
  

  
 

Основни икономически и  
политически решения в ЕС 

МЕСЕЧЕН БЮЛЕТИН   ДИРЕКЦИЯ  „ИКОНОМИЧЕСКА И ФИНАН СОВА ПОЛИТИКА”  
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АКЦЕНТИ 

 

 ЕКОФИН обсъди последващите действия във връзка с Европейския съвет от 27-28 юни 2013 г., като обърна 

по-специално внимание върху предложените от Европейската комисия и Европейската инвестиционна бан-

ка инструменти за подкрепа на достъпа на малки и средни предприятия до финансиране и бъдещото раз-

витие на Икономическия и паричен съюз на ЕС. 

 Съветът прие решение, което позволява на Латвия да се присъедини към еврозоната от 1 януари 2014 г. 

България поздравява Латвия за изпълнението на критериите за приемане на еврото.  

 Литовското председателство представи своята работна програма в областта на икономическите и финансо-

ви въпроси за втората половина на 2013 г. България подкрепя приоритетите на Литовското предсе-

дателство. 
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ОСНОВНИ ИКОНОМИЧЕСКИ И ПОЛИТИЧЕСКИ РЕШЕНИЯ В ЕС

На първо място, финансовите министри обсъдиха послед-

ващите действия във връзка с Европейския съвет от 27-28 

юни 2013 г. по отношение на предложените от Европейска-

та комисия и Европейската инвестиционна банка инстру-

менти за подкрепа на достъпа на малки и средни предприя-

тия до финансиране. 

 По отношение на предложените три опции, в рамки-

те на инициативата на ЕИБ и ЕК за финансиране на 

икономиката, България предпочита опция 3 „Общ 

инструмент за секюритизация, позволяващ секюри-

тизация на новите и съществуващите кредитни пор-

тфейли на МСП и споделяне на риска“, тъй като е 

свързан с най-голям брой МСП, като покрива пре-

дишни кредити и намалява кредитния риск. 

На второ място, ЕКОФИН обсъди работната програма на 

Литовското председателство за втората половина на 

2013 г. Като основни приоритети в програмата са заложени 

прилагането на реформите в областта на икономическото 

управление, продължаване работата по изграждането на 

банковия съюз и фокусиране върху мерки, насочени към 

борба с данъчните измами и отклоняването от данъчно об-

лагане.  

 България споделя приоритетите, заложени в работ-

ната програма на Съвет ЕКОФИН за следващите шест 

месеца и подкрепя целите, поставени от Литовското 

председателство. 

На трето място, Съветът одобри без дискусия два доку-

мента, свързани с прилагането на законодателния пакет за 

засилване на икономическото управление в еврозоната 

(“two-pack”) - Кодекс за поведение относно мониторинг и 

оценка на проектите за бюджетни планове, и делегирано 

решение на Комисията относно хармонизирана рамка за 

проектите за бюджетни планове и плановете за емисии на 

дълг. 

 България подкрепя Кодекса за поведение и делеги-

раното решение на ЕК. 

На четвърто място, ЕКОФИН прие решение, което позво-

лява на Латвия да се присъедини към еврозоната от 1 яну-

ари 2014 г.  

 България поздравява Латвия за предстоящото й 

членство в еврозоната от 1 януари 2014 г.  

На пето място, финансовите министри обсъдиха послед-

ващите действия след срещата на заместник-министрите на 

финансите от Г-20, състояла се в Санкт Петербург на 6-

7 юни 2013 г., и одобриха мандат за срещата на финансо-

вите министри и управителите на централните банки на 

страните от Г-20, която ще се проведе на 19 и 20 юли в 

Москва. 
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 България подкрепя основните послания в проекта на 

мандат за срещата на финансовите министри и уп-

равителите на централни банки от Г-20 на 19-20 

юли 2013 г. 

На пето място, Съветът одобри увеличение на бюджета на 

ЕС за 2013 г. със 7.3 млрд. евро за покриване на неотлож-

ни плащания. 
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ВЛИЯНИЕ НА ОСНОВНИТЕ ИКОНОМИЧЕСКИ И ПОЛИТИЧЕСКИ РЕШЕНИЯ В ЕС ВЪРХУ 

РАЗВИТИЕТО НА ФИНАНСОВИТЕ ПАЗАРИ  

Към 11 юли 2013 г. еврото се разменяше за 1.306 щатски долара и 0.864 британски паунда, като през изминалите няколко седми-

ци то постепенно отслабваше позициите си. Причина за движението по-скоро бяха положителните новини за американската ико-

номика и засилването на долара, отколкото загубата на доверие в общата валута. Публикуваните обаче преди ден протоколи от 

срещата на Федералния резерв сигнализираха за продължаване на агресивната парична политика и доларът загуби над 3% от 

стойността си. Европейската централна банка, от своя страна, не обяви нови намерения и запази основния лихвен процент непро-

менен. Standard & Poor’s понижи кредитния рейтинг на Италия от ВВВ+ до ВВВ с отрицателна перспектива, което е две степени 

преди неинвестиционния статус. Агенцията се аргументира с отслабващите икономически прогнози за страната. Понижението на 

рейтинга предизвика леко покачване на лихвите по ДЦК на Италия и Испания. 


