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Акценти 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

• На своето неформално заседание на 16 и 17 септември 2011 г. във Вроцлав, Полша,  

ЕКОФИН постигна съгласие по пакета от шест законодателни предложения за 

засилване на икономическото управление в ЕС и в частност в еврозоната. Финансовите 

министри се споразумяха по всички нерешени въпроси, което ще позволи 

финализирането на законодателния пакет през м. октомври и влизането му в сила 

преди края на 2011 г. 

 

•  Финансовите министри приеха обща позиция на ЕС за Годишната среща на 

Международния валутен фонд и за съпътстващите я срещи на финансовите министри 

от Г20, предвидени да се проведат на 22 и 23 септември 2011 г. във Вашингтон. 

 

• Европейската комисия очерта постигнатия напредък в реформата на финансовия сектор 

и представи своята законодателна програма в областта на финансовите услуги. До края 

на годината ще бъде предложена нова рамка за управление на кризи във финансовия 

сектор, както и ревизия на Регламента за кредитните агенции. 

 

• Финансовите министри направиха преглед на пазарите на държавен дълг в ЕС и 

обсъдиха предприетите мерки за справяне с дълговата криза на европейско и 

национално ниво. Предмет на дискусия бяха също така състоянието на финансовата 

стабилност в ЕС и резултатите от тазгодишните стрес тестове на банките. 
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Основни икономически и политически решения в ЕС 
 
На 16 и 17 септември 2011 г. в полския град Вроцлав се проведе неформално заседание на 

Съвета на ЕС по икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН), където предмет на дискусия 

бяха ключови теми, пряко свързани с бъдещото икономическо развитие на Европейския съюз.  

На първо място, финансовите министри обсъдиха пакета от шест законодателни 

предложения за засилване на икономическото управление в ЕС и постигнаха споразумение по 

спорните текстове. Това ще позволи на Европейския парламент да гласува шестте 

законодателни предложения в края на м. септември, след което ЕКОФИН ще ги приеме 

формално на заседанието си на 4 октомври в Люксембург. По този начин ще стане възможно 

влизането в сила на новите правила преди края на 2011 г., което ще изпрати силен 

положителен сигнал към финансовите пазари. 

Законодателният пакет беше предмет на интензивни преговори между Съвета на ЕС, 

Европейския парламент и Европейската комисия, които стратираха през пролетта на 2011 г. 

под егидата на Унгарското председателство. Европейският парламент представи над 2000 

предложения за поправки по шестте проекта на правни текстове. Във Вроцлав финансовите 

министри успяха да постигнат съгласие по нерешените въпроси, сред които: 

• Засилване на процеса на вземане на решения в Съвета в т.н. превантивна част на Пакта 

за стабилност и растеж (Регламент 1466/1997); 

• Подобряване на диалога по макроикономически въпроси между институциите на ЕС; 

• Наблюдение на прекомерните макроикономически дисбаланси в страни, имащи както 

дефицити, така и излишъци по текущата сметка.  

Законодателният пакет за засилване на икономическото управление беше представен от 

Европейската комисия през м. септември 2010 г. цел подобряване на наблюдението и 

координацията на икономическите политики в отговор на слабостите, които ескалираха по 

време на глобалната икономическа криза. Четири от шестте предложения третират фискални 

въпроси, включително реформа на превантивната и корективната част на Пакта за стабилност 

и растеж. Ще бъде засилен критерият за дълга в допълнение на критерия за дефицита. 

Предвидена е нова директива, въвеждаща изисквания за националните бюджетни рамки с цел 

засилване на фискалната дисциплина в ЕС. В пакета са включени и два нови регламента по 

отношение на идентифицирането, предотвратяването и преодоляването на 

макроикономически дисбаланси. 
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На второ място, финансовите министри приеха обща позиция на ЕС за Годишната среща на 

Международния валутен фонд и за съпътстващите я срещи на финансовите министри от Г20, 

предвидени да се проведат на 22 и 23 септември 2011 г. във Вашингтон. По време на срещите 

ще бъдат обсъдени въпроси, свързани с управлението на капиталовите потоци, глобалната 

ликвидност и реформата на международната валутна система. 

