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Развитие на икономиката и финансите

На заседанието си по въпросите на паричната политика на 4 юни 
Управителният съвет взе решение да увеличи размера и да удължи 
срока на Временната програма за закупуване на активи в условията на 
извънредна ситуация, причинена от пандемия (Pandemic emergency 
purchase programme, PEPP), и да реинвестира постъпленията от 
главници по активи с настъпил падеж, като същевременно продължава 
с Програмата за закупуване на активи (APP) и реинвестициите на 
средствата по нея, както и да запази непроменени основните лихвени 
проценти на ЕЦБ. Постъпващата информация потвърждава, че икономиката 
на еврозоната претърпява безпрецедентно свиване. В резултат от пандемията 
от коронавирус (COVID-19) и мерките за нейното ограничаване настъпи 
рязък спад в икономическата активност. Сериозната загуба на работни места 
и на приходи и изключително повишената несигурност по отношение на 
перспективите за развитие на икономиката доведоха до сериозен спад на 
потребителските разходи и инвестициите. Макар че данните от наблюденията 
и показателите за икономическата активност в реално време сочат известни 
признаци на оттласкване от дъното успоредно с постепенното разхлабване 
на ограничителните мерки, засега подобряването е много бавно в сравнение 
със скоростта, с която показателите се сринаха през предходните два месеца. 
Макроикономическите прогнози за еврозоната от юни 2020 г. на експертите 
на Евросистемата предвиждат забавяне на растежа с невиждан досега темп 
през второто тримесечие на годината преди възстановяването му отново през 
второто полугодие, подпомагано в решителна степен от солидната подкрепа на 
фискалната и паричната политика. При това прогнозите включват значителна 
ревизия надолу както за равнището на икономическата активност, така и за 
перспективите за инфлацията през целия прогнозен период, независимо че 
базисният сценарий е свързан с изключителна степен на несигурност. Докато 
общата инфлация е потисната поради по-ниските цени на енергоносителите, 
ценовият натиск се очаква да остане слаб поради рязкото понижение на 
реалния БВП и на свързаното с това значително увеличение на неизползваните 
икономически ресурси. При тези условия Управителният съвет взе решение 
за комплекс от мерки по паричната политика, за да подпомогне икономиката в 
периода на постепенното є възстановяване и да запази ценовата стабилност в 
средносрочен план.

 Оценка за състоянието на икономиката и финансите 
към датата на заседанието на Управителния съвет от 
4 юни 2020 г.

Пандемията от COVID-19 причини рязко влошаване на перспективите за 
развитие в световен мащаб, което е отразено в макроикономическите 
прогнози от юни 2020 г. на експертите на Евросистемата. Пандемията от 
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COVID-19 парализира световната икономика, като мерките за ограничаване 
на разпространението на вируса, предприети от правителствата по света, 
са основен фактор за резкия спад напоследък в икономическата активност. 
Няколко държави наскоро започнаха да разхлабват ограничителните мерки, 
но този процес вероятно ще бъде много постепенен. Стопанската активност, 
особено в икономиките с нововъзникващи пазари, беше негативно повлияна 
от резкия спад в цените на суровините, по-строгите условия за финансиране 
и значителния отлив на капитали. Постъпващите данни потвърждават, че 
неблагоприятните последици за икономиката от ограничителните мерки 
ще бъдат резки и дълбоки. С оглед на тези сериозни глобални сътресения 
макроикономическите прогнози от юни 2020 г. на експертите на Евросистемата 
предвиждат в световен мащаб реалният БВП (без еврозоната) да се свие с 
4,0% през тази година. Това свиване ще е с по-бърз темп и в по-голям мащаб 
от наблюдаваното по време на Голямата депресия. След рязкото свиване през 
първите две тримесечия на 2020 г. се очаква глобалната активност да започне 
да се възстановява през третото тримесечие и да се повиши съответно с 6,0% 
и с 3,9% през 2020 г. и през 2022 г. Световната търговия ще бъде по-тежко 
засегната, тъй като прекъсванията на логистичните връзки и затворените 
граници усилват влиянието на последиците. Въпреки рязкото влошаване 
в перспективите за световното икономическо развитие, което е отразено в 
прогнозата от юни, рисковете, свързани с тези перспективи, все още клонят към 
надценяване. И най-важното, влиянието на пандемията може да се окаже по-
силно и по-дълготрайно, отколкото се очаква понастоящем.

