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Развитие на икономиката и финансите

 Обзор 

На заседанието си по въпросите на паричната политика на 12 март 
2020 г. Управителният съвет прие решение за цялостен пакет мерки 
по паричната политика. Наред със съществуващото вече значително 
парично стимулиране тези мерки ще подкрепят ликвидността и условията 
за финансиране на домакинствата, бизнеса и банките и ще спомогнат за 
запазване на безпрепятственото предоставяне на кредити за реалната 
икономика. След последното заседание на Управителния съвет в края на 
януари разпространението на коронавируса (КОВИД-19) представлява голям 
удар за перспективите за растежа на световната икономика и икономиките 
от еврозоната и засилва колебанията на пазара. Дори ако в крайна сметка 
бъде с временен характер, то ще окаже значително въздействие върху 
икономическата активност. Това, по-конкретно, ще забави производството 
в резултат на нарушените вериги на доставките и ще намали вътрешното и 
външното търсене особено поради негативния ефект от необходимите мерки 
за ограничаването му. Освен това повишената несигурност има неблагоприятно 
въздействие върху плановете за разходите и тяхното финансиране. По 
отношение на перспективите за растежа в еврозоната отчетливи са рисковете 
за неговото понижаване. Към установените преди рискове, свързани с 
геополитически фактори, нарастващ протекционизъм и уязвимост на 
нововъзникващите пазари, с разпространението на коронавируса се добавя нов 
и значителен източник на риск за понижаване на перспективите за растежа. В 
тези условия Управителният съвет на ЕЦБ прие редица решения по паричната 
политика с цел запазване на паричната позиция и подпомагане на предаването 
на решенията по паричната политика към реалната икономика.

 Оценка въз основа на икономическия и паричен анализ 
за състоянието към датата на заседанието на Управителния 
съвет от 12 март 2020 г.

Разрастващата се епидемия от КОВИД-19 влошава перспективата 
за развитието на световната икономика, което е заложено в 
макроикономическите прогнози на експертите от ЕЦБ от март 2020 г. 
Измененията, настъпили след крайната дата за прогнозите, сочат че 
рисковете за по-нисък растеж на глобалната активност, произтичащи от 
разпространението на КОВИД-19, отчасти са станали реалност, което 
предполага, че през тази година активността в световен мащаб ще бъде по-
слаба от предвиденото в прогнозата. Избухването на болестта нанесе удар по 
световната икономика в период, когато започнаха да се появяват признаци на 
стабилизиране на активността и търговията и подписването на т.нар. първа 
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фаза от търговското споразумение между САЩ и Китай, съпроводено със 
съкращаване на митата, понижи несигурността. В по-далечна перспектива се 
очаква предвижданото възстановяване на световната икономика да набере 
само слаба инерция. Това ще зависи от възстановяването в редица все още 
уязвими икономики с възникващи пазари, докато прогнозираният цикличен 
спад в развитите икономики и структурният преход към по-ниска траектория 
на растежа в Китай ще се отразят неблагоприятно върху перспективите за 
развитие в средносрочен хоризонт. Рисковете по отношение на активността в 
световен мащаб се промениха, но техният баланс продължава да клони към 
нейното понижаване. Към момента най-силният риск от спад се свързва с 
евентуалното по-широко и по-дълготрайно влияние от разпространението на 
КОВИД-19, тъй като то продължава да нараства. Инфлационният натиск остава 
ограничен в световен мащаб.

Усещането за риск в глобален мащаб рязко се изостри и колебанията на 
пазара се засилиха с разпространението по света на коронавируса към 
края на отчетния период (12 декември 2019 г. – 11 март 2020 г.). Лихвите по 
безрисковите дългосрочни ДЦК на еврозоната спаднаха до нива, значително 
по-ниски от наблюдаваните в началото на периода. Форуърдната крива на 
средния индекс по овърнайт кредити в евро (ЕОНИА) тръгна рязко надолу, 
а смяната на посоката му в краткосрочния и средносрочния матуритетен 
сектор бе знак за отражението в пазарните цени на допълнителното парично 
стимулиране. В съответствие с рязкото повишение на нежеланието да се поема 
риск цените на акциите в еврозоната силно се понижиха, докато спредовете 
между доходността на ДЦК и на облигациите на частния сектор се разшириха. 
На колебливите валутни пазари еврото значително поскъпна спрямо валутите 
на 38-те най-важни търговски партньори на еврозоната.

