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АКЦЕНТИ  

 ЕКОФИН прие заключения относно Годишния обзор на растежа, като 

потвърди очертаните за 2014 г. основни приоритети. България одобря-

ва заключенията на Съвет ЕКОФИН. 

 Финансовите министри приеха заключения относно макроикономичес-

ките дисбаланси, като приветстваха постигнатия напредък от държавите 

членки при коригирането на вътрешните и външни дисбаланси. Коми-

сията следва да публикува задълбочен преглед за актуалното състояние 

за 16 държави членки. България одобрява заключенията на Съвет 

ЕКОФИН относно Доклада по механизма за ранно предупреждение 

2014 г. 

 ЕКОФИН прие препоръка до Европейския парламент  във връзка с про-

цедурата по освобождаване от отговорност относно изпълнението на 

бюджета на ЕС за 2012 г. и прие заключения за определяне на основни-

те приоритети в хода на преговорите с Европейския парламент относно 

бюджета на ЕС за 2015 г. 

 ЕКОФИН продължи дискусиите по Единния механизъм за преструктури-

ране, като обсъди възможни промени в общия подход по досието с цел 

да бъде осигурена повече гъвкавост за Председателството по време на 

триалозите с Европейския парламент. България принципно подкрепя 

приемането на регламента за Единния механизъм за преструктурира-

не в рамките на настоящия мандат на Европейския парламент. 

ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ  

Финансовите министри приеха заключения относно Годишния обзор на 

растежа, като потвърдиха определените за 2014 г. приоритети, които не се 

различават от миналогодишните. ЕКОФИН отбеляза, че въпреки последните 

подобрения, възстановяването на икономиката остава нестабилно и последи-

ците от кризата, високата безработица и запазващата се фрагментация във фи-

нансовия сектор ще продължат да забавят икономическия растеж.  
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Съветът прие заключения относно макроикономическите дисбаланси, като 

приветства коригирането на вътрешните и външни дисбаланси. Комисията 

следва да публикува задълбочен преглед на настоящото икономическо състоя-

ние за 16 държави членки. Във връзка с това, ЕКОФИН призова държавите 

членки да адресират по амбициозен и конкретен начин в своите национални 

програми за реформи и конвергентни програми въпросите, идентифицирани в 

процедурата по макроикономически дисбаланси.  

 

 

Съветът одобри мандат за среща на финансовите министри и управителите 

на централните банки на страните от Г-20, която ще се проведе на 22 и 23 

февруари в Сидни. Темите, които ще се обсъждат, са свързани с глобалната 

икономика, инвестициите и инфраструктурата, икономическия растеж, рефор-

мата на МВФ, финансовите регулации и данъчното облагане. 

- –   

ЕКОФИН прие препоръка до ЕП относно освобождаването на Комисията от 

отговорност за изпълнението на общия бюджет на ЕС за 2012 г. и прие зак-

лючения относно приоритетите на бюджета на ЕС за 2015 г. Финансовите ми-

нистри подчертаха необходимостта да се поддържа строга бюджетна дисцип-

лина на всички нива на управление, а ЕП призова да се постигне баланс между 

фискалната консолидация и инвестициите за насърчаване на растежа. 

 
  

Финансовите министри потвърдиха намеренията си да постигнат приемли-

во за всички страни споразумение по Единния механизъм за преструктури-

ране на банки в сроковете, посочени от Европейския съвет. Във връзка с това, 

ЕКОФИН обсъди възможни промени в общия подход по досието с цел да бъде 

осигурена повече гъвкавост за Председателството по време на триалозите с ЕП.  
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На 17 февруари финансовите министри на държавите членки дискутираха 

напредъка по нерешените въпроси, свързани с проекта на междуправител-

ствено споразумение относно Единния фонд за преструктуриране.  

 

-

-
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ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ РАЗВИТИЕТО НА  
ФИНАНСОВИТЕ ПАЗАРИ  

Към 20 февруари 2014 г. еврото се разменяше за 1.373 щатски долара, като през 

последните седмици то следваше плавна тенденция към засилване. Движения-

та бяха следствие от положителните данни за растежа в еврозоната, и най-вече 

в Германия и Франция. От друга страна, по-слабите макроикономически данни 

в САЩ допринесоха за отслабването на долара. Междувременно Moody’s по-

виши перспективата по кредитния рейтинг на Италия от негативна към стабилна, 

което свали лихвите по държавните ценни книжа до 8-годишно дъно. ЕЦБ оста-

ви основния лихвен процент непроменен на ниво 0.25%, като данните за нама-

ляваща инфлация продължават да бъдат основен източник на предположения, 

че в идните месеци предстои ново понижаване. 
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