Асоциацията на индустриалния капитал в България в медиите

АИКБ
√ „ЗА КОНКУРЕНТОСПОСОБНА И ПРОСПЕРИРАЩА БЪЛГАРСКА ИКОНОМИКА“
Асоциация на индустриалния капитал в България, Българска стопанска камара и Българска търговско-промишлена палата,
под патронажа на Президента на Република България, Ви канят на Кръгла маса „ЗА конкурентоспособна и просперираща
българска икономика“.
Форумът ще се проведе на 14 март (четвъртък) 2019 г., от 10:00 до 12.30 ч., в зала „Сердика“ на София хотел Балкан.
Основната цел на форума е да бъдат набелязани мерки за премахване на задържащите фактори на икономическия растеж
в България. Дискусиите с представители на национално представителните работодателски организации, институциите и
икономически анализатори са фокусирани в три тематични области: пазар на труда, нормативна среда и инвестиционен
климат.
ВЖ. ПРОЕКТ НА ПРОГРАМА
Канал 3
√ Експерти в спор за болничните на пациентите във "Всичко коз"
Димитър Ленков, Добрин Иванов и Марио Нинов по темата
Злоупотребите с болничните ги има, имало го е и в скоро време няма да престане тази практика, защото това е въпрос на
търсене и на предлагане. В България има органи, които се призвани да се борят с тези процеси, но не си вършат работата,
каза в предаването "Всичко коз“ бившия секретар на българския лекарски съюз, Димитър Ленков
Добрин Иванов пък каза:
Много е трудно да бъде определен какъв е процента на фалшивите болнични. Някои казват всеки трети, другите казват
всеки пети. Бизнесът плаща около 170 милиона за първите три дни всяка година. Притеснително е, че България е страналидер по брой болнични дни на заето лице. Когато има празници, повечето болнични са концентрирани в петък и
понеделник.
Има значение кой изплаща болничните. Използват ги хората за да си уредят по-дълги почивки и няма никаква форма на
контрол. Единствения контрол, който можем да наложим е да се подаде сигнал в районната здравна инспекция, която да
види дали са основателни причините за издаването на болничните. Когато има издаден болничен лист, той трябва да бъде
спазван, защото така работодателя може да докаже, че работникът е болен, но тук пък идва и оправданието на лекаря,
който казва, че към момента на прегледа, състоянието на болния е било тежко и той изведнъж е подобрил състоянието си
,категоричен беше той.
Марио Нинов заяви:
Синдикатите не ни интересува кой ще плаща първите един два, или три дни, нас ни интересува всички работници да са
осигурени и след като си плащат осигурвките някой да поеме това. От момента, в който НОИ спира да изплаща парите за
първите три дни, а го поема бизнеса, болничните са се увеличили с 12,6%.
Целия разговор на тримата събеседници вижте във видеото.
Economic.bg
√ Близо 8 300 безработни ще се включат в обучения по проекти за заетост
Изпълнителният директор на Агенцията по заетостта Драгомир Николов подписа договори със социалните партньори за
реализацията на проекти по Националния план за действие по заетостта през 2019 г.
Проектите ще осигурят възможност на 8 292 безработни лица да се включат в обучения за придобиване на професионална
квалификация и/или ключова компетентност, като минимум 40 % от тях ще бъдат включени в заетост след това. Обученията
са насочени към уязвими групи на пазара на труда, а именно: безработни лица до 29 г. или над 50 г., продължително
безработни, лица с ниска или нетърсена на пазара на труда професионална квалификация и недостиг на ключови
компетентности, в т. ч. с ниско образование, както и към лица извън работната сила, обезкуражени лица и други.
Сред проектите на социалните партньори, които ще се изпълняват през 2019 г., е проект „ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА” на АИКБ,
който предвижда включване на 1 250 безработни лица в обучение за придобиване на ключови компетентности и
професионално обучение в 10 професионални направления. На работа ще бъдат устроени най-малко 500 лица, като
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основната цел на проекта е създаване на устойчива заетост на лица от най-неравнопоставените групи на пазара на труда,
както и повишаване и/или придобиване на професионална квалификация и ключови компетенции и умения по търсени на
пазара на труда професии. Проектът ще се реализира на територията на 31 общини в страната.
При реализацията на проектите на социалните партньори Агенцията по заетостта ще прилага комплексен подход. Ще бъдат
предоставяни специализирани услуги за консултиране и мотивиране на безработните лица за активно включване в
предвидените обучения за професионална квалификация и ключови компетентности, търсени на пазара на труда. Голяма
част от успешно завършилите професионално обучение ще бъдат наети за период не по-малък от 3 месеца на първичния
пазар на труда или на субсидирани работни места, като финансирането ще бъде споделено между държавата и
работодателите.
По сключените договори предстои от днес да стартира приемът на заявки за подбор на безработни лица – кандидати за
обученията. Повече информация за всеки проект и предлаганите по него възможности за обучение и заетост може да бъде
намерена на официалната електронна страница на Агенция по заетостта и на място в бюрата по труда, на чиято територия
е предвидено да се реализират проектите.

Важни обществено-икономически и политически теми

БНТ
√ Изслушват кандидата за шеф на Комисията за финансов надзор
Комисията по бюджет и финанси ще изслуша кандидата за председател на Комисията за финансов надзор Бойко Атанасов.
