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Развитие на икономиката и финансите

На заседанието си по паричната политика на 12 септември Управителният 
съвет на ЕЦБ, въз основа на задълбочена оценка на перспективите 
за развитието на икономиката и инфлацията в еврозоната и вземайки 
предвид последните макроикономически прогнози, прие редица решения 
по паричната политика в изпълнение на своята цел за ценова стабилност. 
Информацията, постъпила след последното заседание на Управителния 
съвет, сочи по-дълготрайно забавяне на икономиката на еврозоната, все 
така преобладаващи рискове за надценяване на прогнозите и потиснат 
натиск за повишаване на инфлацията. Това е отразено в септемврийските 
прогнози на експертите, които сочат по-нататъшно понижаване на очакванията 
за инфлацията. Същевременно стабилното увеличаване на заетостта и 
нарастването на заплатите продължават да допринасят за устойчивостта на 
икономиката на еврозоната. На този общ фон Управителният съвет обяви 
широкообхватен пакет от мерки по паричната политика, за да противостои на 
продължителното неизпълнение на целта за инфлацията.

 Оценка за състоянието на икономиката и финансите 
към датата на заседанието на Управителния съвет 
от 12 септември 2019 г.

Растежът в световен план се забави през първото шестмесечие на 
2019 г. в отражение на понижаващата се икономическа активност както 
в развитите икономики, така и в тези с нововъзникващи пазари. Това 
е в съответствие с показателите от проучванията, които сочат потисната 
икономическа активност в световен план. Предвижда се растежът да се 
понижи през тази година в световен мащаб поради слабата глобална активност 
в промишлеността вследствие на намаляващите инвестиции в света и 
засилващата се икономическа и политическа несигурност във връзка с Брекзит 
и с възобновеното засилване на напрежението в търговията между САЩ и 
Китай. Занапред глобалният растеж се предвижда постепенно да се възстанови 
в средносрочен план, но да остане под дългосрочното си средно равнище. 
Очаква се световната търговия допълнително да се забави значително през 
тази година, но да се възстанови в средносрочен план, макар и да остане по-
слаба от икономическата активност. В световен мащаб натискът за повишаване 
на инфлацията се очаква да остане сдържан поради засилените рискове за 
по-ниска от очакваното глобална икономическа активност.

След заседанието на Управителния съвет от юни 2019 г. лихвените 
проценти по безрисковите дългосрочни ДЦК в световен план се понижиха 
в контекста на пазарните очаквания за по-нататъшно провеждане на 
нерестриктивна парична политика и на възобновената несигурност в 
търговските отношения. Понижаването на лихвите по безрисковите ДЦК бе 
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в подкрепа на цените на акциите и корпоративните облигации в еврозоната. 
Междувременно очакванията за корпоративните печалби се понижиха леко в 
отговор на продължаващите съмнения относно глобалните макроикономически 
перспективи. Форуърдната крива на ЕОНИА също се насочи надолу. На 
валутните пазари еврото като цяло остана без промяна, претеглено с 
търговските обеми.

През второто тримесечие на 2019 г. реалният БВП на еврозоната 
нарасна на тримесечна база с 0,2% след растеж с 0,4% през предходното 
тримесечие. Постъпващите икономически данни и информация от 
проучванията продължават да сочат умерен, но положителен растеж през 
третото тримесечие на годината. Забавянето на растежа отразява главно все 
така слабата динамика на международната търговия в среда на дълготрайна 
несигурност в световен мащаб, което оказва неблагоприятно влияние най-вече 
върху сектора на преработващата промишленост в еврозоната. Същевременно 
секторите на услугите и строителството показаха устойчивост, а подемът в 
еврозоната е подкрепян също и от благоприятните условия на финансиране, 
по-нататъшното увеличаване на заетостта и нарастващите заплати, умерено 
стимулиращата фискална позиция на еврозоната и текущия – макар и малко 
по-бавен – растеж на икономическата активност в световен план.

