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Настоящото изследване е свързано с протичащите процеси на пространствена дер-
минация на страните в Европа. Разглеждат се историческите, икономическите, поли-
тическите и психологическите предпоставки за развитието процесите на интеграция в 
Европа. На основата на икономически показатели се разкрива съвременната простран-
ствена детерминация на страните в Европа.

Ключови думи: пространство, детерминация, Европа

ZONES OF SPATIAL DETERMINATION OF THE COUNTRIES IN EUROPE

Georgi Zhelezov, Boris Kolev

Abstract: The present research observed the problems related with zones with spatial 
determination of the countries in Europe. The first aspect of the investigation is analysis of 
historical, economic, political and psychological factors for development of the processes 
of integration in Europe. The second aspect of the article is related with analysis of present 
economical parameters, which reflected to the spatial determination of the zones with 
integrated countries in European continent. The analysis revealed a certain differentiation 
of countries in Europe. There is a core of high GDP and GDP per capita in three areas - 
Western Europe (Germany, United Kingdom, Netherlands, Belgium, Ireland, Switzerland and 
Austria), Northern Europe (Norway, Sweden, Finland, Denmark and Iceland) and Southwest 
Europe (Italy and Spain). These areas can be assigned a specific gravity zone of the other 
countries in Europe - 1. Towards Western Europe – countries in Central and Southeastern 
Europe (Poland, Czech Republic, Slovakia, Hungary, Slovenia, Croatia, Romania, Bulgaria, 
and others); 2. Towards Northern Europe - Baltic countries (Estonia, Latvia, Lithuania); 3. 
Towards Southwestern Europe – Portugal and Greece.
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УВОД

Европа и по-специално Европейският съюз (ЕС) е сред доминиращите ико-
номически сили на нашата съвременност. Едно малко сравнение по отношение 
на създавания Брутен вътрешен продукт (БВП) с другите две големи иконо-
мически сили – САЩ и Китай, доказва този факт. По данни на World Factbook 
страните от ЕС през 2017 г. са създали БВП в размер на 17,11 трл. USD, с което 
са на второ място в света след САЩ (19,9 трл. USD) и са пред третата световна 
икономика – Китай (12,01 трл. USD). Това място на ЕС е резултат от общите 
интеграционни усилия на страните членки, но трябва да се отчитат и отделните 
различия в рамките на съюза.

За да се изследват и анализират основните условия и фактори за вътрешно-
териториалните различия в ЕС, е полезно те да се обособят в три групи – исто-
рически, стопански и психологически. Както всяко отделяне и групиране, и това 
е сравнително условно, защото и трите групи са оказвали общо и припокрива-
що се въздействие.

ИСТОРИЧЕСКИ УСЛОВИЯ И ФАКТОРИ

Водещото място на Европа и Европейския съюз на по-късен етап има 
историческа основа. За продължителен период от време европейският конти-
нент е силно раздробен на десетки държавни обединения и държави, между 

Фиг. 1. Териториален обхват на Франкската империя
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които се водят много войни по различни поводи (придобиване на територии, 
ресурси, икономически, династични и религиозни причини и т.н.). След раз-
падането на Римската империя през 476 г. друга сила – Франкската империя, 
обединява земите на повечето от днешните Западно- и Централноевропейски 
държави, но и тя се разпада (фиг. 1). Следващият европейски хегемон е Све-
щената Римска империя, образувана като наследник на Франкската и доба-
вила след ХVІ век към името си „на германската нация”, просъществува от 
962 до 1806 г. По същество тази империя представлява гъвкава монархическа 
конфедерация, съставена от десетки феодални владения (фиг. 2). Тези големи 
и силни за времето си държави в почти всички случаи се разширяват за сметка 
на завладяване на съседни земи, а не въз основа на доброволното им присъе-
диняване. Те не успяват да преодолеят политическите си и религиозни разли-
чия, включително и в собствените си предели. Започват сблъсъци и по линия 
на икономическите им интереси и избухват непрекъснати войни. Постепенно 
обаче назрява необходимостта от полагането на международни усилия за обе-
диняване на определени европейски интереси. Такъв пръв доброволен успе-
шен опит е създаването през ХІІ век на съюза на т.нар. „ханзейски градове”, 
просъществувал до ХVІІ век. Названието „ханза” (hanse), на старовисоко-
немски означава „съюз” или „обединение” (Hammel-Kiesow, 2000). С цел да 
развиват търговията и за защита на осъзнатите си общи търговски интереси 
редица, основно немски свободни, неподвластни на владетели, градове по 
южните крайбрежия на Северно и Балтийско море (Любек, Хамбург, Бремен, 

