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Акценти 

Министрите и управителите на централните банки на държавите – членки на 
ЕС обсъдиха влиянието на климатичните рискове върху регулирането на 
финансовия сектор и вариантите за насочване на Специални права на тираж 
на МВФ към уязвими страни. 

Участниците в заседанието насочиха своето внимание към устойчивото 
възстановяване и сценариите за фискално приспособяване и данъчното 
облагане през новото столетие. 

 

Основни резултати 

 Министрите и управителите на централните банки обсъдиха връзката 
между финансовите и икономическите рискове вследствие на изменението 
на климата, включването им в мониторинга на финансовата стабилност и 
възможния ефект от неправилното отчитане на тези рискове от участниците 
на финансовите пазари.  

Участниците в заседанието дискутираха стимулите и политиките, 
необходими, за да се гарантира, че всички участници на пазара надлежно 
отчитат рисковете свързани с изменението на климата, така че правилното 
включване на тези рискове в цените на активите да улесни създаването и 
приемането на нови инструменти за устойчиво финансиране. 

България счита, че за да се разработят правилните 
икономически и финансови механизми, които да стимулират 
бизнеса да намали климатичния риск, на който е изложен, както и 
въглеродния си отпечатък, първо трябва да се установят общи и 
точни дефиниции и стандарти за екологичните рискове на 
глобално ниво, както и достъпни и удобни за ползване 
инструменти за измерване на рисковете и въглеродния 
отпечатък. 

Водещ принцип при дефинирането на регулаторната рамка в 
тази насока следва да бъде осигуряването на баланс между 
редуцирането на климатичния риск и запазване 
конкурентоспособността на икономиките в ЕС. 
Конкурентоспособността на ЕС следва да е ключов фактор с 
водещо значение при дебата по темата. 

 В края на август 2021 г. Международният валутен фонд (МВФ) взе решение 
за реализиране на ново общо разпределение на Специални права на тираж 
(СПТ) към членуващите във Фонда държави в размер на 650 млрд. щ.д., което 
има за цел да адресира дългосрочната глобална нужда от подкрепа на 
наличните резервни активи на държавите членки в този кризисен период. 
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Тъй като едно такова общо разпределение не е конкретно насочено към най-
уязвимите страни, МВФ предлага на всички свои акционери със стабилни 
икономически показатели да насочат част от разпределените им СПТ към 
държавите с най-големи затруднения. 

Г -жа Кристалина Георгиева, управляващ директор на МВФ, представи трите 
предложени варианта за разпределение на СПТ: 

• увеличаване на ресурсите на Фонда на МВФ за намаляване на 
бедността и насърчаване на растежа; 

• създаване на нов Фонд за стабилност и устойчивост;  
• финансиране чрез многостранни банки за развитие.  

Основната тема на дискусията беше фокусирана върху представените 
възможности за доброволно преразпределяне на дял от СПТ на държавите 
членки за подпомагане на уязвимите страни. На този етап при обсъждането 
на трите варианта са отворени много правни, процедурни и финансови 
въпроси. 

С оглед на изключителния характер на кризата в резултат на 
пандемията от Covid-19, България принципно приветства новото 
общо разпределение на Специални права на тираж и ще продължи 
да следи отблизо и да участва в процеса по намирането на 
работещо решение за подпомагането на уязвимите страни в 
преодоляването на рисковете от негативни дългосрочни 
последици. 

 Министрите обмениха мнения как да се запази нивото на инвестициите, 
след като се деактивира общата клауза за изключение от правилата на Пакта 
за стабилност и растеж (ПСР)и фискалните правила отново важат с пълна 
сила.  

България счита, че Пактът за стабилност и растеж 
предоставя необходимото ниво на гъвкавост за държавите 
членки, вкл. посредством „инвестиционната си клауза“ и тази 
касаеща провеждането на структурни реформи.  

При затихване на пандемията фискалните разходи следва 
логично да се насочат от покриване на директните нужди, 
породени от кризата, към инвестиции подпомагащи 
икономическия растеж, съгласно идентифицираните национални 
приоритетни области, гарантиращи устойчиво развитие. 

Следва да се отбележи, че евентуална промяна на правилата в 
ПСР изисква сериозен дебат на базата на оценка и анализ, и в този 
смисъл не следва да се прибързва с „междинни“ решения. 

 Последната сесия беше посветена на данъчното облагане през 21 век. В 
дискусията се включи г -н Матиас Корман, генерален секретар на ОИСР.  

Модернизирането на глобалната корпоративна данъчна система и 
предизвикателствата на дигиталната ера са от решаващо значение за 
развитието на икономиката на ЕС. Ревизираните глобални правила за 
корпоративен данък биха имали значително въздействие върху 
конкурентоспособността и единството на вътрешния пазар на ЕС. 
Необходимо е да се изгради система, която да бъде устойчива в бъдеще и да 
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гарантира, че мултинационалните корпорации ще подлежат на справедливо 
данъчно облагане.  

Министрите проведоха обмен на мнения по ключовите политически аспекти 
в тази област и по елементите от споразумението от 1 юли 2021 г. за справяне 
с данъчните предизвикателства от дигитализацията на икономиката, които 
трябва да бъдат финализирани до октомври тази година от Инклузивната 
рамка на ОИСР, за да може споразумението да придобие завършен вид. 

България счита, че новият международен модел за данъчно 
облагане на многонационалните компании представлява огромно 
предизвикателство не само за Европейския съюз, но и за целия свят. 
Ефектите от този модел за ЕС ще са свързани с глобалното му 
действие, което до голяма степен ще се повлияе и от реакциите 
на многонационалните компании. 
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