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АКЦЕНТИ 

 

 Съветът обмени мнения относно икономическата перспектива и финансовата стабилност в Европейския 

съюз. България споделя оценката на рисковете и предизвикателствата пред финансовата ста-

билност в ЕС. 

 На заседанието ЕКОФИН се проведе дискусия относно бъдещата рамка на банковия съюз в ЕС. Министрите 

потвърдиха своя ангажимент да приключат в кратки срокове работата по изграждането на всички елементи 

на банковия съюз, по които е постигнато съгласие. Страната ни споделя мнението, че създаването на 

Единен механизъм за преструктуриране е следващата стъпка след създаването на Единния над-

зорен механизъм, като част от изграждането на банковия съюз в еврозоната. 

 Финансовите министри обсъдиха възможностите за дългосрочно финансиране за икономически растеж на 

базата на Зелената книга на Европейската комисия. България счита, че идеята за засилване на роля-

та и капацитета на банките за развитие, както на международно, така и на национално равнище, 

за насочване на дългосрочното финансиране чрез различни иновативни финансови инструмен-

ти трябва да бъде допълнително проучена. 

 Съветът проведе дискусия във връзка с действията по отношение на данъчната прозрачност и данъчните 

измами/укриване на данъци в международен контекст. България счита, че предложението на Фран-

ция, Германия, Италия, Испания и Великобритания за разработване на пилотна система за об-

мен на информация между държавите-членки заслужава да бъде внимателно обмислено. 

 

 



 

2 

ОСНОВНИ ИКОНОМИЧЕСКИ И ПОЛИТИЧЕСКИ РЕШЕНИЯ В ЕС

На първо място, Съветът ЕКОФИН обмени мнения относно 

икономическата перспектива и финансовата стабилност в 

Европейския съюз. Обсъждането се проведе въз основа на 

доклада на председателя на Икономическия и финансов 

комитет (ИФК) до председателя на ЕКОФИН относно прове-

дените в ИФК дискусии по тези въпроси. Държавите-

членки, Европейската комисия и Европейската централна 

банка подчертаха необходимостта от продължаване на ра-

ботата по изграждането на банковия съюз с цел постигане 

на по-голяма стабилност на финансовите пазари.  

 България споделя оценката на рисковете и предиз-

викателствата пред финансовата стабилност в ЕС. В 

същото време и независимо от високата степен на 

интегрираност на финансовите пазари в ЕС, интен-

зитетът на рисковете и условията за тяхното прояв-

ление варират между отделните държави-членки на 

ЕС.  

На второ място, на проведеното заседание беше обсъдена 

бъдещата рамка на банковия съюз. Министрите на финан-

сите постигнаха съгласие и по проект на декларация, чийто 

първоначален текст бе предложен от Германия във връзка 

с приемането на законодателните предложения за единен 

надзор. Те потвърдиха своя ангажимент да приключат в 

кратки срокове работата по изграждане на всички догово-

рени елементи на Банковия съюз. 

 България споделя мнението, че създаването на Единен 

механизъм за преструктуриране (ЕМП) е следващата 

стъпка след създаването на Единния надзорен механи-

зъм, като част от изграждането на Банковия съюз. 

 Считаме, че Европейската комисия следва да публикува 

своето предложение за създаване на Единния механизъм 

за преструктуриране едва след финализиране на дебата 

по Единния надзорен механизъм, Директивата за оздра-

вяване и преструктуриране на банки и инвестиционни 

посредници и Директивата за схемите за гарантиране на 

депозитите. 

На трето място, министрите проведоха дискусия относно 

последните развития в областта на международното данъч-

но облагане. Беше обсъдено отправеното от Франция, Гер-

мания, Италия, Испания и Великобритания предложение за 

разработване на пилотна система за обмен на информация 

между държавите-членки на базата на модела на споразу-

менията със САЩ за обмен на информация във връзка със 

Закона на САЩ за спазване на данъчното законодателство 

при откриване на сметки в чужбина (Foreign Account Tax 

Compliance Act).  