Фиг. 2. Териториален обхват на Свещената Римска империя на германската нация
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Люнебург, Щралзунд, Рощок, Данциг и др.), създават този съюз с ръководен 
център Любек. Присъединяват се и други търговски центрове извън немски-
те земи, като Брюге, Антверпен, Амстердам във Фландрия и Нидерландия, 
шведският Висбю (на о-в Йотлан) и др. Осъществяваната без ограничения 
търговия дава силен тласък за стопанското развитие не само на тези градо-
ве, но и на близките до тях земи. Дори и в наши дни два от тези градове – 
Хамбург и Бремен, като германски провинции са включили в официалните 
си наименования думите „свободен ханзейски град” (Freie Hansestadt). Освен 
търговия между тези градове са били осъществявани определени финансови 
транзакции, развивано е банково дело и други, свързани с търговията, дейнос-
ти. Тези търговски центрове не са засегнати от дългогодишните религиозни 
войни, опустошавали големи части от тогавашна Европа. Ако се използват 
съвременни понятия, ханзата е била форма на тогавашна своеобразна иконо-
мическа интеграция.

Нов исторически етап в политическото и стопанското развитие на Европа 
започва след Вестфалския мир от м. октомври 1648 г. Той включва два договора. 
Първият от тях е наречен „императорско-шведски”, защото е подписан в Осна-
брюк от императора на Свещената римска империя на германската нация и кра-
лицата на Швеция, а вторият е „императорско-галски”, т.е. сключен е в Мюн-
стер между този император и краля на Франция. Двата града са разположени в 
германската провинция Вестфалия и затова сключените договори са известни 
като Вестфалски мир. Те имат два важни, основополагащи приноса: 1. С тях се 
слага край на религиозните войни; 2. Поставя се началото на създаването на 
международното публично право, тъй като потвърждават държавния суверени-
тет на подписалите ги, както и на други държави (Швейцария и Нидерландия), 
като същевременно уреждат по мирен начин и някои териториални проблеми 
между тях (Международни актове и договори 1648-1918 г.).

С тези договори е прието да се означава началото на периода на Новото 
време, както е позната тази епоха в историята. Значението на Вестфалския мир 
много добре е оценено от Миланов (2009), който пише: „Вестфалия открива 
ерата на новото време, на модерната дипломация, на непознат дотогава тип вза-
имоотношения, почиващи върху свещения принцип на суверенитета и суверен-
ното равенство между държавите. В основата на тези взаимоотношения залягат 
не религиозни съображения и верски предпочитания, а държавни интереси”. 
Впоследствие обаче някои принципи търпят промени, като например част от 
националния суверенитет на държавите членки се превръща в „споделен суве-
ренитет” във връзка с интеграционните процеси в Европа, особено след съз-
даването на ЕС и неговите предшественици Европейска икономическа общност 
(или Общия пазар – 1957 г.) и Европейското обединение за въглища и стомана 
(1951 г.). Промени търпят и някои понятия, като например „държавни инте-
реси”, постепенно се заменящи се с „национални интереси”. Тези процеси са 
закономерни и неизбежни при създаването на наднационални икономически 
структури и организации, още повече че тези споделяния се правят доброволно 
от страните, членуващи в тях.

При сравнение между пространственото развитие на Франкската империя 
и съвременните граници на Европейския съюз прави впечатление географският 
факт, че териториите почти се припокриват. И фактически, основата на днеш-
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ния ЕС или ЕИО може да се определи като „каролингско ядро”, т.е. земи, вли-
зали в обхвата на Франкската империя. Тази аналогия не цели приравняване 
между двете образувания, защото двете исторически епохи, през които са съз-
дадени, са коренно различни. 

ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОРИ

С най-голямо значение за икономическите пребразувания в Европа още 
от Средновековието освен ханзата е развитието на редица италиански градо-
ве-държави. Техният възход почти съвпада с търговското и финансовото дело 
на ханзейските градове. Сред италианските градове и държави особено изпък-
ват с търговската си и финансова мощ Венецианската и Генуезката република. 
Техни търговци и корабопритежатели практически монополизират търговията 
и търговските пътища в Средиземноморието. По този повод Димитров и Пър-
ванов (2009) пишат: „Венеция и Генуа са основни търговски пристанища на 
Европа, свързващи я с първия световен търговски път – „Пътят на коприната”. 
А Флоренция, през 13 век е големият финансов център на Средновековна Евро-
па”. В тези италиански градове са създадени и някои от основните счетоводни 
понятия като „дебит”, „кредит”, „салдо”, „ломбард” и др., както и първообра-
зът на съвременното счетоводство и финансова дейност. Значението на тези 
градове спада след блокирането на търговия с Изтока от османските турци и 
особено след откриването на Америка (1492 г.) и достигането по море до Индия 
(1498 г.), с което намалява, а и по-късно и загубват предишното си монополно 
финансово и търговско положение в Европа.

След ХVІ век започва възходът на някои други западноевропейски градове, 
като Ротердам, Антверпен, Амстердам и други в Нидерландия, който основ-
но се дължи на създадената Остиндийска компания, осъществяваща търговски 
връзки с Азия. Оттам започва внос на подправки, памук, ценна дървесина, чай, 
скъпоценни камъни и други стоки. Тези суровини стимулират широкото раз-
витие на манифактурното производство. Именно в тази страна се прехвърля 
основната банкерска дейност на „старите капитали” от Венеция и по-спе-
циално на кредитирането. От натрупаните финансови ресурси се възползват 
под формата на кредити Франция, Испания, както и Хабсбургите, управлявали 
Свещената Римска империя, които са били финансово обезкръвени от продъл-
жителните религиозни и други войни помежду им. В този период възниква и 
борсовата търговия.

В началото на ХVІ век се създава конкурентната Британска Източноиндийска 
компания, която осъществява интензивна търговия и внос на изброените, както 
и на други стоки от Индия, в която англичаните постепенно изтласкват от там 
португалските и нидерландските фактории (опорни търговски пунктове). Тази 
компания, която е имала и свои въоръжени сили, проправя пътя за британското 
завоюване на Индия. Търговията и особено въвеждането на някои технически по-
стижения след ХVІІ век, разширяването на кредитното дело, борсовата търговия, 
новите пазари в завоюваните колониални владения и окончателното отпадане на 
натуралната размяна, засилват рязко ролята на парите, с което се поставят солидни 
основи на пазарните отношения. Създават се и големи банки, като Английската 
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банка (Bank of England) и други, които се превръщат в световни финансови инсти-
туции. Нейното значение е много голямо и в нашето съвремие. Създават се и дру-
ги банки и се разширява борсовата търговия. Всичко тези фактори водят до пре-
връщането на Лондон, Манчестър, Ливърпул, както и други европейски градове, 
в големи финансови и индустриални центрове, които стимулират развитието на 
своите страни. Същевременно те оказват силно влияние на тогавашната световна 
търговия. Лондон и днес е световен финансов и борсов център. Други важни фи-
нансови средища от този период в Европа са Франкфурт, Париж, Виена и Милано.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИ И ПОЛИТИЧЕСКИ ФАКТОРИ

Личната (индивидуалната) и/или обществената мотивация е много силен 
фактор за социално-икономическото развитие, на което невинаги се обръща 
внимание. Първоначално се появява личната мотивация на отделните хора, коя-
то ги стимулира да предприемат едни или други действия съобразно желанията 
и възможностите им в сферата на създаването на най-различни стоки и услуги. 
В исторически план не е възможно да се определи времето на поява на тази мо-
тивация. Най-логично е да се предположи, че първоначално възниква необходи-
мостта от осигуряване на възможности за задоволяване на личните и семейните 
потребности. На по-късен етап се появява определен излишък от стоки или ус-
луги, който даденият производител не може да потребява лично или в рамките 
на семейството и в резултат на това се създава възможност за реализирането му 
на пазара. Полученият паричен еквивалент позволява вече да се образува опре-
делен размер на това, което по-късно ще се нарече „капитал”.

