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Основни икономически и политически 
решения в ЕС 

 

Акценти 

Министрите и управителите на централни банки обсъдиха ефекта от 
съвместното действие на фискалните и паричните мерки и 
взаимодействието между финансовия и нефинансовия сектор в контекста на 
възстановяването от кризата. 

Министрите дискутираха начина, по който европейското данъчно облагане, 
свързано с опазването на околната среда, може да стимулира и насърчава 
един по-справедлив и по-бърз климатичен преход. 

 

Основни резултати 

 Шокът от пандемията, породена на COVID-19, предизвика силен отговор 
както от страна на фискалната, така и на паричната политика. Фискалната 
политика изигра решаваща роля, като правителствата на еврозоната 
реагираха с безпрецедентен фискален отговор. С това те подкрепиха 
паричната политика при стабилизиране на икономика, а инициативите на 
равнище ЕС допълниха националните фискални политики. В същото време 
неконвенционалните мерки на паричната политика осигуриха благоприятни 
условия за реакция на фискалните политики. Шокът беше допълнително 
намален чрез активирането на общата клауза за изключение от Пакта за 
стабилност и растеж. 

Министрите и управителите на централни банки обмениха мнения за това, 
как да се подобри ефективността на паричната и фискалната политика и да 
се засили тяхното съвместно действие и как да се стимулира икономическият 
растеж в краткосрочен и дългосрочен план.  

България счита, че паричната политика не може 
продължително време да подпомага ефективно икономиките, 
замествайки благоразумната фискална политика, и най-вече 
структурните реформи. В този смисъл основна роля ще 
продължат да имат структурните реформи и политиките за 
намаляване на макроикономическите дисбаланси. 

 Участниците в заседанието коментираха взаимоотношенията между 
финансовия и нефинансовия сектор на икономиката. Те обсъдиха стратегии 
за избягване на резки негативни ефекти при оттеглянето на мерките за 
подкрепа и натрупването на дисбаланси.  

България е на мнение, че политиките в различни сфери на 
национално ниво и ниво Европейски съюз следва да се фокусират 
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върху подкрепа за  жизнеспособни компании с потенциал за 
развитие, както и върху най-уязвимите групи от населението.  

 Министрите обсъдиха бъдещето на зелените данъчни политики в ЕС и 
тяхната роля за възстановяването на икономиката, взаимодействието между 
данъчното облагане, свързано с опазването на околната среда, и 
традиционната данъчна система и въздействието на екологичните данъци 
върху конкурентоспособността.  

България подкрепя и работи за постигането на дългосрочната 
цел за климатична неутралност на ниво ЕС до 2050 г., като за 
целта данъчните мерки следва да имат допълваща, а не водеща 
роля. Дизайнът на новата данъчна система трябва да предоставя 
възможност за плавната екологична трансформация на по-
слабите икономики в ЕС.  

От особена важност е мерките да не застрашат 
конкурентоспособността както на национално, така и на ниво ЕС. 

 Пандемията от Covid-19 оказа различно въздействие върху отделните 
сектори и дейности. Освен това, кризата ускори някои структурни промени и 
тенденции, като дигитализацията е най-забележителният пример. При 
възстановяването трябва да се съсредоточим върху политики, подкрепящи 
растежа, които насърчават необходимата структурна корекция за 
изграждане на по-зелена, по-справедлива и устойчива икономика.  

Целта на тази сесия бе да се отговори на тези ключови предизвикателства в 
постигането на балансирано възстановяване - такова, което позволява 
преразпределение на ресурсите в цялата икономика и защитава най-
уязвимите, подчертавайки ролята на инструмента „Следващо поколение ЕС“ 
и неговото взаимодействие с националните инструменти за подкрепа. 

Справянето с последиците от пандемията ще бъде по-
продължително от първоначалните очаквания. Затова ще са 
необходими целенасочени и добре координирани политики, които 
да се съобразят с националните особености.  
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