 
степен на социална изграденост. Особено важно за бъдещото хомо-
генизиране на Европа е цивилизационното единство на културите 
не европейските народи. Точно това единство на културите е гаран-
цията за новото общностно сцепление, а голямото богатство на съ-
държанието им, пъстрата палитра на многообразието им обещава 
неимоверно богатство4 и на общоевропейското културно изгражда-
не. Логично идва изводът, че успешното укрепване на ЕС е възмож-
но само чрез по-нататъшно обогатяване и качествено обновяване 
на културите на европейските народи, чрез тяхното участие в гра-
дежа на новото глобализационна общност, чрез прерастването им 
от национално обособяващи и „затворени“ във взаимно обогатя-
ващи се и даващи глобализационния културно-цивилизационния 
облик на нова обединена Европа. Единствено в тази перспектива 
те мога да се спасят от обхваналата ги днес маргинализация, да 
се възродят и трансформират в ново качество, да разгърнат це-
лия си огромен потенциал. Тогава и народите – техни създатели 
ще повярват в европейското обединение, няма да проявяват „на-

4 Например различните позиции на европейските народи в обособе-
ните от Хеерт Хофстенде 5 дименции в техните култури, които могат да 
създадат многообразие от подходи към социалната действителност, под-
помагащи динамиката на социалните процеси и взаимното културно обо-
гатяване в процеса на европейското обединение. Вж: (Stankov, 2011)
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ционалистичен“ егоизъм, а ще се надпреварват да влагат свои-
те приноси в новата единна общност5. Единствено по този път е 
възможно да бъдат преодолени и отчуждението и съпротивата на 
живеещите сред тях „други“, „различни“ „инородни“, с „чужди“ ре-
лигии и култури народи и общности, да ги приобщят към поривите 
си за изграждане на новото глобализационно общностно единство. 
Само изградената чрез националните култури европейската общ-
ност може да бъде здрава и устойчива – самовъзпроизвеждаща се 
като хомогенно цяло, способна да превърне ЕС в мощен глобализа-
ционен субект, успешно съизмерим с другите играчи в света на ХХI 
век, осигуряващ преуспяването и благоденствието на обединените 
в него народи. Това ще позволи по-успешно да отстояват позициите 
си тези от тях, които са изградили по-здрави и с по-високи потен-
циали глобализационни общности, със здраво вътрешно сцепление 
между общностното и общественото.

* * *
За съжаление това не само, че не се прави, но се налагат изво-

дите, че общоевропейските институции насочват развитието на Ев-
ропа по точно противоположния деструктивен и безперспективен 
път. Разрушаването на „националното“ като организатор на модер-
ните европейски държави и отказът то да участва в изграждането 
на културно-цивилизационното единство на европейската общ-
ност, тръгна най-напред чрез отношението към човека чрез абсо-
лютизиране облика му на индивид, по пътя на противопоставяне 
му на „сигурността“ (в общността, разглеждана вече като форма на 
историческа стагнация), срещу „модерността“ и „свободата на ли-
чността“, неразбирането, че за богатството на човешката личност, 
за пълнотата на нейната многостранна изява, срещу отчуждението 
и маргинализацията ѝ функциите и характеристиките ѝ като член, 
строител на общност с органични способности, каквато е етнокул-
турната общност, е не ограничаващо, а основополагащо условие за 

5 По-подробно за подходите и принципите за изграждане на европей-
ската общност и отношението ѝ с другите глобализационни субекти на 
ХХI век виж Минков, 2011; 136-247.
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истинската ѝ свобода и за пълноценната ѝ изява. Че няма извън, а 
само чрез общностните структури и връзки и в новите глобализа-
ционни условия се създават предпоставките за нейното възпитава-
не и изграждане като личност с още по-богати, взаимно допълващи 
се идентичности – като пряка персонална изява и опосредствено – 
като творец в органичните и в социеталнитие слагаеми на европей-
ското обединение.

Необходимото преодоляване на европейските граници, на на-
ционалните суверенитети не значи обезличаване на европейските 
народи и техните култури. Но точно към това са насочени усилията 
на европейските управляващи институции. Не случайно, не кой да е 
а доскорошният председател на ЕС г-н Херман ван Ромпой заяви, че 
в ЕС понятия като „народ“ и „родина“ трябва да отидат на бунището 
на историята. 

За да се игнорира „националното“ започна трансформирането 
на ЕС като територия на регионите. Най-голямо поражение на ев-
ропейските нации и на организиращите функции на техните кул-
тури нанесе целенасочено утвърждаваният в Европа мултикулту-
рализъм – създаден при други условия и с други цели – чрез който 
вече повече от 3 десетилетия системно се разрушава националното 
единство, принизява се ролята на нациите и на националните кул-
тури, отхвърлят се създаваните с векове и станали канава на евро-
пейската цивилизация модели на обществено строителство, рушат 
се водещите функции на националните общности в изграждането 
и даването новия глобализационен облик на европейското обще-
ство – за да се даде „демократично“ предимство на живеещите сред 
европейските народи „малцинствени“ общности и техните култури 
и цивилизационни позиции, на „другите“, „обособените“, „различ-
ните“, на диференциращото и разделящото. 