Народите от Западна Европа, след като постепенно се изплъзват от догмите 
на църквата и абсолютизма на монарсите, започват да ускоряват своето стопан-
ско развитие. Дори онези европейски народи, като например Унгария и Чехия, 
независимо че тогава не са имали свои национални държави, получават опре-
делени възможности за такова развитие особено през ХІХ век и след това. В ев-
ропейските страни прагматично се прилагат постиженията на науката и техни-
ката, строят се железопътни линии, започва използването на електричеството, 
усъвършенства се банковото дело и т.н. В много случаи всичко това е резултат 
основно от дейността на отделни лица, които държавата подкрепя и насърчава. 
Националните и държавните органи на тези страни закрилят и поощряват ус-
тановяването и разширяването на пазарните механизми, откъдето започва по-
степенно да се повишава и равнището на живот на техните народи. Разширява 
се мрежата от градове като центрове както на стопанското развитие, така и на 
образованието, науката и здравеопазването.

За разлика от тях, народите от Югоизточна Европа (главно на Балканския 
полуостров) са векове под гнета на една изостанала феодална империя, която 
е доста назад в цялостното си развитие. Въпреки това много българи от она-
зи епоха, известна като Възраждане, в резултат на индивидуалните си усилия, 
упоритост и пазарен усет успяват в своята стопанска дейност. Неизживените 
обаче закостенели остатъци от феодализма и неразвитите финансови, пазарни, 
правни и други органи и структури са причина те да не могат да реализират в 
пълна сила своите способности. 
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Друг, много важен, основен фактор, задържащ развитието на страните от 
Югоизточна Европа, бившите социалистически страни, е десетилетното тота-
литарно управление, отличаващо се най-вече с държавна собственост, липса на 
изразена индивидуална свобода, господството на комунистическата идеология, 
налагана от съответните комунистически партии, както и от някои други уна-
следени предпоставки. В значителна степен това изоставане на някои от стра-
ните членки на ЕС като България се дължи на тези исторически фактори, чието 
действие все още има определена рефлексия. Докато страните основателки на 
ЕС стават „двигателя” на европейското развитие, в други части от континента, 
като Северна, Южна и особено Източна и Югоизточна Европа, се наблюдава из-
вестно изоставане. Това изоставане обаче не е еднакво. Относително по-голямо 
е изоставането на бившите социалистически страни членки на ЕС, въпреки че 
и между тях се наблюдават определени различия в социално-икономическото 
им развитие.

ТЕРИТОРИАЛНИ РАЗЛИЧИЯ 

Преди да се премине към по-подробен сравнителен анализ, е полезно да 
се направи преглед на вече съществуващи групировки от държави в рамките на 
ЕС (фиг.  3).

Фиг. 3. Страни членки (основатели) на Европейската икономическа общност 
(Общ пазар) – 1957 г.

2 Проблеми на географията, 3–4/2019 г. 
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Четири от влизащите в Г-7 държави – Германия, Франция, Великобритания 
и Италия, са и най-силно развитите в стопанско отношение европейски държа-
ви. Същевременно те са и сред 10-те световни икономически сили. Всяка от тях 
създава БВП в обем от над $ 2 трл. годишно. Тези страни рязко се открояват 
в икономическото пространство на ЕС, а и на Европа като цяло. Изброените 
страни, без Великобритания, са и участници в Еврозоната, в която освен тях, 
влизат още други 15 държави от Западна, Централна и Южна Европа, както и 
Финландия и Балтийските държави.

Много важна група е Еврозоната, която се създава през 1999 г. по силата 
на чл. 140 от Договора от Маастрихт (https://www.europarl.eu). По този начин се 
въвежда европейската парична единица евро като общо разплащателно сред-
ство между страните членки. Целта е постепенно уеднаквяване на паричната 
политика на централните банки на страните. За да бъде приета дадена страна от 
ЕС в тази зона, тя трябва да отговаря на съответни предварителни условия, по-
ради което тази парична единица не се въвежда едновременно в целия ЕС. Това 
е сравнително продължителен процес, който е в развитие и днес. Цялостната 
координация и управление на паричните потоци и политика е възложена на Ев-
ропейската централна банка във Франкфурт на Майн (Германия), която емитира 
банкнотите, докато отделните държави имат право да създават монетите и вър-
ху тях да поставят свои национални символи. Към 1 януари 2020 г. в Еврозоната 
членуват 19 държави (фиг. 4). Извън нея са три страни – Обединеното кралство, 