Тази оценка като цяло намери отражение в макроикономическите 
прогнози за еврозоната на експертите в ЕЦБ от септември 2019 г. Според 
прогнозите се предвижда БВП в реално изражение да нарасне на годишна 
база с 1,1% през 2019 г., с 1,2% през 2020 г. и с 1,4% през 2021 г. В сравнение с 
макроикономическите прогнози на експертите от Евросистемата от юни 2019 г. 
прогнозата за растежа на реалния БВП е ревизирана надолу за 2019 г. и 2020 г. 
Рисковете относно растежа в еврозоната остават свързани с надценяване на 
прогнозата. Те произтичат главно от дълготрайната несигурност, свързана с 
геополитически фактори, от нарастващата заплаха от протекционизъм и от 
уязвими места в икономиките с нововъзникващи пазари.

Според предварителната оценка на Евростат годишната ХИПЦ инфлация 
в еврозоната бе 1,0% през август 2019 г., без промяна спрямо юли. По-
ниската инфлация при енергоносителите бе компенсирана от по-висока 
инфлация при храните, докато ХИПЦ инфлацията, без храни и енергия, 
остана без промяна. Въз основа на текущите фючърсни цени на петрола 
общата инфлация вероятно ще се понижи, преди да се ускори отново до 
края на годината. Данните за базисната инфлация останаха в общи линии 
слаби и показателите за инфлационните очаквания отчетоха ниски нива. 
Макар че натискът на разходите за труд се засили и разшири обхвата си при 
високо равнище на натоварване на мощностите и затегнати пазари на труда, 
прехвърлянето му върху инфлацията продължава по-дълго, отколкото се 
очакваше. Очаква се базисната инфлация да се повишава в средносрочен 
план, подкрепяна от мерките на ЕЦБ по паричната политика, продължаващия 
икономически подем и стабилния растеж на заплатите.
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Тази оценка като цяло също намери отражение в макроикономическите 
прогнози за еврозоната на експертите в ЕЦБ от септември 2019 г., които 
предвиждат годишна ХИПЦ инфлация от 1,2% през 2019 г., 1,0% през 2020 г. и 
1,5% през 2021 г. В сравнение с макроикономическите прогнози на експерти в 
Евросистемата от юни 2019 г. прогнозата за ХИПЦ инфлацията бе ревизирана 
надолу за целия прогнозен хоризонт в отражение на по-ниските цени на 
енергията и на по-бавния икономически растеж. Очаква се годишната ХИПЦ 
инфлация, без енергията и храните, да бъде 1,1% през 2019 г., 1,2% през 
2020 г. и 1,5% през 2021 г.

Годишният растеж на широките пари се засили отчетливо през юли 
2019 г., докато кредитите за частния сектор останаха като цяло без промяна. 
Растежът на широките пари (М3) се засили до 5,2% през юли 2019 г. след 
4,5% през юни. Устойчивият темп на нарастване на широките пари отразява 
продължаващото ново банково кредитиране за частния сектор и ниските 
алтернативни разходи при държане на М3. Освен това растежът на М3 
остана стабилен с оглед на смаляващия се механичен принос на нетните 
покупки по програмата за закупуване на активи (APP) и забавената инерция 
на икономиката. Същевременно благоприятните условия за финансиране 
на банките и за банково кредитиране продължиха да поддържат кредитните 
потоци, а по този начин и икономическия растеж. Годишният темп на прираст 
на кредитите за нефинансови предприятия остана без промяна на равнище от 
3,9% през юли 2019 г. Мерките по паричната политика, приети от Управителния 
съвет, включващи по-нерестриктивните параметри на TLTRO III, ще спомогнат 
за запазване на благоприятните условия за банково кредитиране и ще 
продължат да подпомагат достъпа до финансиране, особено за малки и средни 
предприятия.