Тези негативни тенденции от миналата година насам при-
еха крайно опасни форми с инсценираната и организирана отвън 
мощна инвазия чрез „бежанската вълна“ на ислямско и друго неев-
ропейско население, което идва в Европа не да се приобщава към 
нейните културни постижения и духовни ценности, а възползвайки 
се от високите материални условия, да им се противопостави и ут-
върди свои, неевропейски модели на живот. ЕС е дълбоко поразен 
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от всеобхватната криза на глобалния капитализъм – по-тежка от 
преживяната от народите на „социалистическа“ Европа от края на 
80-те години на миналия век. Виждаме я и в кризата на европейска-
та нравственост, отказ от добродетели, замяната им с хедонизъм, 
потребителство, безперспективност, срив на социалната солидар-
ност и на грижата за бъдещите поколения. 

Кризата порази и етносоциеталните слагаеми на европейския 
социум. Нейна основна характеристика е отслабването на хомо-
генноста и обезличаването на европейския културно-цивилиза-
ционния облик на ЕС, внасянето на хаос, разнобой в позициите 
на европейските народи и за бъдещото на Съюза, откъсване на 
политическите елити от въжделенията на европейските народи и 
поставяне на политиката му в зависимост от глобализационни-
те цели на САЩ, ТНК и световния финансов капитал – наложил 
неолибералните модели в живота на съвременните общества, не-
възможност за вземане на самостоятелни решения, неяснота за 
бъдещето и липса на увереност и целенасоченост в усилията за 
неговото изграждане.

Логично съпротивата на европейците срещу тази политика 
доведе до създаването на мощни все по-разрастващи се „нацио-
налистически“ движения във всички европейски страни.

Средствата да се излезе от тази криза са обществени и те тряб-
ва да са насочени към възстановяване в максимален обхват и обем 
на обединяващото взаимодействие между органичното (етно-
културното) и социеталното в организиране на вътрешнонацио-
налния и общоевропейския обществен живот.

* * *
Всички успешно развиващи се глобализационни общности в 

стремежът си към лидерство и заемане на по-добри позиции отде-
лят все по-голямо внимание на вътрешната си изграденост и хомо-
генност6. 

6 Китай, напр. през следващите 5 години ще вложи приоритетно ог-
ромни средства за създаване на мощната прослойка на средната си кла-
са  – основен стълб на всяко модерно общество. В САЩ кандидатът за 
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ЕС обединява близо 500 милиона граждани. По брой на населе-

нието си той заема трето място в света. Икономическият му потен-
циал е с водещи позиции преди всички други страни на планетата. 
Богатото му културно наследство, високата образованост на насе-
лението му, огромният му исторически опит и традиции го правят 
субект с огромна сила и мощ. Но за да реши проблемите си, той 
трябва да отстоява своята самостоятелност и пълна независимост. 
Особена важно е да се освободи от опеката на САЩ, които за да го 
държат в своята геополитическа орбита, го обвързват с огранича-
ващи Съюза договори, налагат му военните си доктрини, тласкат 
го от криза в криза – в отношението към Русия, с „демократичните 
революции“ в постсъветските републики, с войните в Афганистан, 
Ирак, Либия, Египет, Сирия, конфликтите на Балканите, ислямска-
та инвазия в Европа и т.н. ЕС трябва да изгради своя, обединяваща 
всички държави членки на съюза икономика, мощен политически 
център, свои въоръжени сили, да осъществява своя независима са-
мостоятелна политика „по всички азимути“ на света.

Основен носител и изразител на европейско-християнската 
култура и цивилизация, пред ЕС се отварят широки възможнос-
ти за изграждане на ново глобализационно единство на Европа, за 
утвърждаване, заедно с РФ, на европейската цивилизация като мо-
дерна общественоорганизираща система по цялото северно проте-
жение на Азия (до Далечния изток) и за отстояване на културното 
ѝ землище срещу Китай, другият глобализационен субект, който се 
стреми към световно лидерство. 

президент Доналд Тръмп вижда укрепването на водещата роля на САЩ в 
света не толкова във външна инвазия, колкото във вътрешното укрепване 
и стабилизиране на американското общество. Специални усилия за увели-
чаване на глобализационната си мощ полага и Русия, утвърждавайки во-
дещите позиции на руската култура и цивилизационни постижения като 
обединяващи и организиращи пъстрата палитра на общности, култури и 
религии в страната, като приобщава сродните съседни страни от постсъ-
ветското пространство.
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