Фиг. 4. Страни членки на Еврозоната
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Дания и Швеция, въпреки че отговарят на критериите за членство. Създаването 
на еврото силно влияе на международните търговски плащания и финансови 
операции в световен мащаб. Тази парична единица засилва престижа и значе-
нието на ЕС, тъй като е втората по разпространение световна валута за тър-
говски и финансови операции. Това се доказва от данните на Международния 
валутен фонд (МВФ). От 01.10.2016 г. досега процентното разпределение на 
световните валути в т.нар. „кошница” на МВФ е, както следва: долар (САЩ) – 
41,73; евро (ЕС) – 30,93; юан (Китай) – 10,92; йена (Япония) – 8,33, и британски 
паунд (Обединено кралство) – 8,09 % (https://www.investor.bg).

И докато посочените наддържавни структури са създадени въз основа на 
определени сравнително близки постигнати стопански и финансови резултати 
по силата на нормативна уредба на ЕС, от няколко години се появи и едно друго 
нестопанско и неформално образувание – т.нар. „Вишеградска четворка” (Ун-
гария, Чехия, Словакия и Полша). Тези страни имат някои политически и други 
различия и позиции по отношение на политиката, регламентите и действията 
както на Европейската комисия, така и на ЕС като цяло.

Въпреки по-късната си индустриализация и модернизация в миналото, 
скандинавските страни и особено Швеция постигнаха определено догонващо 
развитие, като в някои отношения, особено в социалната сфера, са сред най-на-
предналите държави не само в Европа, но и в света.

Като се имат предвид постигнатите постижения, държавите в ЕС, експерт-
но според авторите, могат да се поставят в няколко относително близки по ико-
номически показатели политико-икономически географски групи:

1. Западноевропейски страни основателки на ЕС (фиг. 3);
2. Скандинавски (северноевропейски) блок (Швеция, Дания, Финландия);
3. Средноевропейски държави, или Вишеградска четворка (Унгария, Че-

хия, Словакия, Полша);
4. Южно- и източноевропейски страни (Словения, Хърватия, България, 

Гърция, Румъния, Малта, Кипър);
5. Иберийски държави (Португалия, Испания);
6. Балтийски страни (Естония, Латвия, Литва).
Друго групиране обхваща страните от Шенгенското пространство (Шенген 

е малък град в Люксембург), в което е постигната договореносттта между тях, 
създадено през 1985 г., но започва да функционира10 години по-късно поради 
необходимостта от определена подготовка. Сега в него участват 25 държави, 
четири от които не са членки на ЕС (Норвегия, Исландия, Швейцария и Лихтен-
щайн), докато две от страните – Обединеното кралство и Република Ирландия, 
отказват да се присъединят (фиг. 5). В това пространство са премахнати пас-
портните и митническите проверки по границите на страните членки, което 
значително улеснява контактите между тях.

При разглеждане на различията, особено между бившите социалистически 
страни и останалите държави от ЕС, не може да се подмине най-съществената 
разлика, а именно господстващият тоталитарен държавен строй в тях, устано-
вен по съветски модел след Втората световна война. Неговите остатъци все още 
не са изживени изцяло и това ще бъде по-продължителен процес не само в ико-
номиката, но и в психологическите нагласи на народите от тези страни. Ярък 
пример в това отношение са все още наблюдаваните различия между двете час-
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ти на Германия, чиито шест източни провинции бяха в съветската окупационна 
зона, която през октомври 1949 г. е преобразувана от Съветския съюз във втора 
германска държава – Германска демократична република. 

Освен определени междугрупови социално-икономически различия отчет-
ливо съществуват и вътрешногрупови разлики. Обособените групи не са хомо-
генни и това е нормално следствие от нееднаквото им социално-икономическо 
и обществено развитие през отделните исторически периоди.

Както всяка организация, и ЕС се променя в съответствие както с вътреш-
ното си развитие, така и спрямо общите световни глобализационни процеси. 
Определени проблеми възникват и поради намерението за напускане на съюза 
от Обединеното кралство. Освен това посочените институционално обособени 
групи от държави (Еврозона, Шенген и др.) и неучастието на останалите стра-
ни в тяхното функциониране обективно прокарва определени разграничителни 
линии. Всичко това поставя на дневен ред въпросите за бъдещето на ЕС с цел 
не само постигане на относително равновесно развитие между страните, но и 
за мястото и ролята му в света като мощна интеграционна икономическа сила.

