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ЕВРОТО – СКОК В БЪДЕЩЕТО 

(Разказ) 

Алфонсо де Албукерк Периера да Коста Ферейра,  

Португалия 

 От времето на твоите баба и дядо и ескудото, до времето 

на тяхната внучка и еврото - това е то, от времето на дванадесетте 

валути - германската марка, австрийския шилинг, белгийския 

франк, испанската песета, финландската марка, френския франк, 

гръцката драхма, холандския флорин/гулден, ирландския паунд, 

италианската лира, люксембургския франк и португалското 

ескудо – до една единствена валута – евро(€). Скок в бъдещето.  

 Както вероятно сте разбрали, преди появата на еврото 

всичко беше пълна бъркотия. В момента, в който прекосявахме 

границата, трябваше да преминем на друга валута. Объркването 

беше наистина голямо, тъй като например за екскурзия до 

Австрия трябваше да вземем песети, франкове, швейцарски 

франкове, германски марки, лири и шилинги, защото трябваше 

да минем през Испания, Франция, Швейцария, Германия и 

Италия, за да пристигнем накрая в Австрия. Всеки различен вид 

валута се съхраняваше в отделен плик, който съдържаше точната 

сума, необходима за нощувките във всяка страна. Разбира се, 

всичко се подготвяше преди да напуснем Лисабон.  

 Забавното в случая беше, че точно преди да напуснем 

една държава, бързахме да изхарчим всички пари, които ни бяха 

останали от съответната валута, разсъждавайки, че вероятно 

повече няма да се върнем в тази страна, а у дома тези пари бяха 

неизползваеми. Разбира се, можехме да обменим валутата, но 

тогава щяхме да загубим пари за комисионни. Ето защо, винаги 

пазехме непохарчените пари, надявайки се, че един ден ще 

имаме възможността да ги използваме за други екскурзии. Така и 
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правехме. Много пъти. Ако баба ви и дядо ви заминават за Лурд 

във Франция, и дядо ви установи, че няма дребни, той ще си 

спомни за парите, които е скътал след обиколката на всички 

онези страни и ще ги обмени за франкове. Де да можехте да 

видите изражението на служителя на гишето за обмяна на валута! 

Отнемаше му повече от час да обмени всичките тези пари във 

франкове, и то ако беше достатъчно сръчен.  

 

Срещата на високо равнище  

 В наши дни всичко е много по-лесно след срещата на 

високо равнище от 1995 година. Среща на високо равнище е 

свикването на много важни господа с бели якички, които се 

събират в голяма зала, за да дискутират проблеми, които вече 

всеки един от тях е обсъдил в кулоарите. Тази среща на високо 

равнище беше между държавните глави и министър-

председателите на страните членки на Европейския съюз, които 

по това време бяха 15. По време на срещата беше предложено да 

се създаде обща валута, която да замени различните валути, 

използвани в момента в страните, изявили желание да се 

присъединят към Икономическия и Монетарен съюз. Тази 

система улесни сравняването на цените в отделните европейски 

страни и имаше огромни икономически предимства; тя сложи 

край на бъркотията, за която ви разказах и донесе много други 

печалби. Едно от най-големите ѝ преимущества беше, че 

обедини 290 милиона европейци, граждани на 12-те страни 

членки, които възприеха единната монетарна политика. 

Независимо от това дали или им харесва или не, тези държави 

винаги са съпоставяни по икономически показатели. Очевидно, 

тези сравнения са и мотивация за всички онези, които копнеят за 

подобен стандарт на живот и се стремят да установят приятелска 

връзка помежду си. Това, което ви казвам, изглежда просто, но 

всъщност не е. Процесът включваше конвертирането на 12-те 

монетарни системи в една. Това изискваше огромни усилия и 

проучване на процесите на печатане на банкнотите и сеченето 

на монетите, които са в обръщение днес. Тази замяна беше 
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причина за много притеснения, предизвикали множество 

главоболия. Сега какво? Ще бъде чудесно, когато всичките валути 

от 12-те различни държави циркулират свободно. Няма ли да е 

забавно, когато си купуваме сладолед да установим, че рестото е в 

монети от Гърция, Франция или Италия? Това ще бъде златна 

мина за колекционерите. Но също така и за онези, които секат 

монети. Мога да ви уверя, че всяка чуждестранна монета, 

попаднала във вашия джоб, е изминала разстоянието от страната 

на своя произход до мястото, на което се намирате вие. 

