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АКЦЕНТИ  

 Финансовите министри, въз основа на доклада на мозъчния тръст „Брю-
гел“, обсъдиха социалните проблеми в ЕС и тяхното отражение върху 
икономическия растеж. На заседанието бяха разгледани също иконо-
мическите перспективи и финансовата стабилност в ЕС.  

 ЕКОФИН проведе дискусия на основата на съобщението на Европейска-
та комисия от 27 март 2014 г. относно дългосрочното финансиране на 
икономиката и доклада от 11 декември 2013 г. на експертната група на 
високо равнище за финансирането на малки и средни предприятия 
(МСП) и инфраструктура. Считаме, че на този етап усилията за насърча-
ване на източници за финансиране следва да бъдат основно на наци-
онално ниво, вкл. засилване ролята на националните банки за разви-
тие. 

 Финансовите министри и управителите на централните банки бяха ин-
формирани относно законодателния пакет на Комисията, свързан със 
структурната реформа на банковия сектор и обмениха мнения по бе-
лежките на Икономическия и финансов комитет и Комитета по финан-
сови услуги и по презентацията на Комисията. България принципно 
подкрепя законодателното предложение на Европейската комисия 
относно структурните мерки за повишаване на устойчивостта на кре-
дитните институции в ЕС. 

 Във връзка с изграждането на Банковия съюз, председателят на Меж-
дуправителствената конференция обяви, че всички останали проблеми 
са решени чрез междуправителствено споразумение, като подписване-
то е насрочено за месец май 2014 г. Финансовите министри и управите-
лите на централните банки се запознаха с актуалното състояние на при-
лагането на Единния надзорен механизъм (ЕНМ). България приветства 
финализирането на правната рамка на втория стълб на Банковия съюз. 

ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ  

Въз основа на доклада на мозъчния тръст „Брюгел“, който разглежда връз-
ката между безработицата, бедността и неравенството, от една страна, и 
икономическия растеж, от друга, ЕКОФИН обсъди европейските социални 

проблеми и тяхното отражение върху икономическия растеж. Дискусията засег-
на негативното влияние на социалните проблеми върху фискалната устойчивост 
и необходимите мерки за преодоляване на безработицата и социалната неси-
гурност, които са основен проблем за ЕС. В заключение бе подчертано, че в тази 
област следва да се предприемат мерки както на национално, така и на евро-
пейско равнище.  
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Финансовите министри обсъдиха икономическите перспективи, перспективите 
за икономически растеж и финансовата стабилност в ЕС. Беше подчертано, че 
макроикономическата ситуация се подобрява, но това не трябва да води до 
успокоение. Устойчивият растеж, насочен към преодоляване на безработицата 
и социалните предизвикателства, ще продължи да зависи от фискалната консо-
лидация, стимулираща растежа и структурните реформи. 

ЕКОФИН проведе дискусия по дългосрочното финансиране на икономиката. 
Необходим е общоевропейски капиталов пазар, който да позволи на по-
големите МСП директен достъп до пазара чрез емитиране на облигации, необ-
ходимо е хармонизиране с Банковия съюз на достъпа до банково финансиране 
на средните МСП и иновативно финансиране като колективното финансиране 
за малките МСП. Много инициативи могат да бъдат проведени на национално 
ниво, като е необходим регламент, който да улесни финансирането на МСП, 
например чрез по-добра регулация на секюритизацията. 

Считаме, че на този етап усилията следва да са основно на на-
ционално ниво, вкл. засилване ролята на националните банки за раз-
витие. 

От гледна точка на европейските инициативи, интерес предс-
тавлява обособяването на категория многостранна система за тър-
говия, насочена към МСП – т.нар. пазари на растеж за МСП, която 
предстои да бъде приложена, вкл. посредством доразвиване на уред-
бата им в актове от второ ниво, които ще бъдат изготвяни от ЕК и 
Европейския орган за ценни книжа и пазари. 

