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Развитие на икономиката и финансите

 Обзор

На заседанието си по въпросите на паричната политика на 10 декември 
2020 г. Управителният съвет взе решение да извърши повторно 
калибриране на инструментите на паричната си политика. Макар че 
възстановяването на икономическата активност през третото тримесечие 
бе по-силно от очакваното и перспективите за въвеждане на ваксините са 
обнадеждаващи, пандемията от коронавирус (COVID-19) продължава да 
излага на сериозни рискове общественото здраве и икономиките в еврозоната 
и в глобален мащаб. Новата вълна случаи на COVID-19 и съответните 
мерки за овладяването ù значително ограничават икономическата активност 
в еврозоната, която се очаква да е свита през четвъртото тримесечие на 
2020 г. Докато активността в сектора на преработващата промишленост 
продължава да се задържа на добро равнище, в услугите тя е тежко засегната 
от нарастването на процента на заразените и новите ограничителни мерки 
в социалните контакти и придвижването. Инфлацията остава много ниска в 
условията на слабо търсене и значителен неизползван капацитет на пазарите 
на труд, стоки и услуги. Като цяло постъпващите данни и макроикономическите 
прогнози на експертите от Евросистемата от декември 2020 г. предполагат 
по-силно изразено влияние на пандемията в краткосрочен план върху 
икономиката и по-продължителен период на слаба инфлация от първоначално 
предвиденото. Предвид това на заседанието си на 10 декември 2020 г. 
Управителният съвет реши да внесе отново промени в инструментите на 
паричната си политика.

 Оценка за състоянието на икономиката и финансите  
към момента на заседанието на Управителния съвет  
от 10 декември 2020 г.

През третото тримесечие на 2020 г. световната икономика отбеляза силно 
възстановяване, последвано от продължителен импулс за растеж в 
началото на четвъртото тримесечие, но някои неблагоприятни фактори 
помрачават краткосрочните перспективи за икономическото развитие. 
Макар последните новини за разработването на ефективни ваксини срещу 
коронавируса да вдъхнаха оптимизъм на финансовия пазар, перспективите 
за световната икономика в краткосрочен план остават неясни вследствие 
на пандемията. Значителното повишение на броя на новозаразените с 
COVID-19, особено в развитите икономики, доведе до повторно въвеждане 
на ограничителни мерки, въпреки че тези мерки се смятат за по-слабо 
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нарушаващи икономическата активност от прилаганите по време на първата 
вълна на пандемията. Според макроикономическите прогнози на експертите 
от Евросистемата от декември 2020 г. реалният БВП в световен мащаб (без 
еврозоната) ще се свие с 3,0% през тази година и ще се увеличи с 5,8% през 
2021 г., преди да нарасне с 3,9% и 3,6% през 2022 г. и 2023 г. съответно. 
Световната търговия (изключвайки еврозоната) се сви по-рязко в сравнение с 
реалния БВП през 2020 г., но се очаква да се възстанови по-силно през 2021 г. 
Това отразява най-вече по-изразената процикличност на търговията особено 
по време на икономически спад. Очаква се тези неблагоприятни ефекти да 
бъдат по-слаби в условията на последната нова вълна на зараза. Балансът 
на рисковете за перспективите за развитие на световната икономика се смята 
за по-слабо отрицателен от очаквания преди, тъй като предвид новините за 
жизнеспособността на няколко ваксини има по-малка вероятност лошият 
сценарий да се реализира. 

Като цяло финансовите условия в еврозоната станаха донякъде по-
облекчени след заседанието на Управителния съвет през септември 
2020 г. в обстановка на по-добри нагласи по отношение на риска 
вследствие на позитивните съобщения относно ваксините. През 
разглеждания период (от 10 септември до 9 декември 2020 г.) форуърдната 
крива на индекса на средните лихвени проценти по овърнайт кредити в 
евро на необезпечения междубанков пазар (ЕОНИА) се колебаеше леко, но 
в крайна сметка остана като цяло непроменена. Това отразява опасенията 
относно ускореното разпространение на COVID-19 в Европа в контекста на 
положителните новини за ваксините. Кривата продължава да е обърната само 
леко в краткосрочния си край. Доходността на дългосрочните държавни ценни 
книжа и спредовете ù значително спаднаха в еврозоната през този период 
при очаквания за парична и фискална подкрепа наред с подобряване на 
нагласите по отношение на риска в световен мащаб, предизвикано в частност 
от новините за успешни тестове на ваксини. Цените на рисковите активи 
съответно се повишиха. На валутните пазари еврото леко поевтиня, претеглено 
с търговските обеми.