Растежът на реалния БВП на еврозоната остана на верижна база 
потиснат – 0,1% през четвъртото тримесечие на 2019 г. след 0,3% през 
предходното, в резултат на продължаващото отслабване на сектора на 
преработващата промишленост и забавеното нарастване на инвестициите. 
Постъпващите икономически данни и информацията от наблюденията 
отбелязват динамика на растеж в еврозоната на ниски равнища, не отразяваща 
все още напълно измененията, свързани с коронавируса, който започна да 
се разпространява в континентална Европа в края на февруари, оказвайки 
неблагоприятно влияние върху икономическата активност. В перспектива след 
сътресенията, произтичащи от разпространението на коронавируса, се очаква 
растежът в еврозоната да възвърне инерцията си в средносрочен хоризонт, 
подкрепен от благоприятните условия за финансиране, фискалната позиция на 
еврозоната и очакваното възстановяване на глобалната активност.

Съгласно макроикономическата прогноза за еврозоната на експертите 
на ЕЦБ от март 2020 г. реалният БВП се очаква да нарасне годишно с 
0,8% през 2020 г., с 1,3% през 2021 г. и с 1,4% през 2022 г. В сравнение с 
макроикономическата прогноза на експертите от Евросистемата от декември 
2019 г. перспективите за растежа на реалния БВП са ревизирани надолу с 
0,3 процентни пункта за 2020 г. и с 0,1 процентни пункта за 2021 г. главно 
вследствие на избухването на заразата с коронавируса, като неотдавнашното 
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бързо разпространение на вируса в еврозоната е само отчасти отразено. 
Рисковете относно перспективата за растеж в еврозоната клонят видимо към 
неговото понижаване. С разпространението на коронавируса се добавя нов и 
значителен източник на риск за понижение на перспективата за растежа към 
рисковете, свързани с геополитически фактори, нарастващ протекционизъм и 
уязвимост на нововъзникналите пазари.

Според предварителната оценка на Евростат годишната ХИПЦ инфлация 
намаля през февруари 2020 г. до 1,2% от 1,4% през януари. Въз основа 
на рязкото понижение на текущите и фючърсните цени на петрола общата 
инфлация вероятно значително ще се понижи през следващите месеци. 
Тази оценка е отразена само частично в макроикономическите прогнози 
за еврозоната на експертите от ЕЦБ от март 2020 г., в които се предвижда 
годишна ХИПЦ инфлация от 1,1% през 2020 г., 1,4% през 2021 г. и 1,6% през 
2022 г. и като цяло са непроменени спрямо макроикономическите прогнози 
на експертите от Евросистемата от декември 2019 г. В средносрочен план 
инфлацията ще бъде подкрепена от мерките на ЕЦБ по паричната политика. 
Евентуалните последици за инфлацията от коронавируса се характеризират 
с висока степен на несигурност, като се има предвид, че натискът за 
понижаването ù поради по-слабо търсене може да бъде неутрализиран 
от натиска за повишението ù вследствие на нарушеното предлагане. 
Неотдавнашното рязко понижение на цените на петрола създава значителни 
рискове за понижаване на краткосрочната перспектива за инфлацията.

Паричната динамика отслабна спрямо оптималните нива, отчетени в края 
на лятото на 2019 г. При кредита за частния сектор продължиха да се 
наблюдават различни тенденции в зависимост от различните категории 
заеми. Докато отпускането на кредити за домакинствата се запази устойчиво, 
то за фирмите кредитирането забави темповете си. Благоприятните условия 
за финансиране на банките и за предоставяне на заеми продължиха да 
подпомагат кредитирането и по този начин икономическия растеж. Общото 
нетно външно финансиране на предприятията от еврозоната се стабилизира, 
стимулирано от приемливите разходи за дългово финансиране. Въпреки това 
обаче неотдавнашното засилване на настроенията на пазара за избягване 
на риска вероятно ще предизвика влошаване на условията за небанково 
финансиране на нефинансовите предприятия.