Той е единствена номинация за стола на оттеглилата се, за да поеме пост в Европейската банка за възстановяване и
развитие Карина Караиванова. Кандидатурата на Бойко Атанасов е издигната от " Атака". До момента той беше зам.председател на Комисията за финансов надзор. Очаква се до края на седмицата депутатите да вземат окончателно
решение.
√ Министърът на икономиката ще коментира анализа на пазарите за горива
Министърът на икономиката Емил Караниколов ще коментира пред журналисти изготвения от Комисия за защита на
конкуренцията секторен анализ на пазарите за горива.
Комисията не откри монопол на пазара. В секторния анализ регулаторът дава единствено препоръка за създаването на
електронна платформа в складовете. Според анализа цените на дребно на бензин А-95 и дизелово гориво през миналата
година са били увеличени за кратък период и постепенно. Комисията е на мнение, че изискването фискалната бележка да
съдържа пълна информация за това как е формирана крайната цена би могло да засегне конкурентната среда.
√ Гледат на първо четене забраната за пушене на наргиле на закрито
Депутатите ще обсъдят на първо четене промените в Закона за здравето, с които се въвежда забрана за пушене на наргиле
на закрито.
Законопроектът е внесен от групата на "Обединени патриоти", начело с лидера на НФСБ Валери Симеонов. Основание за
исканите промени е опазване на здравето, най-вече на децата чрез въвеждането на административни мерки.
Министерството на здравеопазването и Министерството на образованието и науката подкрепиха промените и ги
определиха като необходими и навременни.
√ Само трима кандидати ще се борят за президентския пост в Македония
Държавната избирателна комисия /ДИК/ в Македония съобщи, че само трима кандидати са събрали необходимите
подписи за участие в предстоящите президентски избори.
Право на участие имат кандидатът на ВМРО-ДПМНЕ Гордана Силяновска Давкова, Стево Пендаровски, който е предложен
от управляващата коалиция на СДСМ и ДСИ и подкрепен от още десетина формации, както и Блерим Река, кандидат на
две албански формации - Беса и Албанският алианс.
Първият кръг ще се проведе на 21 април, а вторият на 5 май. Пендаровски, Силяновска Давкова и Река трябва официално
да подадат документите си за участие във вота най-късно на 21 март. Президентската кампания започва на 1 април.
Investor.bg
√ Кандидати от България имат шанс да спечелят финансиране с проекти за по-малко пластмаса
Целта е системна промяна на местно, национално и европейско равнище
Кандидати от България имат шанс да спечелят финансиране в годишния конкурс за социални нововъведения, организиран
от Европейската комисия (ЕК), съобщи представителството на Комисията в София.
В новото издание на конкурса се търсят идеи, които да водят до намаление на пластмасовите отпадъци, като целят
системна промяна на местно, национално и европейско равнище.
Целта е да се подкрепят инициативи, които осигуряват намаление на пластмасовите отпадъци и замърсяването с тях чрез
подобряване на съществуващите процеси или чрез въвеждане на съвсем нови продукти и начинания. С помощта на тези
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нововъведения трябва да се понижи количеството на създаваните пластмасови отпадъци или да се осигурят условия и да
се насърчат повторната употреба и рециклирането им.
Независими съдии ще определят три проекта, всеки от които ще бъде награден с 50 хил. евро през октомври 2019 г.
Заявления за участие може да се подават до 4 април, четвъртък, 12:00 ч. на обяд централноевропейско време. На адрес
www.eusic.org може да намерите всички необходими сведения.
Създаден в памет на първопроходеца в социалните нововъведения Диого Васконселуш, европейският конкурс за социални
нововъведения се провежда от ЕК във всички държави – членки на ЕС, и всички асоциирани държави по „Хоризонт 2020“.
На седмата година от съществуването си конкурсът вече служи като маяк за социалните новатори в Европа, тъй като
използва доказана методика за подкрепа на идеи на ранен етап и за поддържане на мрежа от радикални новатори, които
променят обществото към по-добро. Всяка година конкурсът е посветен на различен въпрос, засягащ Европа. Тази година
темата е „Справяне с пластмасовите отпадъци“.
√ Намалява желанието за емиграция сред младите българи
В момента Германия и Великобритания са най-предпочитаните от българите държави
Намалява желанието за емиграция сред младите хора в България. Това сочат резултатите от национално представително
проучване "Българската младеж 2018/2019 ", представени на пресконференция. Данните за миграционните нагласи
представи Доц. Борис Попиванов от Института по социология "Иван Хаджийски", съобщи БТА.
Проучването е реализирано през 2018 г. от "Галъп Интернешънъл" с подкрепата на фондация „Фридрих Еберт“ като част
от международен изследователски проект, обхванал 10 страни от Югоизточна Европа.
Доц. Попиванов обяви, че 61% от младежите у нас заявяват, че нямат намерение да емигрират. По думите му се променя
структурата на самата емиграция. "Във все по-голяма степен нараства емиграцията на ниско квалифицирани млади хора",
посочи той.
По думите му сега става въпрос за изтичане на "работни ръце".
Материалната мотивация за емигриране доминира, практически липсват други основания за емиграция. Основни фактори
за миграция са по-доброто заплащане, по-добрите възможности за техните собствени деца.