Макар финансовите условия в еврозоната да станаха донякъде 
по-облекчени след заседанието на Управителния съвет през март 
2020 г., те не се върнаха на равнищата, предхождащи глобалното 
разпространение на COVID-19. През разглеждания период (от 12 март до 
3 юни 2020 г.) форуърдната крива на средния лихвен процент по овърнайт 
кредити в евро (ЕОНИА) се измести нагоре. Все още се наблюдава нейната 
инверсия в краткосрочните матуритети, макар и в по-малка степен, отколкото 
на 12 март, сигнализирайки че очакванията на пазарните участници за 
допълнително понижаване на основните лихвени проценти са намалели и 
са се изместили в по-далечно бъдеще. Въпреки нерестриктивната парична 
политика, осъществявана чрез PEPP и други парични мерки, доходността на 
дългосрочните държавни облигации от еврозоната се повиши през отчетния 
период. Цените на рисковите активи отчасти се възстановиха от настъпилите 
през февруари и март загуби главно в резултат от подобреното усещане за 
риска в световен мащаб и схващането, че остатъчните рискове от възникване 
на неизбежна глобална криза са намалели в известна степен. На валутните 
пазари еврото остана като цяло стабилно, претеглено с обемите на търговия, 
като колебанията в двустранните обменни курсове отразяват несигурността, 
свързана с пандемията от COVID-19.

През първото тримесечие на 2020 г. реалният БВП на еврозоната 
намаля с 3,8% спрямо предходното тримесечие, а постъпващите данни 
сочат по-нататъшно значително свиване на реалния БВП през второто 
тримесечие. Последните данни за икономическите показатели и резултатите 
от наблюденията потвърждават оценката за рязко свиване в икономиката в 
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еврозоната и за бързо влошаване на условията на трудовия пазар. Пандемията 
от коронавирус и необходимите ограничителни мерки сериозно засегнаха 
както преработващата промишленост, така и сектора на услугите, което дава 
отражение върху производствения капацитет на икономиката на еврозоната 
и върху вътрешното търсене. Най-новите данни за показателите показват 
в някаква степен оттласкване от дъното след спада през май, когато част 
от дейностите в икономиката постепенно се възобновяват. Съответно се 
очаква активността в еврозоната да се възстанови през третото тримесечие 
с по-нататъшното облекчаване на карантинните мерки, подкрепена от 
благоприятни финансови условия, от стимулираща растежа бюджетна политика 
и възобновяване на икономическата активност в световен мащаб, въпреки че 
общата скорост и мащабите на възстановяването остават твърде несигурни.

Тази оценка като цяло е намерила отражение и в макроикономическите 
прогнози за еврозоната от юни 2020 г. на експертите на Евросистемата. 
В базисния сценарий на прогнозите се очаква годишният реален БВП 
да спадне с 8,7% през 2020 г. и да нарасне с 5,2% през 2021 г. и с 3,3% 
през 2022 г. В сравнение с макроикономическите прогнози от март 2020 г. 
на експертите на ЕЦБ предвижданията за растежа на реалния БВП са 
ревизирани значително надолу – с 9,5 процентни пункта за 2020 г., и нагоре 
с 3,9 процентни пункта за 2021 г. и с 1,9 процентни пункта за 2022 г. Предвид 
изключителната несигурност понастоящем, свързана с тази перспектива, 
прогнозите включват два алтернативни сценария.1 Най-общо диапазонът на 
свиването и възстановяването ще зависят най-вече от продължителността и 
ефикасността на ограничителните мерки, успеха на политиките за намаляване 
на неблагоприятното отражение върху доходите и заетостта и от степента, до 
която трайно са засегнати капацитетът на предлагане и вътрешното търсене. 
Като цяло Управителният съвет смята, че балансът на рисковете по отношение 
на базисния сценарий клони към надценяване.