Бюджетното салдо на сектор „държавно управление“ в еврозоната 
се предвижда да намалее през 2020 г. и 2021 г. и да се стабилизира 
през 2022 г. Това понижение може да се обоснове до голяма степен с по-
ниските първични излишъци. Тези изменения също са отразени в прогнозата 
за експанзионистична фискална позиция както през 2020 г., така и през 
2021 г., последвана от неутрална като цяло позиция през 2022 г. Независимо 
от относително експанзионистичната фискална позиция, в прогнозата за 
съотношението „държавен дълг/БВП“ в еврозоната се очаква то да продължи 
да се понижава в резултат на благоприятния диференциал между лихвите 
и растежа и на положителното до известна степен първично салдо през 
целия период. Измененията след изготвяне на прогнозите, свързани с 
разпространението на коронавируса (КОВИД-19), сочат видимо влошаване на 
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перспективите за фискалната позиция. В допълнение към обявените преди 
фискални мерки ангажиментът на Еврогрупата за предприемане на съвместни 
и координирани действия в областта на икономическата политика трябва да 
намери силна подкрепа в условията на разпространяващия се коронавирус. 

 Пакетът мерки по паричната политика

На 12 март 2020 г. Управителният съвет прие решение за цялостен пакет мерки 
по паричната политика. Отговорът на паричната политика обхваща три ключови 
елемента: първо, като запази условията за ликвидност в банковата система 
чрез серия операции по дългосрочно финансиране при благоприятни ценови 
условия; второ, като запази продължаващия приток на кредити към реалната 
икономика чрез основно прекалибриране на целевите операции по дългосрочно 
рефинансиране (TLTRO), и трето, като предпази от затягане на условията за 
финансиране на икономиката чрез проциклични мерки посредством увеличение 
на програмата за закупуване на активи (APP).1

1. Във време на повишена несигурност е важно ликвидността да се 
предоставя в достатъчен размер на финансовата система, за да 
се предотврати недостиг на ликвидност и натиск върху цената на 
ликвидността, в това число когато коронавирусът може да предизвика 
проблеми, свързани с операционния риск, за участниците във финансовата 
система. Затова Управителният съвет реши да проведе временно 
допълнителни операции по дългосрочно рефинансиране, за да предостави 
незабавно ликвидна подкрепа за финансовата система на еврозоната. 
Макар Управителният съвет да не установява реални признаци на 
напрежение на паричните пазари или недостиг на ликвидност в банковата 
система, тези операции ще предоставят ефективен предпазен механизъм 
в случай на необходимост. Операциите ще се провеждат при тръжна 
процедура с фиксиран лихвен процент и пълно разпределение. Ще се 
извършват на привлекателни цени, като лихвата ще е равна на средния 
лихвен процент по депозитното улеснение. Тези нови операции по 
дългосрочно рефинансиране ще предоставят ликвидност при благоприятни 
условия през периода до началото на третата серия целеви операции по 
дългосрочно рефинансиране (TLTRO-III) през юни 2020 г.

2. След като плановете за приходи и разходи на домакинствата и фирмите 
понесоха удар вследствие на разпространението на коронавируса, е 
жизнено важно да се подпомогне предоставянето на банкови заеми на тези, 
които са най-засегнати от икономическите последици и особено на малките 
и средните предприятия. Поради това Управителният съвет реши да се 
прилагат значително по-благоприятни условия през периода от юни 2020 г. 
до юни 2021 г. за всички операции от TLTRO-III, които още не са приключили 
през това време. През този период лихвите по тези TLTRO-III ще бъде 
с 25 базисни точки под средната лихва, прилагана от Евросистемата по 

1 За повече подробности виж Lane, P.R., The Monetary Policy Package: An Analytical Framework, The 
ECB Blog, ECB, 13 March 2020.