Доц. Попиванов коментира още, че ако през 90-те години основните страни, към които са се насочвали българите, са били
САЩ и Канада, то сега 42% от тези, които искат да емигрират посочват Германия като желана страна. Други 32% Великобритания.
Доц. Попиванов заяви, че европейският пазар на труда се разглежда като възможна даденост от младите хора, която те
използват. Той посочи, че 42% от желаещите да емигрират заявяват, че вече имат покана от други българи, които живеят
там.
Като катастрофално нисък доц. Попиванов определи интереса към политиката сред младите. Според данните от
изследването едва 7% от младежите заявяват, че четат и гледат новини. "Тревожно ниско е участието на младите в
политически партии", каза още той. "Младежта като цяло се чувства непредставена в политиката", заяви доц. Попиванов.
Той отбеляза още, че едва 14% от младите хора имат различия с политическите възгледи на родителите си. По думите му
това касае "политически семеен конформизъм" и "нарастващ младежки консерватизъм" в ценностен тип.
"Европа се явява модел образец за младите хора. В Европа те виждат всичко, което смятат за ценност, но го нямат в
България. Европа за тях е нереализираната България", коментира още той.
В изследването се констатира, че 62% от младите хора в България се идентифицират с демокрацията, но като цяло растат
убежденията за необходимост от по-сигурна, по-твърда ръка. По отношение на традиционното противопоставяне ляводясно доц. Попиванов посочи, че едва 7% от младежите в България смятат себе си за "леви", 24% заявяват себе си за
"десни".
"Независимо от липсата на лява идентичност се забелязва много висока степен идентификация с леви ценности по
отношение на грижата на държавата и доходите", коментира още той.
√ България с интерес за сътрудничество с Китай по проекта „Един пояс, един път“
Страната ни е подписала меморандум за намерение за сътрудничество с Пекин, като се очаква да бъде сключен и
договор, подобен на този, който Италия разглежда
Меморандуми за намерение да сътрудничат с Китай са подписали вече 13 страни от Европейския съюз, съобщават руски
медии, позовавайки се на източник от Брюксел.
Подобен на подготвяния от Рим и Пекин документ планират да подпишат България, Хърватия, Чехия, Естония, Унгария,
Гърция, Литва, Латвия, Малта, Португалия, Полша, Словакия и Словения.
Преди това италианският премиер Джузепе Конте потвърди, че Рим подготвя рамково споразумение с Пекин за
сътрудничество, което е планирано да се подпише по време на посещението в Рим на китайския президент Си Дзинпин от
22 до 24 март.
Инициативата "Един пояс, един път" цели да бъдат финансирани и построени инфраструктурни обекти в над 80 страни в
Евразия, Близкия изток и Африка.
Няколко страни от Централна и Източна Европа, както и страни в Азия, Близкия изток и Африка се съгласиха да подпишат
двустранни меморандуми за подкрепа на програмата.
БНР
√ Законопроектите на ГЕРБ и ДПС за промени в Изборния кодекс влизат в правната комисия
Продължават разискванията на промените в ЗУТ и в Закона за водите
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Правната комисия в Народното събрание ще обсъди на първо четене законопроектите на ГЕРБ и ДПС за промени в
Изборния кодекс. ГЕРБ връщат старите по-ниски прагове на преференциите, а ДПС предлагат по-висок праг на
преференциалния вот, отпадане на ограниченията за разкриване на избирателни секции в страни извън Европейския съюз
и въвеждане на видеонаблюдение в изборния процес. Промените в Изборния кодекс се внасят дни след като парламентът
отхвърли ветото на държавния глава върху разпоредби в закона.
Народното събрание ще продължи с разискванията по второто четене на промените в Закона за устройство на територията
и в Закона за водите. На първо четене влиза и законопроектът на НФСБ и ВМРО за пълна забрана за употреба на наргилета
на обществени места.
Със законопроекта на патриотичните партии се забранява не само пушене на наргилета в закрити обществени помещения,
но и се забранява продажбата на наргилета на деца.
Окончателните промени в Закона за устройство на територията предвиждат Дирекцията за строителен надзор, а не
общините, да премахват незаконно поставените преместваеми обекти, които са върху държавни имоти, в това число и
върху морските плажове. Друга част от промените предвиждат строители, които не са вписани в регистъра на браншовата
камара, да могат да изграждат само жилищни и вилни сгради до 300 квадратни метра.
Предложенията в Закона за водите, направени от ГЕРБ, удовлетворяват исканията на организациите в сектора. Мотивите
на бранша по отношение измервателните устройства са свързани основно с липсата на техническа възможност за тяхното
монтиране при повечето рибни стопанства. Земеделското министерство се обяви в подкрепа на измененията, като смята,
че тяхното приемане ще премахне една сериозна финансова и административна тежест върху малките
рибопроизводители, които са около 80 процента от общо регистрираните.