Все по-очевидна става необходимостта от промени в начина на функцио-
нирането на ЕС. Реформите са неизбежни с оглед бъдещото му развитие. Вече 
започва процес на преосмисляне на сегашното състояние на това наддържавно 
образувание.

Фиг. 5. Шенгенско пространство
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От 1 март 2017 г. на страните от ЕС е представен проект за обсъждане на 
бъдещото му развитие в краткосрочен хоризонт до 2025 г., наречен Бяла книга, 
чиито варианти са цитирани по-долу.  

Изходната предпоставка, върху която е създаден този проект, е убеждение-
то, че 27–те страни (без Обединеното кралство) ще съществуват заедно като 
единно цяло. Вече има различни схващания и хипотези как да се осъществява 
това развитие. В Бялата книга са предложени пет сценария, което не означава, 
че не могат да се предложат и други варианти. Накратко те ще обхващат след-
ното:

Сценарий 1: Продължаваме, както досега.
Според него ЕС-27 „продължава да съсредоточава усилията си върху  

работните места, растежа и инвестициите, като укрепва единния пазар и 
увеличава инвестициите в цифровата, транспортната и енергийната инфра-
структура...” (стр. 16).

Сценарий 2: Остава само единният пазар.
Този вариант предвижда, че „функционирането на единния пазар се пре-

връща в основна причина за съществуването на Е – 27”. (стр. 18).
Сценарий 3: Тези, които искат, да правят повече.
В този случай „ЕС дава възможност държавите членки да правят по-

вече заедно в специфични области” (стр. 20). Има се предвид сътрудничество 
във военната и разузнавателната област, борбата с тероризма и организираната 
престъпност и някои други дейности.

Сценарий 4: Правим по-малко, но по-ефективно.
Съгласно този сценарий „ЕС-27 засилва работата си в области като ино-

вациите, търговията, сигурността, миграцията, управлението на границите 
и отбраната” (стр. 22). Това означава съсредоточаване върху постигане на по-
вече и по-бързи резултати в тези избрани области, като прави по-малко в други.

Сценарий 5: Правим много повече заедно.
Признава се, „че нито С-27 в сегашния си вид, нито европейските държа-

ви поотделно са достатъчно добре подготвени, за да се справят с предизви-
кателствата на днешния ден, държавите членки решават да споделят повече 
правомощия и ресурси е да вземат повече решения заедно във всички области” 
(стр. 25). В този вариант се предвижда „на международната сцена Европа го-
вори с един глас и действа единно в сферата на търговията и има общо пред-
ставителство на повечето международни форуми. Европейският парламент има 
последната дума по отношение на международните търговски споразумения. 
Отбраната и сигурността са приоритет“. В условията на пълно взаимно допъл-
ване с НАТО се създава Европейски съюз за отбрана. 

От разглеждането на тези 5 сценария може да се направи извод, че с най-го-
лямо значение за бъдещото ефективно функциониране на ЕС, е последният 
пети, тъй като при останалите предмет на внимание са отделни области и сек-
тори за вземането на съответни решения и предприемането на действия за тях-
ното осъществяване. Това трябва да обсъдят и решат самите страни, след което 
Европейската комисия и Европейският парламент да приемат общо решение за 
бъдещето на ЕС – 27 до 2025 г. 
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СЪВРЕМЕННА ВИЗИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА
ЕВРОПЕЙСКОТО ПРОСТРАНСТВО

Според съвременните разбирания за развитие на Европейския съюз и Ев-
ропейското политическо пространство се предвижда до 15 години да бъдат 
формирани три зони на пространствена диференциация. Доктрината развива 
тезата, че Европа или ще се промени, или ще поеме курс към постепенно и 
поетапно разпадане. Политическото устройство ще се променя поетапно през 
следващите години:

Първи „широк” кръг, който ще обхваща и страни извън 27-те членки на ЕС 
– нещо междинно между ЕС и сегашния Съвет на Европа (Съветът на Европа 
включва 47 държави и е създаден на 5 май 1949 г. в Лондон в Двореца Сейнт 
Джеймс).

Договорът от Лондон, или Уставът на Съвета на Европа, е подписан от 10 
държави – Белгия, Дания, Франция, Ирландия, Италия, Люксембург, Холандия, 
Норвегия, Швеция и Великобритания. След разпада на Източния блок в начало-
то на 90-те към Съвета се присъединяват и държавите от Централна и Източна 
Европа. Към 2012 г. в Съвета на Европа членуват всички държави от Европа без 
Беларус, Казахстан, Ватикана и непризнати държави. 