Пропътувала е маршрут, който вие със сигурност ще последвате 

някой ден. Освен това може да сте сигурни, че всяка 

чуждестранна монета, на която попаднете, от едната страна ще 

има изображение, което по някакъв начин разкрива елемент от 

културата на съответната държава, било то от областта на 

изкуството или историята. И така, ако вие пожелаете, ще бъдете 

по-близо до обединена Европа. 

 

 

Мотиви на журито 

Асоциирането на Европа с нейната валута – еврото– може 
да се стори на някой доста банално1. Но ходът на 
съвременната история върви с шеметна скорост и всичко 
бързо се забравя: събития, случили се преди по-малко от 
десет години, ни се струват отдавна отминали. Пример за 
съдбата на едно подобно събитие е навлизането на еврото – 
събитие, донесло със себе си както страх и тревога, така и 
надежда. Кой днес си спомня за първия ден, в който новата 
валута зае мястото на старата в нашите джобове и 
портмонета? Кой днес си спомня съсредоточеността и 
безпокойството, които преживявахме, изчислявайки курса на 

                                                           
1
 Еврото е представено на финансовия пазар на 1 януари 1999 г., а като 

валута и банкноти – на 1 януари 2002 г. През 2007 г. Словения въвежда 
еврото и по този начин се превръща в тринадесетия член на държавите от 
Еврозоната. 
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 новата валута спрямо старата? А многобройните джаджи, 
появили се в наша услуга по този повод – като 
разнообразните електронни конвертори и различните видове 
обменни средства, създадени специално за случая? И 
връщайки се назад във времето преди появата на еврото – 
кой все още си спомня „ритуала” по смяната на валута преди 
и по време на пътуване в чужбина? Този ритуал значително се 
усложняваше, ако трябваше да се посетят повече от една 
държави, което илюстрира и разказаната история. Лесно е да 
се забрави, както много хора са забравили, неизбежната 
тревога, която ни обземаше при пресичането на 
международни граници, когато се озовавахме лице в лице с 
митничарите, преди Шенгенското споразумение да влезе в 
 сила2. Следователно решението на журито да включи този 

кратък разказ сред получилите „специална награда” е: да ни 

напомни колко е важно да си спомняме.  

 

 

 

                                                           
2 “Шенгенската зона и сътрудничество се създават в резултат на Шенгенското 
споразумение от 1985 г. Шенгенската зона представлява територия, в която се 
гарантира свободното движение на хора от една държава в друга. Страните, 
подписали споразумението, премахват всички вътрешни граници и на тяхно 
място очертават една обща външна граница. Прилагат се общи правила и 
процедури, касаещи краткосрочни визи, даването на убежище и граничен 
контрол. Едновременно с това се засилва сътрудничеството и координацията в 
работата на полицията и съдебната власт с цел гарантиране на сигурността в 
Шенгенската зона. Шенгенското сътрудничество е включено в законодателната 
рамка на Европейския съюз с договора от Амстердам през 1997 г. Въпреки това, 
не всички държави, сътрудничещи си в Шенген, са част от Шенгенската зона. Това 
е или защото те не желаят да премахнат граничния контрол, или защото все още 
не покриват изискванията, необходими за приемането им в Шенгенската зона.”  
(http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/free_movement_
of_persons_asylum_immigration/l33020_en.htm). 

 

 

http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/free_movement_of_persons_asylum_immigration/l33020_en.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/free_movement_of_persons_asylum_immigration/l33020_en.htm
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Основна информация за разказа  

 

Прочетете или свалете този и други разкази от Дигиталния 
архив: http://www.europeanmemories.eu/bul/Stories 

Еврото – скок в бъдещето 

Тематична  област: Усещане за принадлежност 
към Европа – Спомням си… 

Време, в което се развива 
действието: 

1999-2002 г. 

Място на действието: Австрия – Франция – Германия – 
Италия – Португалия – Испания  
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