√ Използването на водорода ще става държавна политика в България
България ще се стреми през следващите няколко години да направи използването на водорода държавна политика, каза
заместник транспортния министър Ангел Попов. Той уточни, че промяната ще доведе до равнопоставеност на водорода с
останалите горива - дизел, бензин и метан. По основните магистрали на България ще се изградят и зарядни станции, а до
два месеца ще бъде закупен и първия тестови водороден автобус:
"Най-вероятно до два месеца в България ще бъде доставен първият такъв автобус за Пловдив. За България ние в момента
правим тест. Правим тест на леките автомобили, правим тест и на автобусите, правим тест и на хибридите. Цената е малко
по-висока - с около 10-15 процента от обикновения автобус. Ние сме длъжни да създадем инфраструктурата, където да
зарежда този автобус или този автомобил. Това е нашата задача - да променим законодателството и да осигурим зарядни
станции за тези автобуси, бъдещи, и автомобили".
√ ЕС не успя да се споразумее за въвеждане на цифров данък
Румънският министър на публичните финанси Еуген Теодоровичи съобщи във вторник, че министрите на икономиката и
на финансите на Европейския съюз (ЕКОФИН) не са успели да се споразумеят за въвеждането на т.нар. "цифров данък"
върху големите технологични компании. Вместо това държавите-членки на ЕС планират да се застъпят за осъществяване
на глобална реформа в областта на цифровите данъци.
Преговорите за налагане на 3 процентен данък върху технологичните компании, които извършват бизнес в ЕС и които в
световен мащаб правят повече от 750 млн. евро дневно, продължиха с месеци при наличието на силни разногласия между
отделните страни-членки.
След като стана по-ясно, че подобно споразумение в рамите на съюз ще бъде трудно постижимо, през миналата седмица
френското правителство предложи нов данък, който сега се очаква да получи одобрение от парламента на страната.
Италия, Испания и Обединеното кралство също планират да въведат подобен цифров данък на национално равнище.
Междувременно висшият служител на финансовото министерство на САЩ, отговарящ за международните данъци - Чип
Хартър заяви в Париж, че смята, че предложенията за цифров данък върху технологичните гиганти в някои държави-членки
на ЕС са "лошо замислени" и "силно дискриминационни срещу американските компании". Той подчерта, че САЩ се
противопоставят на предложенията, независимо от страната, в която те ще бъдат въведени.
"Различни комисии в рамките на нашето правителство изучават дали това дискриминационно въздействие ще ни даде
права да бъде атакувано според търговските споразумения, Световната търговска организация и наличните договори",
добави Хартър.
Той добави, че би било по-добре да се настоява за подобна данъчната реформа в международен план на ниво Организация
за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР).
В. Монитор
√ Мария Габриел: Миграцията често е обект на умишлена дезинформация
Заловените нелегални мигранти с 5 % по-малко, върнали сме 885 души
Миграцията често е обект на умишлена дезинформация. Това коментира еврокомисарят Мария Габриел на кръгла маса в
НС, посветена на управлението на миграционните процеси в годината на евроизбори.
Така през 2018 г. са установени около 150 000 новопристигнали мигранти по външните граници на ЕС, което е с 25% пониско в сравнение с предходната година. Габриел изтъкна, че това е най-ниското ниво от 2013 година насам и с над 90 на
сто под пикът през 2015 г. Според нея най-добрият начин за справяне с миграцията е да бъдат атакувани първопричините
за нея. Именно затова ЕК полага усилия и за засилването на отношенията с трети стани като Либия или държавите от
Африканския съюз. Така през 2017-та са върнати обратно около 40 000 мигранти. Чрез доверителния си фонд за Африка,
ЕС е подпомогнал над 5,3 млн. уязвими души, а над над 600 000 души са получили подкрепа за реинтеграция след
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завръщането си в страните си. Иначе към момента Испания е точката за влизане на мигранти в ЕС, а Мароко е основна
страна за нелегално излизане.
За следващия програмен период пък ЕК е заделила три пъти повече средства за миграционната политика – от 13 млрд.
евро на 34,9 млрд. евро.
Преди това пък шефът на ПГ на ГЕРБ Цветан Цветанов даде да се разбере, че очаква предизборно заиграване с темата
миграция въпреки по-малкия натиск. Според него тя ще бъде използвана от популистките движения с цел извличането на
краткосрочен политически дивидент. По думите му през последните 2 г. има нулев миграционен натиск по границата с
Турция. Въпреки това той изтъкна, че в съседката ни има около 200 000 афганистанци, дошли от Ирак, които могат да
тръгнат към ЕС. През миналата година пък са образувани 181 досъдебни производства за трафик на хора и каналджийство,
а осъдените са 133 души.
На свой ред зам.-вътрешният министър Красимир Ципов увери, че България напълно контролира миграционната ситуация,
а обстановката е спокойна. Така през 2018 -та 2851 са задържаните граждани от трети страни на вход-изход и във
вътрешността на страната. Това по думите му е с 5% по-малко в сравнение с 2017 г.
Нелегалните мигранти, хванати на входа на нашите граници са се свили със 7 % от 743 на 689 души, като става дума
предимно за афганистанци, иракчани и сирийци. За първи път от началото на миграционната криза броя на задържаните
лица на вход от страна на Гърция е почти равен на този от Турция. От съседна Гърция сме спрели 293 човека, а от Турция –
над 346 нелегални мигранти.
Спад има и при задържаните на изхода. През миналата година те са били 634 души, което според данните е със 74 на сто
по-малко, отколкото година по-рано, когато са били малко над 2400. Наред с това през изминалата година сме върнали
885 незаконни мигранти, като 332 - принудително. 53 пък са върнати на други страни от ЕС.