 

ЕКОФИН одобри мандат на ЕС за срещата на министрите на финансите и на 
управителите на централните банки на държавите от Г-20 на 11 април 
2014 г. във Вашингтон, както и становище за заседанието на МВФ.  

България подкрепя мандата на ЕС за срещата на министрите на 
финансите и на управителите на централните банки на държавите 
от Г-20 във Вашингтон в периода 11–12 април 2014 г. 

Финансовите министри и управителите на централните банки бяха инфор-
мирани относно законодателния пакет на Комисията, свързан със структур-
ната реформа на банковия сектор и обмениха мнения по бележките на 

Икономическия и финансов комитет и Комитета по финансови услуги и по пре-
зентацията на Комисията. Въпреки че делегациите изразиха подкрепа относно 
целта на предложението, има съществени различия в позициите. В тази връзка 
е необходима допълнителна работа, като някои делегации призоваха за по-
широка оценка на въздействието по редица въпроси. 

България принципно подкрепя законодателното предложение на 
Европейската комисия относно структурните мерки за повишаване 
на устойчивостта на кредитните институции в ЕС. Смятаме, че пре-
ди да започнат по-детайлни дискусии по законодателните предложе-
ния е необходимо да се осъществи последваща оценка на въздействи-
ето на вече приетите норми в банковата област.  
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Подкрепяме изключването на финансовите инструменти, 
емитирани от правителствата на държавите членки, от обхвата 
на забраната за търгуване с финансови средства за собствена 
сметка и обособяване на някои дейности по търгуване с финансови 
инструменти.  

Във връзка с изграждането на Банковия съюз, председателят на Междуп-
равителствената конференция обяви, че всички останали проблеми са 
решени чрез междуправителствено споразумение, като подписването е 

насрочено за месец май 2014 г. 

Финансовите министри и управителите на централните банки се запозна-
ха с актуалното състояние на прилагането на ЕНМ, въз основа на актуална 
информация от председателя на Надзорния съвет на Европейската цент-

рална банка (EЦБ) Даниел Ной и председателя на Европейския банков орган 
Андреа Енриа. ЕЦБ вече е насрочила втора фаза за прегледа на качеството на 
активите (Asset Quality Review). Този преглед ще бъде от решаващо значение 
за предоставяне на цялостна оценка на състоянието на банковата система.  

На 15 април, по време на пленарната сесия на ЕП в Брюксел бе приет док-
лада на Елиза Ферейра относно предложението за регламент на Евро-
пейския парламент и на Съвета за установяването на еднообразни прави-

ла и еднообразна процедура за преструктурирането на кредитни институции и 
някои инвестиционни посредници в рамките на Единния механизъм за прест-
руктуриране и Единния фонд за преструктуриране на банки, с което бе фина-
лизирана правната рамка на втория стълб на Банковия съюз. 

България подкрепя постигнато политическо съгласие в рамки-
те на Съвета по текста на проекта на Регламент за Единния меха-
низъм за преструктуриране и счита това за важна стъпка към съз-
даването на Банков съюз. Приветстваме постигнатото споразуме-
ние с Европейския парламент по регламента относно Единния меха-
низъм за преструктуриране, както и завършването на втория стълб 
на Банковия съюз. 

ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ РАЗВИТИЕТО НА  
ФИНАНСОВИТЕ ПАЗАРИ  

Към 15 април 2014 г. еврото се разменяше за 1.382 щатски долара, като през 
последния месец в малка степен то обърна тенденцията на плавно засилване, 
започнала в началото на годината. Основен фактор за отслабването бяха до-
пусканията след коментарите на председателя на ЕЦБ, че ще бъдат взети мер-
ки за разхлабване на паричната политика, ако рискът от дефлация се матери-
ализира. От друга страна, изявленията на Федералния резерв в САЩ за въз-
можно увеличаване на лихвените проценти и свиването на програмата за об-
ратно изкупуване на активи даде тласък на долара нагоре.  

Междувременно за пръв път от 2010 г. Гърция се завърна на международните 
пазари, като на 10 април успя да пласира 5-годишни ДЦК при лихва 4.95% и 
високо търсене. 
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