Според предварителната оценка на Евростат годишната ХИПЦ инфлация 
в еврозоната се е понижила до 0,1% през май от 0,3% през април главно 
вследствие на по-ниската инфлация при енергоносителите. Изхождайки 
от текущите и фючърсните цени на петрола, общата инфлация вероятно ще 
се понижи още малко през следващите месеци и ще остане ниска до края 
на годината. В средносрочен план по-слабото търсене ще оказва натиск 
за понижаване на инфлацията, който само частично ще бъде компенсиран 
от натиска за повишаването є, свързан с ограниченията в предлагането. 
Пазарните индикатори за дългосрочните инфлационни очаквания останаха 
на ниски равнища. Докато показателите от наблюденията за инфлационните 
очаквания се понижиха в краткосрочен и средносрочен план, дългосрочните 
очаквания бяха по-слабо засегнати.

1  Виж Eurosystem staff macroeconomic projections for the euro area, June 2020, публикувани в 
уебсайта на ЕЦБ на 4 юни 2020 г.

https://www.ecb.europa.eu/pub/projections/html/ecb.projections202006_eurosystemstaff~7628a8cf43.en.html
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Тази оценка намери отражение и в макроикономическите прогнози 
за еврозоната от юни 2020 г. на експертите на Евросистемата, които 
предвиждат в базисния сценарий годишна ХИПЦ инфлация от 
0,3% през 2020 г., 0,8% през 2021 г. и 1,3% през 2022 г. В сравнение 
с макроикономическите прогнози от март 2020 г. на експертите от ЕЦБ 
предвижданията за ХИПЦ инфлацията са ревизирани надолу с 0,8 процентни 
пункта за 2020 г., с 0,6 процентни пункта за 2021 г. и с 0,3 процентни пункта за 
2022 г. Очаква се годишната ХИПЦ инфлация (без енергоносителите и храните) 
да бъде 0,8% през 2020 г., 0,7% през 2021 г. и 0,9% през 2022 г.

Пандемията от COVID-19 предизвика рязко ускоряване на паричната 
динамика, което се дължи на острата нужда на бизнеса от ликвидност 
за финансиране на текущи плащания и на явните предпочитания на 
икономическите агенти да държат парични наличности като предпазна 
мярка. Растежът на широките пари (M3) се ускори до 8,3% през април 2020 г. 
спрямо 7,5% през март. Силното нарастване на парите отразява новото 
банково кредитиране, което в голяма степен е предизвикано от острата нужда 
от ликвидност в икономиката. Освен това високата икономическа несигурност 
предизвиква преориентиране към държане на парични средства като предпазна 
мярка. Тесният паричен агрегат М1, включващ най-бързоликвидните парични 
инструменти, продължава да допринася в най-голяма степен за растежа на 
широките пари. Динамиката на кредитите за частния сектор продължи да се 
определя от влиянието на коронавируса върху икономическата активност. 
Годишният темп на нарастване на кредитите за НФП още се повиши – до 6,6% 
през април 2020 г. спрямо 5,5% през март, което отразява нуждата на фирмите 
да финансират текущите си разходи и от оборотен капитал в условията на 
бързо намаляващи приходи. Същевременно годишният растеж на кредитите 
за домакинства се понижи до 3,0% през април от 3,4% през март при свито 
потребление поради карантинните мерки, спадащото доверие и влошаващите 
се условия на пазара на труда. Мерките на Управителния съвет по парична 
политика и по-специално много благоприятните условия за целевите операции 
по дългосрочно финансиране (TLTRO-III) трябва да насърчават банките да 
отпускат кредити на всички предприятия от частния сектор. Заедно с мерките, 
приети от националните правителства и европейските институции, мерките 
на Управителния съвет подпомагат непрекъснатия достъп до финансиране, 
включително за тези, които са най-засегнати от последиците от пандемията от 
коронавирус.