Преди самият форум пък Цветанов се срещна с шефа на шефа на Международния център за развитие на миграционни
политики Михаел Шпинделегер., който също бе гост на конференцията. Пред него Цветанов заявил, че България се справя
отлично с охраната на външната граница на ЕС.
По думите му в момента не може да става дума за миграционен натиск, тъй като вследствие на отличната работа на
правителството на Бойко Борисов – натискът е сведен до нулеви стойности
Канал 3
√ Два милиарда и 400 млн. лв. ще бъдат вложени в образованието в периода 2017-2021 година
Учителят е професия на бъдещето, учителят е който създава другите професии, каза Деница Сачева
През периода 2017-2021 година в образованието ще бъдат вложени допълнително два милиарда и 400 милиона лева.
Досега са инвестирани почти половината от тези средства, главно за повишаване на възнаграждението на учителите, за
подобряване на учебната инфраструктура, както и в национални образователни програми. Това заяви на среща с педагози
в Ямбол заместник-министърът на образованието и науката Деница Сачева.
Учителят е професия на бъдещето, учителят е който създава другите професии и независимо от развитието на
технологиите, учителят винаги ще има бъдеще, допълни тя.
За първи път средната работна заплата в образованието е по-висока от средната работна заплата в страната; за първи път
тази година са се увеличили учениците и студентите, които са избрали педагогически специалности. И въпреки това
големият проблем пред образователната система е недостигът на педагогически кадри. През следващите осем години
очакваме да се пенсионират близо 36 000 учители, а сега в университетите се обучават около 20 000 бъдещи
преподаватели. Наложително е, освен увеличението на възнаграждението на учителите, да дадем възможности за
кариерно развитие на кадрите и навлизането в професията на повече млади хора.
Проучванията през последните две години показаха, че около 206 000 деца не са обхванати от образователната система у
нас. Бяха сформирани 1 100 екипа в цялата страна с 12 000 участници, които цялостно да проучат причините за отпадането
от училище. Те установиха, че 87 000 деца живеят в чужбина, 40 000 вече са върнати в клас, от тях 9 000 посещават учебно
заведение от началото на тази учебна година. Нашата цел е всяко дете да има поне завършена степен на основно
образование, посочи заместник-министърката.
Деница Сачева, народните представители от ГЕРБ Ася Пеева и д-р Юлиян Папашимов, областният управител Димитър
Иванов, кметът на Ямбол Георги Славов, директори и учители от училища и детски градини от Ямболска област,
синдикалисти и представители на неправителствени организации участваха в дискусия на тема образование в културноинформационния център "Безистена". Събитието е част от платформата за граждански диалози "Европа в нашия дом".
√ Теменужка Петкова: Имаме добра възможност да реализираме проекта за АЕЦ "Белене"
Тя изрази надежда всички компании, които са заявили интерес и на които страната ще изпрати покана със
стартиране на процедура
Имаме добра възможност да реализираме проекта за АЕЦ "Белене". Това каза министърът на енергетиката Теменужка
Петкова в ефира на БТВ.
"НС определи определени параметри. Правителството е длъжно да се съобрази с тях. Наред с това вече има и интерес от
инвеститори. Горещо се надявам процедурата да приключи с успех, защото такъв един проект е важен както за България,
така и за целия регион“, каза Петкова.
Тя изрази надежда всички компании, които са заявили интерес и на които страната ще изпрати покана със стартиране на
процедура за търсене на стратегически инвеститор да потвърдят своя интерес и в рамките на 90 дни след публикуването
ѝ да направят заявление за интерес.
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Според нея фактът, че до този момент има заявен интерес и са водени разговори с най-голямата китайска ядрена
компания, с General Electric и с корейската хидро-атомна корпорация, показват, че има интерес към реализацията на този
проект.
„Процедурата е достатъчно гъвкава, така че тя ще създаде възможност за водене на преговори с потенциалните
стратегически инвеститори, с потенциалните миноритарни инвеститори или с потенциалните желаещи да закупят
електрическа енергия на база на дългосрочни договори, така че се надявам в хода на преговорите в следващите 12 месеца
да има един добър резултат“, заяви още Петкова.
Тя уточни, че срокът е индикативен. „Той започва да тече от датата на публикуване на поканата в официален вестник на ЕС.
След публикуване на поканата в Европейския вестник започва да тече първо срока 90-дневния за подаване на заявления
и по принцип този индикативен срок, който сме определили в рамките на 12 месеца“, допълни още министърът не
енергетика. Петкова обясни, че блокиращата квота е едно от условията, които защитават в голяма степен националния
интерес.
„Ние ще имаме възможност да участваме в целия процес както по изграждане, експлоатация и съответно извеждане от
експлоатация на ядреното съоръжения“, допълни министърът. Тя уточни, че не е задължително тя да бъде съответно 34%,
а може да бъде и по-малък процент.
В. Банкерь
√ Българският износ за Армения надхвърли 10 годишен рекорд
Българският износ за Армения през 2017 г. достига най-високото си равнище за последните 10 години и достигна 31 млн.
щ.д. Това съобщи заместник-министърът на икономиката Александър Манолев при откриването на Българо-арменски
бизнес форум в Ереван. В събитието участват над 100 компании от двете страни.
