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АКЦЕНТИ 

 

 На заседание, проведено на 13 и 14 септември 2013 г. във Вилнюс, Литва, Съвет ЕКОФИН 

обсъди икономическата перспектива и финансовата стабилност на ЕС, като акцентира 

върху политическите стъпки, които е необходимо да се предприемат при настоящата фи-

нансова ситуация. 

 Финансовите министри обсъдиха подобряването на достъпа до финансиране за малките и 

средни предприятия и разгледаха трите опции за финансиране, предложени в съвместния 

доклад на Европейската инвестиционна банка и Европейската комисия от юни 2013 г. 

България подкрепя финансовата инициатива за МСП на ЕИБ и ЕК и е склонна да 

подкрепи третата опция, при условие, че не се нарушават националните алока-

ции от бюджета на ЕС. Страната ни е готова също да обсъди и комбинираното из-

ползване на третата опция с опция 1. 

 Съветът проведе дискусия във връзка с бъдещия облик на финансовата система - от бан-

ков съюз към ефективна структура на финансовите пазари. Обсъждането бе фокусирано 

върху необходимите действия за гарантиране стабилността на банковия сектор и за нама-

ляване фрагментацията на финансовите пазари в ЕС. България счита, че най-важните 

мерки, които следва да бъдат предприети с цел осигуряване стабилността на бан-

ковия сектор, трябва да бъдат насочени към приключването на вече предприети-

те регулаторни реформи. 

 Финансовите министри обсъдиха последните инициативи на ниво ЕС и на глобално ниво, 

свързани с автоматичния обмен на информация с оглед по-ефективната борба с данъчните 

измами и укриването на данъци и подчертаха необходимостта от продължаване на дейст-

вията по изграждане на система за автоматичен обмен на информация.  
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ОСНОВНИ ИКОНОМИЧЕСКИ И ПОЛИТИЧЕСКИ РЕШЕНИЯ В ЕС

На първо място, Съветът ЕКОФИН проведе дискусия относно 

предложението за Единен механизъм за преструктуриране 

(ЕМП). Обсъжданията ще бъдат продължени в ad-hoc работна-

та група с цел подготовката на общ подход на Съвета през 

ноември 2013 г. 

 Отчитайки Заключенията на Европейския съвет от декемв-

ри 2012 г. и юни 2013 г., България принципно подкрепя 

задълбочаването на интеграционните процеси и в частност 

създаването на Единен механизъм за преструктуриране в 

рамките на еврозоната. 

 България има сериозни възражения относно някои пред-

ложения в проекта на Регламент, като: правното основа-

ние на регламента; обхвата на ЕМП; фискалните последи-

ци за държавите в ЕМП; правото на собствена инициатива 

на ЕК; състава и механизма за гласуване в Съвета по 

преструктуриране; ролята на ЕБО; ролята на Единния съ-

вет по преструктуриране при взаимодействието му с наци-

оналните органи по преструктуриране; инвестициите на 

фонда.  

На второ място, Съветът ЕКОФИН обсъди икономическата 

перспектива и финансовата стабилност на ЕС. Дискусията бе 

фокусирана върху текущото положение, рисковете пред възс-

тановяването на икономиката и политическите стъпки, които 

е необходимо да се предприемат при настоящата финансова 

ситуация. Възможно е в бъдеще ЕКОФИН да се върне към по-

детайлна дискусия по някои аспекти от оценката на банкови-

те активи.  

 България споделя резултатите от направения от Европейс-

ките надзорни органи и Европейския съвет за системен 

риск (ЕССР) анализ на рисковете и слабостите на финансо-

вата система на ЕС.  

На трето място, Съветът обсъди подобряването на достъпа 

до финансиране за малките и средни предприятия. Бяха дис-

кутирани трите опции за финансиране, предложени в съвмес-

тния доклад на Европейската инвестиционна банка и Евро-

пейската комисия от юни т.г. На Икономическия и финансов 

комитет бе възложено да представи окончателен доклад по 

темата за заседанието на ЕКОФИН през октомври.  

 България подкрепя финансовата инициатива за МСП на ЕК 

и ЕИБ. С оглед осигуряването на най-високи ползи за МСП 

чрез наличните ресурси, критерият за ливъридж следва да 

бъде водещ при разглеждането на трите опции.  

 Страната ни е склонна да подкрепи третата опция (съвмес-

тен инструмент за секюритизация, позволяващ секюрити-

зация за портфейли от нови и съществуващи заеми с обе-

динение на ресурси и рискове), при условие, че не се на-

рушават националните алокации от бюджета на ЕС за 

следващия програмен период. Тази опция покрива най-

голям брой МСП и намалява кредитния риск, който е ва-

жен критерий при отпускането на заеми. Готови сме също 

да обсъдим и комбинираното използване на третата опция 

с опция 1 (съвместен гаранционен инструмент, комбини-

ран със съвместен секюритизиращ инструмент за портфей-

ли от нови заеми), която има своите предимства. 