Пандемията от COVID-19 оказва значително влияние върху фискалните 
политики в еврозоната. Ограничителните мерки също предизвикаха 
създаването на пакети от безпрецедентни фискални стимули, целящи да 
смекчат неблагоприятните последици за икономиката и да я подготвят за 
бързо възстановяване. В резултат бюджетният дефицит на сектор „държавно 
управление“ в еврозоната се прогнозира да се увеличи значително през 
2020 г. до 8,5% от БВП спрямо 0,6% през 2019 г. Въпреки че съотношението 
на дефицита се очаква да се свие до 4,9% през 2021 г., все още се очаква той 
да възлезе на 3,8% от БВП през 2022 г. Като цяло се преценява, че общата за 
еврозоната фискална позиция ще бъде силно експанзионистична през 2020 г., 
а през 2021 г. рестриктивна, тъй като дотогава повечето допълнителни мерки се 
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очаква да бъдат преустановени. Независимо от негативната фискална позиция 
през 2021 г. общото бюджетно салдо ще остане отрицателно и съществено 
по размер при използване на фискални инструменти, продължаващи да 
подкрепят икономическото възстановяване, и не на последно място чрез 
автоматичните стабилизатори. Амбициозната и координирана позиция по 
бюджетната политика остава от решаващо значение с оглед на рязкото свиване 
на икономиката в еврозоната, въпреки че мерките трябва да са целенасочени 
и временни. В този смисъл горещо са приветствани както пакетът от 
540 млрд. евро за трите защитни мрежи, одобрен от Европейския съвет, 
така и предложението на Европейската комисия за план за възстановяване, 
предназначен за подпомагане на най-силно засегнатите от пандемията региони 
и сектори. 

 Пакетът от мерки по паричната политика

Съчетанието на два основни фактора изисква предприемането на 
допълнителни мерки по паричната политика. Първо, предизвиканата от 
пандемията низходяща ревизия на прогнозите за инфлацията представлява 
заплаха за изпълнението на мандата на Управителния съвет за поддържане 
на ценовата стабилност в средносрочен план. Второ, докато условията на 
финансовите пазари съществено се стабилизираха след обявяването на 
Временната програма за закупуване на активи в условията на извънредна 
ситуация, причинена от пандемията, финансовите условия за еврозоната като 
цяло остават понастоящем доста по-затегнати в сравнение с периода преди 
пандемията, а междувременно перспективите за икономическата активност и 
за инфлацията изискват по-облекчени финансови условия.

В тази обстановка на 4 юни 2020 г. Управителният съвет реши да приеме пакет 
от мерки по паричната политика в подкрепа на продължаващото мащабно 
парично стимулиране, необходимо за устойчивото доближаване на инфлацията 
до равнища, по-ниски от, но близо до 2% в средносрочен план, което 
съответства на неговия мандат.

1. Управителният съвет реши да увеличи размера на PEPP с 600 млрд. евро 
до общо 1350 млрд. евро. В отговор на ревизираните надолу перспективи 
за инфлацията през прогнозния период във връзка с пандемията, 
увеличеният размер на PEPP допълнително ще смекчи позицията на 
общата парична политика и ще подпомогне условията за финансиране 
на реалната икономика, особено на бизнеса и домакинствата. Покупките 
ще продължат да се изпълняват гъвкаво във времето, по класове активи 
и по държави. Това позволява на Управителния съвет ефикасно да 
предотвратява рисковете за гладкото предаване на паричната политика.

2. Управителният съвет реши да удължи срока за нетните покупки по 
PEPP поне до края на юни 2021 г. Така крайният срок на покупките най-
общо съвпада със сроковете на другите мерки по паричната политика, 
предприети в отговор на пандемията, като TLTRO-III и операциите по 
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дългосрочно рефинансиране в условията на извънредна ситуация, 
причинена от пандемия (PELTRO). При всички случаи ЕЦБ ще осъществява 
нетни покупки на активи по PEPP, докато Управителният съвет не прецени, 
че кризата с коронавируса е преминала.