„Надявам се да набележим сфери на сътрудничество като например партньорство на наши компании за реализиране на
проекти в трети страни“, подчерта Александър Манолев и даде пример, че български и арменски фирми могат заедно да
работят на пазарите в Далечния Изток.
Акцент в неговото изказване бяха и възможностите за бизнес и инвестиции в страната ни. „България предлага най-ниските
данъци в Европейския съюз, което в съчетание с налична квалифицирана работна ръка и най-ниските оперативни разходи,
ни нареждат сред най-добрите дестинации за бизнес в рамките на Съюза“, каза още Александър Манолев. Той цитира и
статистика, според която за последните 10 години чуждестранните инвестиции у нас надхвърлят 29 млрд. евро.
„Още веднъж ще подчертая, че нашето желание, в областта на двустранно сътрудничество, е да се пристъпи към реални и
конкретни стъпки за засилване на взаимодействието, както на институционално, така и на бизнес ниво, с цел активизиране
на взаимната търговия между двете страни“, обобщи зам.-министърът.
Darik News
√ Страната ни е в дъното на ЕС по брой иновативни предприятия, според Евростат
България е в последната тройка страни на Европейския съюз (ЕС) с най-нисък дял иновативни предприятия в Съюза,
показват данни от анализ на Евростат за проучването на иновациите в общността през 2017 г. У нас едва 27% от общия дял
на предприятията развиват някаква ефективна иновационна дейност, при среден показател за ЕС от 51%
високотехнологични предприятия. Зад нас са само Полша - 22% и Румъния - 10% предприятия в областта на
научноизследователската и развойна дейност (НИРД).
Въпреки сравнително ниския дял иновативни предприятия България е страната в ЕС с най-висок годишен растеж на
бюджетните разходи за иновативна дейност - около 30%, докато страни като Люксембург и Исландия са с показатели от
около 2%, но въпреки това са в челната десетка на иновативните страни в общността.
Според данни на Ннационалния статистически институт (НСИ) общите разходи у нас за иновативна дейност през 2017 г. са
били близо 760 млн. лева, от които 530 млн. са били предназначени за икономическата дейност на предприятия, други
170 млн. - за държавния сектор, около 43 млн. лева - за висшето образование и др. От тези бюджетни средства за
научноизследователската и развойна дейност най-голяма част са били разпределени за Югозападния район на страната близо 530 млн. лева, а най-малко - за Северозападна България - близо 30 млн. лева.
Най-много иновативните технологии са се ползвали в преработващата промишленост, като за този сектор са били заделени
180 млн. лева. Други 170 млн. лева са били за предприятия в сферата на съобщенията или за събиране и разпространение
на информация - 170 млн. лева.
Най-висок процент иновативни предприятия спрямо общия дял на предприятията е регистриран в Белгия и Португалия съответно по 68%, отчита Евростат. Други страни с високо развити технологични предприятия са още Финландия,
Люксембург и Германия - по 64%, Австрия, Холандия и Великобритания - с по 60% дял високотехнологични предприятия и
др. В дъното на тази класация са Румъния - 10%, Полша - 22%, България - 27%, Унгария - 29%, Латвия, Литва и Малта - с по
30% дял на иновативни предприятия.
Общо в ЕС през 2017 г. е имало над 46 000 предприятия за високотехнологично производство, разпределени в няколко
ключови категории - аерокосмонавтика, електроника и съобщения, компютърни технологии, военна промишленост и др.
Оборотът на високотехнологичните производства в Германия възлиза на 121 млрд. евро, като във Франция оборотът е бил
68 млрд. евро и в Италия - 44 млрд. евро. Добавената стойност е била разпределена по подобен начин, като участието на
Германия бе най-високо в размер на 43 млрд. евро, следвана от Франция и Великобритания - съответно с 20 млрд. и 17
млрд. евро.
Разходите в ЕС за високотехнологични производства възлизат близо на 200 млрд. евро, като най-висок дял в страните е
отбелязан във Великобритания - 14 млрд. евро, Германия - 12 млрд. евро, а най-нисък в Кипър - едва 4 млн. евро.
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Инвестициите в научни изследвания, развитие, иновации и умения представляват ключова област в политиката на ЕС, тъй
като тя е от съществено значение за икономическия растеж и са основни фактори за засилване на конкурентоспособността
и създаване на по-ефективни и добре платени работни места в общността, отчита анализът.
Publics.bg
√ ЕСО участва с щанд във второто издание на кариерния форум „ЗаЕдно в бъдещето“ на ТУ-Варна
При изключителен интерес протече второто издание на кариерния форум „ЗаЕдно в бъдещето“ на Техническия
университет във Варна, съобщават от ЕСО.
Електроенергийният системен оператор отново участва със специален щанд в рамките на първия ден, насочен към
студенти и специалисти от Електротехническия факултет. Десетки млади хора се спряха пред щанда на ЕСО, за да се
запознаят с възможностите за кариерно развитие в независимия преносен оператор.
На щанда на ЕСО присъстваха двама настоящи стипендианти на дружеството - Александър Соловев и Павел Михайлов,
студенти четвърти курс в специалност „Електроснабдяване и електрообзавеждане“ на Електротехническия факултет на
Техническия университет в морския град. Личния си опит сподели и 25-годишният Пламен Стоянов, успешно преминал
през стипендиантската програма на ЕСО и назначен в Мрежови експлоатационен район-Варна.