https://www.ecb.europa.eu/press/blog/date/2020/html/ecb.blog200313~9e783ea567.en.html
https://www.ecb.europa.eu/press/blog/date/2020/html/ecb.blog200313~9e783ea567.en.html
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основните операции по рефинансиране. За контрагенти, които поддържат 
равнището си на отпусканите кредити, прилаганата лихва ще бъде по-
ниска и през периода, приключващ през юни 2021 г., като може да бъде 
до 25 базисни точки по-ниска от средния лихвен процент по депозитното 
улеснение. Освен това максималният общ размер, който контрагентите ще 
имат правото оттук насетне да заемат по линия на TLTRO-III, бе повишен 
на 50% от размера на техните допустими заеми, считано от 28 февруари 
2019 г. Това увеличава общия обем на възможните заеми по тази програма 
с повече от 1 трилион евро до почти 3 трилиона евро общо. Като цяло 
новите условия за целевите операции по дългосрочно рефинансиране ще 
спомогнат за значително облекчаване на условията за финансиране, които 
определят предлагането на кредити, предоставяни от банките на фирми и 
домакинства. В тази връзка Управителният съвет възложи на комитетите 
на Евросистемата да проучат мерки за облекчаване на обезпеченията, за 
да се гарантира, че контрагентите ще продължат да могат да се възползват 
напълно от подкрепата на ЕЦБ за финансиране.

3. Важно е да се осигури достатъчно стимулираща позиция по паричната 
политика особено в среда на висока несигурност и засилени финансови 
колебания. В тези условия Управителният съвет реши още да добави 
временен пакет от допълнителни нетни покупки на активи от 120 млрд. 
евро до края на тази година, като осигури силен принос от програмите 
за покупки от частния сектор. Нетните покупки на активи се очаква да 
продължат да се провеждат толкова дълго, колкото е необходимо, за да се 
засили стимулиращото влияние на основните лихвени проценти на ЕЦБ, и 
да приключат малко преди Управителният съвет да започне да повишава 
основните лихвени проценти на ЕЦБ. Наред със съществуващата APP 
временният пакет ще подпомогне финансовите условия на по-широка 
основа и така също ще облекчи лихвените проценти, които имат значение 
за реалната икономика. Освен това по-високият размер на покупките ще 
гарантира, че Евросистемата има по-силно присъствие на пазара във 
време на засилени колебания, включително с използването в пълен обем 
на възможностите, заложени в APP в отговор на пазарните условия. Това 
може да доведе до временни колебания в разпределението на потоците 
на покупките както между класовете активи, така и по страни, вследствие 
на шокове от типа „бягство към сигурност“ и ликвидни сътресения. Тези 
отклонения от стабилното разпределение по страни са в рамките на 
обхвата на програмата, а предоставеният алгоритъм продължава да 
фиксира общия обем на наличностите на Евросистемата в дългорочен 
план.

4. В допълнение Управителният съвет реши да запази без промяна основните 
лихвени проценти на ЕЦБ. Предвижда се те да останат на текущите или 
на по-ниски равнища до момента, в който перспективата за инфлацията 
стабилно се доближава през прогнозния хоризонт до равнище близо до, но 
под 2% и това доближаване намери съответното отражение в динамиката 
на базисната инфлация.
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5. И накрая, Управителният съвет също има намерение да продължи да 
реинвестира в пълен обем постъпленията по главници на ценни книжа 
с настъпил падеж, придобити по програмата за закупуване на активи, 
за продължителен период от време след датата, от която той започне 
да повишава основните лихвени проценти на ЕЦБ, и във всички случаи 
докогато е необходимо за поддържането на благоприятни ликвидни условия 
и за парично стимулиране в достатъчна степен.

С оглед на текущите процеси Управителният съвет ще продължи да 
наблюдава внимателно последиците от разпространението на коронавируса 
за икономиката, за средносрочната инфлация и за преноса на паричната 
политика. Управителният съвет има готовност да внесе корекции във всички 
свои инструменти, както е целесъобразно, за да гарантира, че инфлацията 
устойчиво се доближава към неговата цел и съобразно ангажимента му за 
симетричност.