3. Управителният съвет реши да реинвестира постъпленията по главници на 
ценните книжа с настъпил падеж, закупени по PEPP, най-малко до края на 
2022 г. При всички случаи бъдещото намаляване на портфейла по PEPP ще 
се управлява с цел да се предотврати намеса в целесъобразната позиция 
по паричната политика. Реинвестирането ще помогне да се избегне рискът 
от неоснователно затягане на финансовите условия, докато икономиката 
все още се възстановява от шока, свързан с пандемията. Същевременно 
е уместно стратегията за реинвестирането по PEPP да отразява 
нейния временен характер и връзката с извънредната ситуация поради 
пандемията.

4. В допълнение, нетните покупки по APP ще продължат да се осъществяват 
с месечен темп от 20 млрд. евро наред с покупките по допълнителния 
временен пакет в размер от 120 млрд. евро до края на годината. 
Управителният съвет все така очаква месечните нетни покупки по APP да 
продължат, докогато е необходимо, с цел засилване на стимулиращото 
въздействие на основните лихвени проценти на ЕЦБ, и да бъдат 
прекратени малко преди той да започне да повишава основните лихвени 
проценти на ЕЦБ.

5. Управителният съвет възнамерява да продължи да реинвестира в пълен 
размер постъпленията по главници на ценни книжа с настъпил падеж, 
придобити по APP, за продължителен период от време след датата, на 
която ЕЦБ ще започне да повишава основните лихвени проценти, и във 
всеки случай толкова дълго, колкото е необходимо за поддържането на 
благоприятни условия на ликвидност и достатъчно парично стимулиране.

6. И накрая, Управителният съвет реши да запази непроменени основните 
лихвени проценти на ЕЦБ. Очаква се те да останат на сегашното си или 
на по-ниско равнище, докогато перспективите за инфлацията трайно се 
доближават до равнище, което е достатъчно близо до, но под 2% в рамките 
на прогнозния период, и това доближаване е намерило съответстващо 
отражение в динамиката на базисната инфлация.

Заедно с вече въведените значителни стимулиращи мерки по паричната 
политика решенията на Управителния съвет ще подкрепят ликвидността 
и условията за финансиране в икономиката, ще способстват за 
поддържането на кредитните потоци към домакинствата и фирмите и ще 
способстват за поддържането на благоприятни условия за финансиране 
на всички сектори и във всички държави, за да се подпомогне 
възстановяването на икономиката от последиците, предизвикани 
от коронавируса. Същевременно в настоящата бързо променяща се 
икономическа среда Управителният съвет остава твърдо решен да направи 
всичко необходимо в рамките на правомощията си, за да подкрепи всички 
граждани от еврозоната през този изключително критичен период. Това се 
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отнася на първо място най-вече за ролята на Управителния съвет да осигури 
пренасянето на паричната политика към всички сектори на икономиката и 
във всички държави с цел изпълнение на мандата на ЕЦБ за поддържане 
на ценова стабилност. Ето защо Управителният съвет остава в готовност да 
внесе корекции във всички свои инструменти, както е целесъобразно, за да 
гарантира, че инфлацията устойчиво се доближава към неговата цел, и в 
съответствие с ангажимента му за симетрични действия.

© Европейска централна банка, 2020

Пощенски адрес 60640 Frankfurt am Main, Germany
Телефон  +49 69 1344 0
Уебсайт  www.ecb.europa.eu

Всички права запазени. Разрешава се възпроизвеждането само с образователна и нетърговска цел, като изрично се посочва 
източникът.

Изпълнителният съвет на ЕЦБ носи отговорност за съставянето на този бюлетин. Националните централни банки на държавите – 
членки на ЕС извън еврозоната, превеждат и публикуват само „Обзора“, поместван в броевете на бюлетина, издавани през март, 
юни, септември и декември на съответната година.

Статистическите данни, включени в този брой, са към 3 юни 2020 г.

Специалната терминология е разяснена в ECB Glossary (на английски език).

ISSN 2363-3573 (онлайн)
Каталожен номер (ЕС): QB-BQ-20-002-BG-N 

https://www.ecb.europa.eu/pub/projections/html/ecb.projections202006_eurosystemstaff~7628a8cf43.en.html