След рязко свиване през първата половина на 2020 г. реалният БВП на 
еврозоната отбеляза силно възстановяване и се повиши с 12,5% през 
третото тримесечие спрямо предходното, макар да остана доста под 
равнищата от преди пандемията. Втората вълна на пандемията и свързаното 
с това засилване на мерките за нейното овладяване, наблюдавани от средата 
на октомври насам, се очаква да доведат до ново значително понижаване на 
активността през четвъртото тримесечие, макар и в доста по-малка степен 
от наблюдаваното през второто тримесечие на годината. Икономическата 
динамика остава неравномерна в различните сектори, като активността 
в услугите е по-неблагоприятно засегната от новите ограничения върху 
социалния живот и придвижването, отколкото в сектора на промишленото 
производство. Въпреки че мерките в сферата на бюджетната политика 
подпомагат домакинствата и предприятията, поведението на потребителите 
остава предпазливо с оглед на пандемията и нейните последици за заетостта 
и доходите. Освен това по-слабите баланси на предприятията и несигурността 
относно икономическите перспективи възпират бизнес инвестициите. Гледайки 
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напред, последните постижения в разработването на ваксини срещу COVID-19 
позволяват с по-голяма увереност да се предполага постепенно преодоляване 
на здравната криза. Все пак ще измине време, докато се постигне масов 
имунитет, като не може да се изключат нови вълни на заразата, изправящи 
пред предизвикателства общественото здраве и икономическите перспективи. 
В средносрочен план възстановяването на икономиката в еврозоната 
трябва да бъде подпомогнато от благоприятни условия за финансиране, 
експанзионистична бюджетна позиция и възстановяване на търсенето след 
премахването на ограничителните мерки и отслабването на несигурността.

Тази оценка като цяло е отразена в базисния сценарий на 
макроикономическите прогнози за еврозоната на експертите на 
Евросистемата от декември 2020 г. В тези прогнози се предвижда годишен 
растеж на БВП в реално изражение от -7,3% през 2020 г., 3,9% през 2021 г., 
4,2% през 2022 г. и 2,1% през 2023 г. В сравнение с макроикономическите 
прогнози на експертите на ЕЦБ от септември 2020 г. перспективата за 
икономическата активност е ревизирана надолу в краткосрочен план, но 
в средносрочен хоризонт се очаква в общи линии да се възстанови до 
равнището, предвидено в базисния сценарий на септемврийските прогнози. 
Като цяло рисковете относно перспективите за растежа в еврозоната 
продължават да са ориентирани в посока надолу, но вече са по-слабо 
изразени. Въпреки че известията за възможностите за прилагане на ваксини са 
окуражаващи, остават рисковете от надценяване, свързани с последствията от 
пандемията върху икономическите и финансовите условия.

Според предварителната оценка на Евростат годишната инфлация в 
еврозоната през ноември остана непроменена на равнище -0,3%. Въз 
основа на динамиката на цените на петрола и като се има предвид временното 
намаление на ставката на ДДС в Германия, съществува вероятност общата 
инфлация да остане отрицателна до началото на 2021 г. Впоследствие се 
очаква тя да се повиши поради изтичането на срока на временното намаление 
на ДДС в Германия и поради базови ефекти за повишаване на инфлацията при 
енергоносителите. Същевременно се очаква натискът върху базисните цени 
да остане сдържан поради слабо търсене, особено в туризма и секторите, 
свързани с пътувания, както и поради слаб натиск върху заплатите и високото 
в исторически план равнище на ефективния обменен курс на еврото. След 
като отзвучи въздействието от пандемията, възстановяването на търсенето, 
подпомогнато от стимулиращи фискални и парични политики, ще окаже натиск 
за повишаване на инфлацията в средносрочен план. Пазарните показатели 
и основаните на наблюдения измерители на дългосрочните инфлационни 
очаквания остават на ниско равнище.