Трета поредна година Електроенергийният системен оператор реализира стипендиантската програма, която осигурява
финансова подкрепа на младите хора, избрали за професия електротехническа специалност. 19 студенти от цялата страна
получиха финансова подкрепа по програмата от нейното начало през 2017 година. 7 от тях, успешно дипломирани, избраха
да започнат кариерата си в структурите на ЕСО и са назначени на работа в дружеството.
Cross.bg
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите
БНТ, „Сутрешен блок"
Политически пъзел - между Закона за вероизповеданията и листите за евровота;
Европа и Брекзит - коментар на Любомир Кючуков;
Нова дига на река Чая край Катуница - ще спрат ли проблемите?
За по-чист въздух - общината сменя старите печки за нови
БТВ, "Тази сутрин"
Как беше задържан Жоро Шопа в Барселона и каква е връзката му с Арабаджиеви?
Български депутати на второ ловно изложение. Колко струва командировката им?
На живо - искана ли е такса "стол" за придружител в пловдивска болница?
Ще се намери ли инвеститор за АЕЦ "Белене"? Гост - бившият енергиен министър Трайчо Трайков.
Сняг през март. Кога се завръща топлото време? В студиото - климатологът проф. Георги Рачев.
Нова телевизия, „Здравей България"
Ще разкажем бруталната история как възрастен пребива деца в класната стая и търси отговор на въпросите „Кой
е той?"
„Дръжте крадеца!". Местен партиен лидер краде павета, кмет го снима.
Мизерия в болнична стая. А придружител спи на стол срещу 6 лева.
Петдесет нюанса вредно. Има ли опасно канцерогенно вещество във вафли, чипсове и детски храни?
Белезници за събирачите на „такса спокойствие" от деца. Прокурор Румяна Арнаудова за арестите след
разследване на NOVA.
Игри на власт, игри с пари. Румен Петков за акция „Кмет".
С риск за живота. Шофьори правят обратен завой в насрещното. Къде се случва това?
Трудно ли е мъж да влезе в кожата на жена? Стефан Илчев за превъплъщенията си в „Като две капки вода".
Езикова култура в риск. Известни личности в битка с неграмотността.
√ Предстоящи събития в страната на 13 март
София.
От 09.00 часа ще започне заседанието на Народното събрание.
От 10.00 часа в Министерския съвет ще започне редовното правителствено заседание.
От 09.30 ч. в Тек Експъртс София (пл. Позитано 2, Перформ Бизнес Център, етаж 2) ще се състои кръгла маса на
тема „Жените в технологичния сектор: Възможности и предизвикателства".
От 10.00 часа ще бъдат положени венци пред паметните плочи на Шандор Петьофи и Лайош Кошут по повод 171
години от избухването на Революцията и борбата за свобода от 1848-1849 г., която е едно от най-значителните
събития от новата история на Унгария.
От 11.00 часа петчленен състав на Комисията за защита от дискриминация ще проведе заседание по преписка,
образувана по жалба на Г.З. от Хисаря срещу Български ветеринарен съюз.
От 11.00 часа в пресклуба на БТА ще се състои пресконференция за репресиите срещу българските граждани чрез
упражняване на натиск над адвокатите им и борбата с адвокатите за свободна защита на правата и законните
интереси на гражданите.
От 11.30 часа в „Оборище 5" - Галерия & Зала по случай финала на фаза 1 от Програмата „Нестле за по-здрави" ще
бъде проведено специално събитие, на което ще бъдат отличени най-отдадените училища.
***
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Асеновград.
Oт 11.00 часа в кабинета на кмета на община Асеновград д-р Емил Караиванов ще се проведе пресконференция
по повод актуални теми от работата на Общината.
***
Варна.
От 14.00 часа до 16.00 часа в офиса на ПП ГЕРБ общинският съветник Марица Гърдева ще проведе приемна за
граждани.
От 14.00 часа до 16.00 часа в Дома на културата на слепите ще се проведе безплатен семинар на тема „Новости в
техническите помощни средства и информационни технологии за деца и възрастни със зрителни увреждания".
***
Каспичан.
От 13.30 часа ще бъде тържествено осветен реновираният полицейски участък.
***
Шумен.
От 11.00 часа в зала №9 на Съдебната палата ще бъде представен филмът-симулативен процес „Съдебен процес грабеж и разпространение на наркотици в двора на училището" и рекламния клип, представен на Третата
национална среща на органите на съдебна власт - участници в Образователната програма на „Съдебната власт информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури".
От 16.00 часа в зала „Тича" на хотел „Шумен" ПП ГЕРБ организира граждански диалог на тема регионално развитие.
Участие в дискусионната среща ще вземат зам.-министърът на регионалното развитие и благоустройството
Николай Нанков, кметът на Шумен и областен координатор на ГЕРБ Любомир Христов, областният управител на
Шумен проф. Стефан Желев, общински съветници, кметове на общини и кметове на кметства от Шуменска област.
***
Ямбол.
От 17.30 часа в Музея на бойната слава в Ямбол ще бъде представена фотодокументалната изложба „Те
защитаваха честта на България".