Втори кръг се обособява между сегашния ЕС и еврозоната (включва и 
страните извън зоната – България, Хърватия, Чешка република, Унгария, Пол-
ша, Румъния, Швеция, Дания, Обединено кралство). 

Трети кръг се формира от страните в Еврозоната (Австрия, Белгия, Кипър, 
Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Ирландия, Италия, Латвия, 
Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия, Португалия, Словакия, Словения, 
Испания).

Първият кръг, или т. нар.  „широка Европа”, ще бъде по-малко интегрирана 
от ЕС, но ще държи много на европейските ценностите. В този кръг ще включва 
като членове или чрез споразумения за по-тясно асоцииране Турция и Русия с 
цел постигане на дълготраен мир в Европа и по-висока конкурентност на дру-
гите икономически центрове – Китай и САЩ.

Вторият кръг ще има силен единен пазар, с политика на суверенитет, тър-
говска политика, политика в областта на изследванията и иновациите, както и с 
реална свобода на придвижването във включените в него страни.

Третият кръг ще бъде условно наречен „сърцето на реактора“, с обща валу-
та и много по-интегриран трудов пазар, както и с реално социално сближаване. 
Страните, участващи в него ще следват параметрите на еврозоната.

В много висока степен тази концепция се подкрепя и от финансовите пока-
затели на страните в Европа (БВП, БВП на глава от населението).

ПРОСТРАНСТВЕНА ДЕТЕРМИНАЦИЯ И ГРУПИРАНЕ 
НА СТРАНИТЕ В ЕВРОПА ПО БВП 

(ПО ДАННИ ОТ МВФ – 2018 Г. (МЛН. USD) 

1. Първа група (ядро) – с БВП над 1 000 000 млн. USD: 
– от ЕС: Германия (4 000 386), Великобритания (2 828 644), Франция 

(2 775 252), Италия (2 072 201), Испания (1 425 865);
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– други: Русия (1 630 659).
2. Втора група (широк център) – с БВП между 1 000 000 и 100 000 млн. 

USD: 
– от ЕС: Нидерландия (912 899 ), Полша (586 015), Швеция (551 135), Бел-

гия (533 153), Австрия (457 637), Ирландия (372 695), Дания (350 874), Фин-
ландия (275 321), Чешка република (242 052), Румъния (239 851), Португалия 
(238 510), Гърция (219 097), Казахстан (170 539 ), Унгария (155 703), Словакия 
(106 585);

– други: Турция (766 428), Швейцария (703 750), Норвегия (434 937), Ук-
райна (124 603).

3. Трета група (периферия) – с БВП между 100 000 и 5 000 млн. USD:
– от ЕС: Люксембург (68 770), България (64 963), Хърватия (60 688), Слове-

ния (54 242), Латвия (53 323), Литва (34 881), Естония (30 312), Кипър (24 492), 
Малта (14 505); 

– други: Беларус (59 643), Сърбия (50 651), Азербайджан (45 418), Ислан-
дия (25 882 ), Босна и Херцеговина (19 881), Грузия (16 324), Албания (15 202), 
Северна Македония (12 669), Армения (12 411), Молдова (11 404), Косово 
(6650), Черна гора (5402). 

Анализът показва обособяването на ясно изразен център в Западна Европа 
по оста Германия-Франция-Великобритания-Италия-Испания (фиг. 6).

Фиг. 6. Пространствена детерминация и групиране на сраните в Европа по БВП 
(по данни от МВФ – 2018 г. (млн. USD)
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ПРОСТРАНСТВЕНА ДЕТЕРМИНАЦИЯ И ГРУПИРАНЕ 
НА СТРАНИТЕ В ЕВРОПА ПО ДАННИ НА СВЕТОВНАТА БАНКА 

(БВП НА ГЛАВА ОТ НАСЕЛЕНИЕТО, USD ЗА 2016 Г.)

– Първа група – БВП на глава от населението над 40 000 USD: Люксембург 
(100 739), Швейцария (79 888), Норвегия (70 868), Ирландия (64 175), Исландия 
(59 765), Дания (53 579), Швеция (51 845), Сан Марино (47 909, Нидерлан-
дия (45 638), Австрия (44 758), Финландия (43 401), Германия (42 161), Белгия 
(41 272), Великобритания (40 367).