Същевременно мащабната и координирана фискална политика е необходима 
днес поради отслабващите перспективи за развитие и предпазването от реално 
проявление на допълнителни рискове за понижаването им. Управителният 
съвет приветства мерките, които вече са приети от някои правителства за 
осигуряване на достатъчен ресурс за сектора на здравеопазването и за 
предоставяне на подкрепа на засегнатите компании и работници. В частност 
мерки като предоставяне на кредитни гаранции са необходими за допълване 
и подсилване на мерките по паричната политика, предприети от Управителния 
съвет. 
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 Допълнение към решенията, приети от Управителния 
съвет на 18 март

На 18 март Управителният съвет прие решение за пакет от допълнителни 
мерки по паричната политика във връзка с възможните последици от 
разпространението на коронавируса (КОВИД-19), ако не бъдат отстранени, за 
предавателния механизъм на паричната политика и главно за способността на 
ЕЦБ да осигури ценова стабилност в еврозоната. Пандемията от коронавируса 
представлява непосредствена заплаха за общественото здраве, каквито има 
малко подобни случаи в близката история. В тези условия Управителният съвет 
прие следните решения, изпълнявайки своите правомощия:

1. Да започне нова временна програма за изкупуване на активи (ценни 
книжа) от частния и публичния сектор, за да противодейства на 
сериозните рискове за предавателния механизъм на паричната политика 
и за перспективите за развитие на еврозоната, породени от появата и 
разрастващото се разпространение на КОВИД-19.

Новата извънредна програма за покупки поради пандемията (PEPP) ще 
включва цялостен пакет на стойност 750 млрд. евро. Покупките ще се 
провеждат до края на 2020 г. и ще включват всички категории активи, 
допустими при съществуващата програма за закупуване на активи APP.

За покупките на ценни книжа от публичния сектор бенчмаркът за 
разпределението по юрисдикции ще продължи да бъде капиталовият 
алгоритъм на националните централни банки. В същото време покупките 
по новата PEPP ще се провеждат гъвкаво. Това позволява колебания при 
разпределението на покупките във времето, между класовете активи и сред 
юрисдикциите.

Изключение по отношение на изискванията за допустимост на ценните 
книжа, емитирани от гръцкото правителство, ще бъде предоставено за 
покупките по PEPP.

Управителният съвет ще прекрати нетните покупки по PEPP тогава, когато 
прецени, че е приключил етапът на кризата от коронавируса, но във всеки 
случай не преди края на годината.

2. Да разшири обхвата на допустимите активи по програмата за изкупуване 
на активи на частния сектор (CSPP) с търговски книжа на нефинансови 
предприятия, като направи всички търговски книжа с достатъчно кредитно 
качество допустими за покупките по CSPP.

3. Да облекчи стандартите за обезпечения, като промени основните 
параметри на рисковете от рамката за обезпеченията. В частност ще 
разшири обхвата на допълнителните кредитни вземания (Additional Credit 
Claims, ACC), за да включи вземания, свързани с финансиране на частния 
сектор. Това ще гарантира, че контрагентите ще могат да продължат да 
използват в пълен обем операциите на Евросистемата по рефинансиране.
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Управителният съвет на ЕЦБ е решен да изпълнява своята роля, подкрепяйки 
всички граждани на еврозоната в това изключително сложно време. За тази 
цел ЕЦБ ще осигури възможност на всички сектори на икономиката да се 
възползват от благоприятните финансови условия, които да им помогнат 
да устоят на този шок. Това се отнася в еднаква степен за семействата, 
компаниите, банките и правителствата.

Управителният съвет ще направи всичко необходимо в рамките на своите 
правомощия. Управителният съвет е напълно готов да повиши размера на 
програмите за закупуване на активи и да внесе корекции в техния състав с 
колкото е необходимо и за колкото време е нужно. Той ще проучва всички 
възможности и резерви при извънредни обстоятелства, за да подкрепи 
икономиката при тези сътресения.

В зависимост от степента, която някои самоналожени ограничения могат 
да възпрепятстват действията, които ЕЦБ е задължена да предприеме за 
изпълнение на своя мандат, УС ще прецени ревизирането им до необходимата 
степен, за да направи своите действия пропорционални на рисковете, с 
които се сблъскваме. ЕЦБ няма да толерира никакъв риск, застрашаващ 
безпрепятственото пренасяне на паричната политика във всяка една 
юрисдикция от еврозоната.
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