Тази оценка като цяло е отразена в базисния сценарий на 
макроикономическите прогнози за еврозоната от декември 2020 г. на 
експертите на Евросистемата, които предвиждат годишна ХИПЦ инфлация 
от 0,2% през 2020 г., 1,0% през 2021 г., 1,1% през 2022 г. и 1,4% през 2023 г. 
В сравнение с макроикономическите прогнози на експертите на ЕЦБ от 
септември 2020 г. прогнозата за инфлацията е ревизирана надолу за 2020 г. 
и 2022 г. Очаква се годишната ХИПЦ инфлация, изключваща енергията и 
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храните, да бъде 0,7% през 2020 г., 0,8% през 2021 г. и 1,0% през 2022 г., преди 
да се повиши до 1,2% през 2023 г.

Пандемията от коронавирус продължи да оказва значително влияние 
върху паричната динамика в еврозоната. Растежът на широките пари (М3) 
се запази като цяло без промяна с темп от 10,5% през октомври 2020 г. Силното 
нарастване на парите бе подпомагано от продължаващите покупки на активи от 
страна на Евросистемата, които станаха най-големият източник за създаване 
на пари. В условията на все още засилено предпочитание към ликвидност и 
на ниски пропуснати ползи от държането на най-ликвидните форми на пари 
тесният паричен агрегат М1 продължава да има главен принос за растежа на 
широките пари. Растежът на кредитирането за частния сектор се стабилизира 
на едно ниво, като все още отбелязва по-висок темп спрямо периода преди 
пандемията от COVID-19. Годишният темп на растеж на кредитите за НФП 
спадна до 6,8% през октомври от 7,1% през септември. Забавянето настъпи 
в обстановка на намаляваща нужда от ликвидни средства за спешни цели, 
слабо инвестиране и по-затегнати кредитни условия за предоставяне на 
заеми на фирмите. Годишният темп на растеж на кредитите за домакинствата 
възлезе на 3,1% през октомври, без промяна спрямо септември. Като цяло 
мерките на Управителния съвет по паричната политика съвместно с мерките, 
приети от националните правителства и европейските институции, запазват 
същественото си значение за подкрепата на условията за банково кредитиране 
и достъпа до финансиране, особено на най-засегнатите от последиците от 
пандемията.

Съществената фискална подкрепа смекчи значителното негативно 
въздействие на пандемията от коронавирус върху реалната икономика. 
Бюджетните разходи за тази подкрепа бяха много съществени за всички 
държави от еврозоната, макар забележимо да варират по страни. В резултат 
на икономическия спад и фискалното подпомагане бюджетният дефицит на 
сектор „държавно управление“ в еврозоната се предвижда значително да 
се увеличи – до 8,0% през 2020 г. от 0,6% през 2019 г., според прогнозите на 
експертите на Евросистемата от декември 2020 г. Впоследствие дефицитът 
се очаква да се понижи до 6,1% от БВП през 2021 г., 3,9% през 2022 г. и 3,0% 
през 2023 г. Подобряването се очаква да бъде предхождано от постепенната 
отмяна на извънредните ограничителни мерки, докато цикличният компонент 
ще се подобри значително едва от 2022 г. Амбициозната и координирана 
фискална позиция остава от решаващо значение предвид рязкото свиване 
на икономиката в еврозоната, въпреки че бюджетните мерки следва да 
бъдат целеви и временни. Същевременно слабото търсене от страна 
на предприятията и домакинствата и засиленият риск от забавяне на 
възстановяването с оглед на новите ограничителни мерки поради втората 
вълна на пандемията са основание за по-нататъшна подкрепа от страна 
на националните фискални политики. Фондът „Следващо поколение на 
ЕС“, който допълва бюджетните мерки, прилагани на национално равнище, 
ще допринася за по-бързо, по-силно и по-еднородно възстановяване и ще 
повиши икономическата устойчивост и потенциала за растеж в икономиките 
на държавите – членки на ЕС, особено ако тези средства са насочени към 
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производствени публични разходи и са съпровождани от повишаващи 
производителността структурни политики.