На четвърто място, министрите обсъдиха последващите 

действия от срещата на лидерите на страните от Г-20 в Санкт 

Петербург на 5-6 септември т.г. На ИФК бе възложено да под-

готви мандат за предстоящата среща на финансовите минист-
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ри и управителите на централните банки на страните от Г-20, 

която ще се проведе от 11 до 13 октомври във Вашингтон, 

както и да подготви изявление на Международния валутен и 

финансов комитет от името на Съвета ЕКОФИН за годишните 

срещи на МВФ и Световната банка.   

 България счита за уместно ЕС да потвърди своята готов-

ност да се ангажира с участие в открито и конструктивно 

обсъждане на формулата за квотите и ХV общ преглед на 

квотите, така че до края на януари 2014 г. да може да бъ-

де постигнато приемливо за всички държави членки на 

МВФ споразумение.  

На пето място, Съветът проведе дискусия по темата за бъ-

дещия облик на финансовата система – от банков съюз към 

ефективна структура на финансовите пазари. Бяха обсъдени 

необходимите действия за гарантиране стабилността на бан-

ковия сектор и за намаляване фрагментацията на финансови-

те пазари в EС. Бе подчертано, че работата по процесите на 

преструктуриране следва да продължи.  

 България счита, че най-важните мерки, които следва да 

бъдат предприети с цел осигуряване стабилността на бан-

ковия сектор на ниво ЕС, трябва да бъдат насочени към 

приключването на вече предприетите регулаторни рефор-

ми. Това се отнася особено за някои хоризонтални мерки, 

като предложението за директива за възстановяване и оз-

дравяване на банки и измененията на директивата относно 

схемите за гарантиране на депозити. 

 Принципно сме съгласни, че краткосрочните мерки за съз-

даването на банков съюз и приемането на единната нор-

мативна уредба не са напълно достатъчни, за да бъдат 

приключени реформите на финансовите пазари в ЕС. 

 Считаме, че по отношение на реформата на европейската 

финансова система приоритет следва да бъде прегледа на 

Европейските надзорни органи и Европейския съвет за сис-

темен риск.  

На шесто място, Съветът ЕКОФИН разгледа последните ини-

циативи на ниво ЕС и на глобално ниво, свързани с автома-

тичния обмен на информация с оглед по-ефективната борба с 

данъчните измами и укриването на данъци. Въз основа на бе-

лежките на Организацията за икономическо сътрудничество и 

развитие, финансовите министри подчертаха необходимостта 

от продължаване на действията по изграждане на система за 

автоматичен обмен на информация и обмениха мнения относ-

но по-ефективната координация на работата в тази област.  

 Българската страна приветства въвеждането на глобален 

стандарт за автоматичен обмен на информация, което ще 

засили усилията на страните при ограничаване размера на 

данъчните измами и укриването на данъци.  

 България, като държава, която не е членка на ОИСР, ще 

участва в инициативите на ниво ЕС по въвеждане и прила-

гане на единен стандарт за автоматичен обмен на инфор-

мация, за основа на които може да се използва действа-

щото законодателство на ЕС в областта на обмена на ин-

формация между държавите-членки, както и опитът при 

прилагане на съответните директиви. От друга страна, 

предложенията за законодателни изменения на директи-

вите за автоматичен обмен на информация трябва да бъ-

дат съобразени с предлагания от ОИСР стандарт за глоба-

лен автоматичен обмен на информация с цел избягване на 

дублиране при събирането и обмена на информация, както 

и оптимизиране на съответните разходи. 
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ВЛИЯНИЕ НА ОСНОВНИТЕ ИКОНОМИЧЕСКИ И ПОЛИТИЧЕСКИ РЕШЕНИЯ В ЕС  
ВЪРХУ РАЗВИТИЕТО НА ФИНАНСОВИТЕ ПАЗАРИ  

Към 20 септември 2013 г. еврото се разменяше за 1.353 щатски долара, като през изминалите 

два месеца то постепенно засилваше позициите си. От една страна, публикуваните данни за 

растежа и доверието в еврозоната надхвърлиха очакванията, а от друга, коментари на Феде-

ралния резерв и данни, идващи от САЩ, разочароваха и доведоха до обезценяване на дола-

ра. В същото време британският паунд се засили спрямо основните валути на базата на данни 

за растеж, износ и трудов пазар, като достигна 3-месечен връх спрямо еврото. Европейската 

централна банка от своя страна запази основния лихвен процент непроменен. Междувремен-

но Standard & Poor’s постави кредитния рейтинг на Португалия под наблюдение за евентуално 

намаление в рамките на три месеца. 

 