На трето място, комисарят за вътрешен пазар и услуги Мишел Барние  запозна финансовите 

министри с постигнатия напредък по отношение на реформата на финансовия сектор и 

представи бъдещите инициативи в тази област. 

До края на годината Европейската комисия възнамерява да постави за обсъждане проекти на 

законодателни актове, предназначени да гарантират изпълнението на препоръките на Г-20 

относно реформата на финансовия сектор. Акцент ще бъде поставен върху пакета от 

регламенти за повишаване на капиталовите изисквания за банките и рационализирането  на 

техните корпоративни структури, като по този начин ще бъдат изпълнени решенията на 

Базелския комитет за банков надзор. Европейската комисия планира също да представи 

проект на регламент относно  процедури за преструктуриране на банките при заплаха от 

неплатежоспособност.  

До края на годината Комисията ще предложи нова рамка за управление на кризи във 

финансовия сектор, ще направи оценка на текущото състояние на последващите действия в 

резултат от проведените стрес тестове и на изпълнението на правилата за държавна помощ. 

Очаква се през м. ноември да бъде представена и трета ревизия на Регламента за кредитните 

агенции, чиято цел е да намали зависимостта на финансовите участници на пазара от 

поставените рейтинги,  да стимулира конкуренцията при агенциите за кредитен рейтинг, да 

повиши прозрачността по отношение на рейтинга на националните дългови инструменти и да 

спомогне за намаляване на конфликтите на интереси при дейността на агенциите за кредитен 

рейтинг. 

На четвърто място, по време на неформалната среща в Полша финансовите министри 

направиха преглед на пазарите на държавен дълг в ЕС и обсъдиха предприетите на 

европейско и национално ниво мерки за справяне с кризата. Предмет на дискусии бяха също 

така състоянието на финансовата стабилност в ЕС и резултатите от тазгодишните стрес 

тестове на банките.  ЕКОФИН се обедини около мнението, че е от решаващо значение да 

бъдат бързо приложени мерките, приети на 21 юли т.г. от държавните и правителствени глави 

на еврозоната, предвиждащи по-широко използване на Европейския механизъм за финансова 

стабилност (EFSF). 
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Финансовите министри обсъдиха резултатите от тазгодишните стрес тестове на банките, 

които, въпреки по-строгите изисквания в сравнение с миналата година, показаха, че 

банковият сектор в ЕС е устойчив на негативни сценарии. Секторът беше заздравен чрез 

увеличаване на капитализацията на банките още преди да бъдат проведени тестовете. От 

съществено значение оттук нататък ще бъде периодичният мониторинг за ефективно и 

навременно изпълнение на предпазните механизми (т.н. backstop mechanisms) в отделните 

държави-членки. 

 

Влияние на основните икономически и политически решения в ЕС върху 
развитието на финансовите пазари  
  

Основен фактор за движението на пазарите на държавен дълг в края на м. август и началото 

на м. септември 2011 г. отново беше финансовата стабилност на държавите-членки. 

Средномесечната доходност по германските държавни облигации, която се смята за 

референтна стойност, през последния месец отчете постоянен спад до под 2%, докато 

доходността по гръцките и италианските облигации стабилно нарасна.  

Графика: Доходност по десетгодишни ДЦК на Гърция, Италия и Германия 

 

Източник: Bloomberg, МФ (данни към 20.09.2011 г.) 

През изминалата седмица италианският парламент одобри пакет от мерки за съкращаване на 

разходите на стойност 54 млрд. евро.  

На валутните пазари едно евро се разменяше за 1.36 щатски долара и 0.87 британски паунда 

към 20.09.2011 г, като през изминалите 30 дни европейската валута премина през значителни 

колебания.  

 