 Пакетът от мерки по паричната политика

С оглед на неблагоприятните икономически последици от втората вълна 
на пандемията и причинената от тях продължителна ниска инфлация 
Управителният съвет на 10 декември 2020 г. внесе отново промени в 
инструментите на паричната си политика, за да запази благоприятните 
условия за финансиране през периода на пандемията, главно подкрепяйки 
икономическата активност и устойчивото доближаване на инфлацията към 
равнище под, но близо до 2% в средносрочен план.

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

2. Управителният съвет реши да увеличи размера на програмата за 
закупуване на активи в условията на извънредна ситуация, причинена 
от пандемия (PEPP), с 500 млрд. евро до общо 1850 млрд. евро. Освен 
това удължи срока за нетните покупки по PEPP поне до края на март 
2022 г. Във всеки случай Евросистемата ще извършва нетни покупки на 
активи, докато Управителният съвет не прецени, че е приключил етапът на 
кризата, свързана с коронавируса. Евросистемата ще провежда покупките 
си по PEPP, за да запази благоприятните условия за финансиране през 
този удължен период. Покупките ще се провеждат гъвкаво съобразно 
пазарните условия и с цел да не се допусне затягане на условията за 
финансиране, което е в разрез с преодоляването на натиска за понижаване 
на прогнозния тренд на инфлацията, който оказва пандемията. Освен това 
гъвкавият подход при покупките по отношение на времето, по класове 
активи и по държави ще продължи да подпомага гладкото функциониране 
на предавателния механизъм на паричната политика. Ако благоприятните 
условия за финансиране могат да бъдат поддържани чрез поток на 
закупени активи, който не изчерпва размера на нетните покупки за 
целия срок на PEPP, не е необходимо този общ размер да се използва 
докрай. От друга страна, общият размер може да бъде отново променен, 
ако това е необходимо, за да се поддържат благоприятните условия 
за финансиране, което да спомогне за преодоляване на негативното 
въздействие на пандемията върху траекторията на инфлацията. 
Удължаването на срока на покупките по PEPP отразява дълговременните 
неблагоприятни последици от пандемията за икономиката и инфлацията. 
То дава възможност за непрекъснато присъствие на пазара и по-трайна 
подкрепа чрез паричното стимулиране от страна на Управителния съвет. 
Запазването на благоприятни условия за финансиране през периода на 



7Икономически бюлетин на ЕЦБ, бр. 8 / 2020 – Развитие на икономиката и финансите

пандемията ще допринесе за намаляване на несигурността и за укрепване 
на доверието, насърчавайки по този начин потребителските разходи и 
бизнес инвестициите, поддържайки в крайна сметка икономическото 
възстановяване и подпомагайки да се неутрализира натискът за 
понижаване на прогнозния тренд на инфлацията, който пандемията оказва. 
И накрая, Управителният съвет реши също да удължи реинвестирането на 
погашенията по главници на ценни книжа с настъпващ падеж, придобити по 
PEPP, поне до края на 2023 г. При всички случаи бъдещото намаляване на 
портфейла на PEPP ще се управлява така, че да се предотврати намеса в 
целесъобразната позиция по паричната политика.

