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АКЦЕНТИ 

 

 

 Съветът ЕКОФИН прие регламентите за създаване на Единен надзорен механизъм (ЕНМ) 

за наблюдение на банки и други кредитни институции, създавайки по този начин първия 

стълб на Банковия съюз в ЕС. 

 Финансовите министри на ЕС подготвиха въпроси за дискусия на предстоящото заседание 

на Европейския съвет, свързани със засилената координация на икономическите полити-

ки, като част от бъдещото развитие на Икономическия и паричен съюз, както и въпроси, 

свързани с достъпа до финансиране на малките и средни предприятия. България подк-

репя действията за засилена координация на насърчаващите икономическия 

растеж структурни политики и съвместната инициатива на Европейската комисия 

и Европейската инвестиционна банка за финансиране на МСП и осигуряване на 

допълнителни ресурси с цел стимулиране на икономическия растеж в ЕС. 

 ЕКОФИН прегледа извлечените поуки от изпълнението на Европейския семестър за 

2013 г. и обсъди възможностите за подобрение на процедурата за следващия цикъл. Бъл-

гария отчита подобренията в организацията на Европейския семестър за 2013 г., 

като отбелязва, че основно предизвикателство продължава да бъде приложени-

ето на препоръките на Съвета и поддържането на интензитета на реформи от 

държавите членки. 
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ОСНОВНИ ИКОНОМИЧЕСКИ И ПОЛИТИЧЕСКИ РЕШЕНИЯ В ЕС

На първо място, Съветът ЕКОФИН единодушно прие регла-

ментите за създаване на Единен надзорен механизъм (ЕНМ) за 

наблюдение на банки и други кредитни институции, създа-

вайки по този начин първия стълб на Банковия съюз в ЕС. 

ЕНМ ще се състои от Европейската централна банка (ЕЦБ) и 

надзорните органи на участващите в механизма държави 

членки. ЕЦБ ще поеме надзорните функции 12 месеца след 

влизането в сила на законодателството. 

На второ място, в рамките на подготовката на заседанието 

на Европейския съвет (24-25 ноември) финансовите минист-

ри: 

 обсъдиха съвместната инициатива на Комисията и Евро-

пейската инвестиционна банка за улесняване достъпа до 

финансиране на МСП. Във връзка с подготовката на Евро-

пейския съвет на 24-25 октомври, бяха дискутирани пара-

метрите на инструментите за споделяне на риск, които ще 

бъдат съфинансирани от Комисията, предимно по линия на 

структурните фондове, както и от ЕИБ. 

 България подкрепя съвместната инициатива на ЕК и ЕИБ 

за финансиране на МСП и осигуряване на допълнителни 

ресурси с цел стимулиране на икономическия растеж в 

ЕС. 

 Считаме, че държавите членки следва да имат възмож-

ност да избират коя от предложените опции да бъде 

приложена, в зависимост от нуждите и пазарния потен-

циал. Не бива да се изключва и комбинираното прило-

жение на опциите. 

 разгледаха възможните области на засилена координация 

на икономическите политики на държавите членки.  

 България счита, че индикаторите, които понастоящем се 

използват в рамките на Европейския семестър са доста-

тъчно широкообхватни, за да позволят тясно наблюде-

ние на всички аспекти на развитие на политиките. Соци-

алното измерение на Икономическия и паричен съюз 

следва да бъде в рамките на Европейския семестър като 

част от стратегията „Европа 2020“. Включването на по-

казатели, отразяващи развитието в социалната политика 

в рамките на процедурата за макроикономически дисба-

ланси ще отнеме приоритетното място на политиките за 

конкурентоспособност и финансова стабилност в проце-

са на конвергенция на държавите от ЕС. То също така 

може да стане причина за противоречиви сигнали относ-

но необходимите мерки на политиката за намаляване на 

макроикономическите дисбаланси. 

На трето място, ЕКОФИН прегледа извлечените поуки от из-

пълнението на Европейския семестър за 2013 г. и обсъди въз-

можностите за подобрение на процедурата за следващия ци-

къл, който ще започне през месец ноември с публикуване от 

страна на Комисията на Годишния преглед на растежа. 
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 България отчита подобренията в организацията на Евро-

пейския семестър за 2013 г. Основно предизвикателство 

продължава да бъде приложението на препоръките на 

Съвета и поддържането на интензитета на реформи от 

държавите членки, независимо от настоящата икономи-

ческа, политическа и социална обстановка.  

 В тази връзка считаме, че е необходима по-задълбочена 

дискусия, включително и на ниво министри, относно 

макрофискалните ефекти на структурните реформи вър-

ху държавите членки и за ЕС като цяло, както и относно 

влиянието на бюджетните и фискалните ограничения за 

провеждането на реформи.  

На четвърто място, министрите обсъдиха резултатите от 

проведените във Вашингтон в периода 10-13 октомври срещи 

на финансовите министри и управителите на централните 

банки на страните от Г-20 и групата на МВФ и Световната 

банка. 

На пето място, Съветът прие заключения относно обсъжда-

нето на различни стратегии за осигуряване финансирането на 

борбата срещу измененията на климата от различни източни-

ци - публични и частни, двустранни и многостранни, включи-

телно и алтернативни.  

 България подкрепя Заключенията на Съвета относно фи-

нансирането на борбата срещу измененията на климата.
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ВЛИЯНИЕ НА ОСНОВНИТЕ ИКОНОМИЧЕСКИ И ПОЛИТИЧЕСКИ РЕШЕНИЯ В ЕС  
ВЪРХУ РАЗВИТИЕТО НА ФИНАНСОВИТЕ ПАЗАРИ  

През изминалите седмици световните финансови пазари бяха насочили вниманието си най-

вече към бюджетно-дълговата безизходица в САЩ. В началото на седмицата доларът поевти-

ня спрямо голяма част от основните валути, като в допълнение на това доходността по дър-

жавните ценни книжа (ДЦК) на страната в краткосрочния матуритетен диапазон се повиши 

значително поради наближаването на тавана за нарастване на държавния дълг. След около 

триседмично замразяване на работата на администрацията на САЩ обявеното споразумение 

за държавния дълг се очаква да повлияе положително на пазарните участници.  

За разлика от САЩ, европейските финансови пазари регистрираха спад, като основните ин-

декси на стария континент губят натрупаните добри позиции от последните дни. От друга 

страна е интересно да се отбележи, че индексът на икономическите нагласи ZEW, който е ба-

зиран на експертното мнение на 350 икономисти и анализатори за очакваното развитие на 

германската икономика през следващите шест месеца, е нараснал до 52.8 пункта от 49.6 пун-

кта през септември, което, имайки предвид важността на германската икономика за перифер-

ните страни, е добра индикация за икономическото възстановяване. В допълнение, относи-

телно добри сигнали за справяне с кризата във финансовия и бюджетен сектор идват и от 

страни като Ирландия, Испания и Гърция. Испания набра 4.6 млрд. евро чрез аукциони на 6-

месечни и 12-месечни ДЦК при средна доходност съответно от 0.67% (предходна 0.91%) и 

0.96% (предходна 1.37%). Гръцкият аукцион на 3-месечни сконтови книжа за 1.6 млрд. евро 

завърши със средна доходност от 3.95% (предходна 4.02%). 