 България смята, че предложението на петте държави 

заслужава да бъде внимателно обмислено в светли-

ната на нарастващата необходимост от постигане на 
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прозрачност и засилване ефективността на нацио-

налните данъчни системи. 

На четвърто място, Съветът проведе дискусия относно 

възможностите за дългосрочно финансиране за икономи-

чески растеж на основата на Зелената книга на Европейс-

ката комисия. Различни доставчици могат да действат като 

източник за дългосрочно финансиране, включително пра-

вителствата, компаниите, домакинствата и външното фи-

нансиране.В резултат на обсъждането бе решено Икономи-

ческият и финансов комитет да продължи работата по те-

мата, като бе одобрена идеята за създаване на специална 

група на високо експертно ниво към Комитета. 

 България счита, че идеята за засилване на ролята и 

капацитета на банките за развитие, както на между-

народно, така и на национално равнище, за насоч-

ване на дългосрочното финансиране чрез различни 

иновативни финансови инструменти трябва да бъде 

допълнително проучена. 

 Подкрепяме усилията на Комисията за търсене на 

инструменти за засилване на ролята на тези инсти-

туционални инвеститори за растежа на икономиката 

чрез инвестиране в инфраструктурни проекти. Дока-

то се търсят нови възможности за дългосрочни ин-

вестиции от страна на застрахователите и пенсион-

ните фондове, следва да се държи сметка за съот-

ветствието на матуритета на инвестициите и този на 

задълженията, както и за защитата на осигурените 

лица. 

 По наше мнение, идеята за създаването на фондове 

за дългосрочно инвестиране (ФДИ) следва да бъде 

разгледана по-детайлно. 

На пето място, Еврогрупата и финансовите министри 

одобриха удължаването със 7 години на максималния сре-

ден матуритет на заемите, отпуснати на Ирландия и Порту-

галия от Европейския инструмент за финансова стабилност 

и Европейския механизъм за финансово стабилизиране при 

условие, че двете държави продължат да прилагат програ-

мите си за корекции. 

 България счита, че опцията осигурява справедлив 

баланс и е в интерес както на Ирландия и Португа-

лия, така и на кредиторите. 
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ВЛИЯНИЕ НА ОСНОВНИТЕ ИКОНОМИЧЕСКИ И ПОЛИТИЧЕСКИ РЕШЕНИЯ В ЕС ВЪРХУ 

РАЗВИТИЕТО НА ФИНАНСОВИТЕ ПАЗАРИ  

Процесът на фискална консолидация в ЕС продължава с относително добри темпове. През месец април Евростат официално публи-

кува данните за бюджетните дефицити на държавите-членки за 2012 г. Страните от Еврозоната регистрират дефицит от средно 

3.7%, а за ЕС-27 е в размер на 4% от БВП и респективно държавен дълг на нива от 90.6% и 85.3% от БВП. Най-ниското ниво на 

бюджетен дефицит в ЕС се регистрира в Естония (-0.3%), Швеция (-0.5%), България и Люксембург (-0.8%) и Латвия (-1.2%), до-

като Германия регистрира излишък в размер на 0.2%. По отношение на държавния дълг отново Естония и България са на челни 

позиции, съответно с 10.1% и 18.5% от БВП. В допълнение на това изборът на Джорджо Неаполитано за президент на Италия и 

впоследствие номинирането на Енрико Лета за министър-председател доведоха до относителна стабилизация на единната валута. 

През последните дни фундаментален фактор за движението на еврото спрямо основните валути се свързва най-вече с дискутиране 

на потенциална възможност за понижаване на основната лихва в еврозоната от страна на ЕЦБ. За последно лихвата бе намалена в 

началото през 2012 г. до текущото ниво от 0.75%. 

 