3. Управителният съвет реши да рекалибрира допълнително условията 
по третата поредица целеви операции по дългосрочно рефинансиране 
(TLTRO-III). По-конкретно, той реши да се удължи с дванайсет месеца – до 
юни 2022 г., срока, в който ще се прилагат значително по-благоприятни 
условия. Освен това между юни и декември 2021 г. Управителният съвет ще 
проведе три допълнителни операции. В допълнение Управителният съвет 
реши също да увеличи общия размер на средствата, които контрагентите 
имат право да вземат в заем в операциите от TLTRO-III, от 50% на 55% 
от наличностите им на допустими кредити. За да се насърчат банките 
да поддържат текущото равнище на банково кредитиране, променените 
условия за заемане на средства по TLTRO-III ще бъдат предоставени 
само на банки, които постигнат ново целево равнище на кредитиране. 
Удължаването на периода на прилагане на ниски лихвени проценти 
по TLTRO-III във връзка с пандемията, добавянето на още операции и 
увеличаването на размера на средствата, които е възможно да бъдат взети 
в заем, ще запазят много привлекателните условия за финансиране на 
банките. Това ще спомогне да се гарантира, че те могат да продължат да 
предлагат благоприятни условия за кредитиране и разполагат с повече от 
достатъчна ликвидност за предоставянето на заеми на домакинствата и 
предприятията.

4. Управителният съвет реши да удължи до юни 2022 г. приложението на 
набора от мерки за облекчаване на изискванията към обезпеченията, които 
той прие на 7 и 22 април 2020 г. Удължаването на срока на тези мерки ще 
продължи да гарантира, че банките могат да се възползват в пълна степен 
от операциите на Евросистемата за предоставяне на ликвидност, най-вече 
от рекалибрираните TLTRO. Управителният съвет ще подложи на преоценка 
мерките за облекчаване на изискванията към обезпеченията преди юни 
2022 г., за да гарантира, че участието на контрагентите на Евросистемата в 
операциите от TLTRO-III няма да бъде неблагоприятно засегнато.

5. Управителният съвет реши също да предложи през 2021 г. четири 
допълнителни операции по дългосрочно рефинансиране в условията 
на извънредна ситуация, причинена от пандемия (PELTRO), които ще 
продължат да осигуряват ефикасен предпазен механизъм по отношение на 
ликвидността.
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6. Нетните покупки по програмата за закупуване на активи (APP) ще 
продължат с месечен темп от 20 млрд. евро. Управителният съвет все 
така очаква месечните нетни покупки по APP да продължат толкова време, 
колкото е необходимо за засилване на стимулиращото въздействие на 
основните лихвени проценти на ЕЦБ, и да бъдат прекратени малко преди 
Управителният съвет да започне да повишава основните лихвени проценти 
на ЕЦБ. Освен това Управителният съвет възнамерява да продължи 
реинвестирането на постъпленията по главници на ценните книжа с 
настъпващ падеж, придобити по APP, в пълен обем за продължителен 
период от време след датата, на която ЕЦБ ще започне да повишава 
основните лихвени проценти, и във всички случаи докогато е необходимо за 
поддържането на благоприятни условия на ликвидност и висока степен на 
парично стимулиране.

7. Действието на репо инструмента на Евросистемата за централни банки 
(EUREP) и всички временни суап линии и репо линии с централни банки 
извън еврозоната ще бъде удължено до март 2022 г.

8. И накрая, Управителният съвет реши да продължи да провежда редовните 
си кредитни операции като търгове с фиксиран лихвен процент и пълно 
разпределение при съществуващите условия, докогато е необходимо.

Мерките по паричната политика, приети от Управителния съвет, ще 
допринесат за запазване на благоприятните условия за финансиране, докато 
трае пандемията, подпомагайки притока на кредит към всички сектори на 
икономиката, подкрепяйки икономическата активност и запазвайки ценовата 
стабилност в средносрочен план. Същевременно несигурността остава 
висока, включително що се отнася до динамиката на пандемията и сроковете 
за прилагане на ваксините. Управителният съвет също така ще наблюдава 
измененията на обменния курс с оглед на евентуалните им последици за 
средносрочните перспективи за инфлацията. Ето защо Управителният съвет 
остава в готовност да внесе корекции във всички свои инструменти, когато е 
целесъобразно, за да гарантира, че инфлацията устойчиво се доближава към 
неговата цел, и в съответствие с ангажимента му за симетрични действия.
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