– Втора група – БВП на глава от населението 40 000 – 10 000 USD: Андора 
(36 989), Франция (36 857), Италия (30 661), Испания (26 617), Малта (25 145), 
Кипър (23 542), Словения (21 650), Португалия (19 838), Чешка република 
(18 484), Гърция (17 891), Естония (17 737), Словакия (16 530), Литва (14 901), 
Латвия (14 071), Унгария (12 820), Полша (12 414), Хърватия (12 149), Турция 
(10 863).

– Трета група – БВП на глава от населението 10 000 – 1000 USD: Румъния 
(9523), Русия (8748), Казахстан (7715), България (7469), Черна гора (7029), Сър-
бия (5426), Северна Македония (5237), Беларус (4989), Босна и Херцеговина 
(4808), Албания (4125), Азербайджан (3879), Грузия (3866), Косово (3661), Ар-
мения (3615), Украйна (2186), Молдова (1900).

По този показател центърът също е в Западна Европа (Германия-Велико-
британия), но към него се включват и Скандинавските страни (фиг. 7).

Фиг. 7. Пространствена детерминация и групиране на страните в Европа по данни 
на Световната банка (БВП на глава от населението, USD за 2016 г.)
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ПРОСТРАНСТВЕНА ДЕТЕРМИНАЦИЯ И ГРУПИРАНЕ 
НА СТРАНИТЕ В ЕВРОПА ПО ДАННИ НА ООН 

(БВП НА ГЛАВА ОТ НАСЕЛЕНИЕТО, USD ЗА 2016 Г.)

Първа група – БВП на глава от населението над 40 000 USD: Монако 
(168 004), Лихтенщайн (164 437), Люксембург (101 835), Швейцария (79 609), 
Норвегия (70 617), Ирландия (64 497), Исландия (60 966), Дания (53 730), Шве-
ция (50 687), Сан Марино (47 910), Нидерландия (45 753), Австрия (44 857), Фин-
ландия (43 339), Германия (42 456), Белгия (41 199), Великобритания (40 249).

– Втора група – БВП на глава от населението над 40 000 – 10 000 USD: 
Андора (36 987), Франция (36 826), Италия (31 279), Испания (26 695), Малта 
(25 616), Кипър (23 631), Словения (21 517), Португалия (19 750), Чешка ре-
публика (18 406), Естония (17 782), Гърция (17 230), Словакия (16 489), Литва 
(14 707), Латвия (13 993), Унгария (12 900), Полша (12 332), Хърватия (12 159), 
Турция (10 863).

– Трета група – БВП на глава от населението 10 000 – 1000 USD: Румъния 
(9439), Русия (8655), Казахстан (7705), България (7465), Черна гора (6958), Сър-
бия (5426), Северна Македония (5163), Беларус (5001), Босна и Херцеговина 
(4808), Албания (4054), Азербайджан (3892), Косово (3811), Грузия (3651), Ар-
мения (3615), Украйна (2099), Молдова (1668).

Паралелният анализ на същия показател по данни на ООН (фиг. 8) 
потвърждава резултатите, базирани на данните от Световната банка.

Фиг. 8. Пространствена детерминация и групиране на сраните в Европа по данни 
на ООН (БВП на глава от населението, USD за 2016 г.)



26

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В резултат на направения анализ се разкрива определена диференциация 
на страните в Европа. Обособява се ядро на страните с висок БВП и БВП на гла-
ва от населението в три области - западна Европа (Германия, Великобритания, 
Нидерландия, Белгия, Ирландия, Швейцария и Австрия), северна Европа (Нор-
вегия, Швеция, Финландия, Дания и Исландия) и Югозападна Европа (Италия 
и Испания).

Към всяка една от тези области може да се обособи определена зона на гра-
витиране на останалите страни в Европа – 1. Към Западна Европа гравитират 
страните от Централна и Югоизточна Европа (Полша, Чешка република, Сло-
вакия, Унгария, Словения, Хърватия, Румъния, България и др.); 2. Към Северна 
Европа -  страните от Прибалтика (Естония, Латвия, Литва); 3. Към Югозападна 
Европа – Португалия и Гърция.
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