Предвижда се общата за еврозоната фискална позиция да бъде умерено 
стимулираща, за да оказва подкрепа на икономическата активност. През 
следващите две години фискалната позиция ще продължи да бъде умерено 
стимулираща, най-вече посредством по-нататъшно съкращаване на преките 
данъци и социалноосигурителните вноски в повечето големи държави в 
еврозоната. Предвид прогнозите за забавяне на икономическата активност 
и все така преобладаващите рискове за по-нисък растеж държавите, които 
имат възможности за фискална реакция, следва да действат ефективно и 
своевременно. В страните с висок публичен дълг правителствата трябва да 
провеждат благоразумна политика, която ще създава условия за свободно 
действие на автоматичните стабилизатори. 

 Решения, свързани с паричната политика

Въз основа на редовния си икономически и паричен анализ 
Управителният съвет взе следните решения:

• Първо, лихвeният процент по депозитното улеснение бе понижен с 
10 базисни точки до -0,50%. Лихвеният процент при основните операции 
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по рефинансиране и лихвата по пределното кредитно улеснение остават 
без промяна на равнище от съответно 0,00% и 0,25%. Управителният съвет 
понастоящем очаква основните лихвени проценти на ЕЦБ да останат на 
своите сегашни или на по-ниски нива, докогато бъде констатирано, че 
прогнозите за инфлацията се приближават устойчиво до равнище, което 
е достатъчно близо, но под 2% за прогнозния период, и приближаването 
до целта последователно се отразява върху динамиката на базисната 
инфлация.

• Второ, считано от 1 ноември, ще бъдат възобновени нетните покупки 
на активи по APP с месечен темп от 20 млрд. евро. Управителният 
съвет очаква APP да продължи, докогато е необходимо за засилване на 
стимулиращото въздействие на лихвените проценти на ЕЦБ по паричната 
политика, и да бъде прекратена малко преди Управителният съвет да 
започне да повишава основните лихвени проценти на ЕЦБ.

• Трето, ще продължи реинвестирането в пълен обем на погашенията по 
главници на ценните книжа с настъпил падеж, придобити по APP, за 
продължителен период от време след датата, на която Управителният съвет 
ще започне да повишава основните лихвени проценти на ЕЦБ, и във всички 
случаи докогато е необходимо за поддържане на благоприятни условия на 
ликвидност и висока степен на нерестриктивност на паричната политика.

• Четвърто, Управителният съвет взе решение да промени параметрите 
на TLTRO III, така че да се запазят благоприятните условия за банково 
кредитиране, да се осигури гладкото функциониране на механизма за 
предаване на паричната политика и да бъде подпомагана в още по-голяма 
степен нерестриктивната позиция на паричната политика. Сега лихвеният 
процент за всяка операция ще се равнява на средния лихвен процент за 
основните операции на Евросистемата по рефинансиране за целия срок 
на съответната TLTRO. За банки, чието допустимо нетно кредитиране 
надхвърли определен референтен показател, лихвеният процент при 
операциите по TLTRO III ще бъде по-нисък и може да спадне до нивото 
на средния лихвен процент по депозитното улеснение за целия срок на 
операцията. Матуритетът на операциите ще бъде удължен от две на три 
години.

• Пето, за да бъде подпомагано предаването на паричната политика чрез 
банките, Управителният съвет взе решение да въведе двустепенна система 
за олихвяване на резервите, при която част от държаната от банките 
свръхликвидност ще бъде освобождавана от отрицателния лихвен процент 
по депозитното улеснение. 

Управителният съвет взе тези решения, за да противостои на 
продължителното неизпълнение на целта за инфлацията. С този 
широкообхватен пакет от решения по паричната политика ЕЦБ предоставя 
съществено парично стимулиране, за да гарантира, че финансовите условия 
остават много благоприятни и подпомагат по-нататъшното засилване на 
натиска на вътрешните цени, а по този начин и устойчивото доближаване 
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на инфлацията до целта на Управителния съвет в средносрочен план. 
Управителният съвет потвърди необходимостта от силно нерестриктивна 
позиция на паричната политика за продължителен период от време. Занапред 
Управителният съвет продължава да е в готовност да приспособява всички 
свои инструменти в зависимост от обстоятелствата, за да гарантира, че 
инфлацията устойчиво се доближава до целевото равнище, и в съответствие с 
ангажимента си за симетричност.
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