News.bg
√ Москва призова Вашингтон за сътрудничество във Венецуела
Москва призова Вашингтон за съвместна работа за регулиране на ситуацията във Венецуела. За това се споменава в
съобщение на Външното министерство на Русия, съобщи ТАСС.
"Призоваваме САЩ да се замисли и вместо да въвежда забрани към чуждестранните компании и банкови преводи, найнакрая да започне съвместна работа под егидата на ООН да съдейства за стабилизация на ситуацията във Венецуела на
основата на принципите на международното право", заявиха от външното министерство на Русия.
От ведомството също отбелязаха, че санкциите на САЩ към "Еврофинанс Моснарбанк" към Венецуела са нелегитимни.
"Вашингтон отново реши да прибегне към санкции, като включи на този етап в черния списък на руска банка, която дава
възможност на правителството на Венецуела за нормална работа с чуждестранни партньори.
Определяйки венецуелския лидер Николас Мадуро за "незаконен" ръководител в САЩ забравят не само за това, че той е
законно избраният президент на суверенна държава, но и за това че решенията за санкциите са нелегитимни и са приети
извън рамките на Съвета за сигурност на ООН", информираха от дипломатическото ведомство.
Actualno.com
√ Brexit без споразумение - какви ще са последиците?
Ще останат ли британци блокирани във Франкфурт? Ще свършат ли швейцарското сирене и френското вино в британските
магазини?
Възможността Великобритания да излезе от ЕС без никакви договорености и да има голям хаос нарасна, след като
британският парламент отхвърли новата сделка за Brexit на премиера Тереза Мей. Веднага след случилото се, говорител
на председателя на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер заяви, че "ако има обосновано искане от Великобритания за
удължаване на Brexit, 27-те държави-членки на ЕС ще бъдат готови да го разгледат и да решат единодушно". Германският
външен министър Хайко Маас добави, че Берлин се надява да няма твърд Brexit т.е. без споразумение, като също каза, че
всичко е в ръцете на британския парламент.
Мъглата пак повдига въпросите какво ще стане, ако Обединеното кралство напусне ЕС - дали на 29 март или по-късно, без
споразумение. Ето някои неща, за които Лондон предупреждава своите граждани, че трябва да се подготвят, пише БГНЕС.
Формуляри, формуляри, формуляри
Британците трябва да започнат да се подписват. Много. Хиляди компании във Великобритания, които правят бизнес с
Европа, ще трябва да попълнят декларации за митниците и митата.
Британските туристи в ЕС, които искат да наемат кола, може да се нуждаят от международни шофьорски книжки, тъй като
лицензите им от Обединеното кралство стават невалидни. И дори домашни любимци може да се наложи да прескачат
нови административни пречки, тъй като ще се изискват нови паспорти за тях. Хората ще трябва да проверят и своите
документи за пътуване. Тези, които изтичат в рамките на шест месеца от пътуването, ще трябва да бъдат подновени
предварително.
Дилема с лекарствата
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Нещата стават по-сериозни за онези, които разчитат на лекарства, отпускани с рецепта. Две трети от използваните във
Великобритания лекарства се внасят от ЕС. Длъжностни лица призоваха фармацевтичните компании да създадат
шестседмичен "буферен запас" в допълнение към трите месеца, които вече имат. Това би трябвало да помогне за
покриване на всички краткосрочни проблеми на границата.
Прехвърляне на роуминг
Безплатният роуминг в ЕС вече няма да се прилага и британските мобилни оператори могат да започнат да налагат
допълнителни такси за абонати, които отиват на "континента". Британски политици твърдят, че 90% от операторите от
Великобритания и ЕС са обещали да не повишават бързо цените на роуминга. Но няма гаранция срещу нарастването на
таксите през следващите месеци. Лондон също призовава хората в Северна Ирландия да се грижат за "непреднамерен
роуминг", когато се намират твърде близо до границата с ЕС с Ирландия.
Франкфуртски разочарования
Огромни европейски летища като Франкфурт могат да бъдат кошмар и в най-добрите времена. Самолетите, които няма да
излетят заради изгубени лицензи, ще създадат хаос, който ще разтърси целия свят. Лондон и Брюксел са изготвили планове
за непредвидени обстоятелства, които позволяват на британските превозвачи да продължат да летят до страни от ЕС, дори
ако сделката не бъде одобрена.
Но това са първоначални договорености, които не позволяват на британските авиокомпании да летят в рамките на ЕС. И
дори тези договорености ще изтекат след само шест месеца. Това означава, че британците, които рано са резервирали
своите коледни ваканции, трябва да бъдат внимателни.
Купувачи, пазете се
Която и да е покупка с едно кликване в онлайн магазин може да започне да изглежда малко по-малко изкушаваща след
Brexit. Британското правителство твърди, че "възможни са по-високи разходи и по-бавно време за обработка" за плащания,
извършени в евро. Доставките на колетни пратки също биха могли да станат по-скъпи, тъй като може да бъдат въведени
определени данъци за внос и продажба.
Движение и мелодии
Намирането на най-новите филми в Netflix, докато се качвате на високоскоростен влак на Eurostar, може да стане потрудно. Британците теоретично биха могли да загубят достъп до услуги за стрийминг, докато в чужбина - всичко от Spotify
до Amazon Prime - защото Обединеното кралство вече няма да бъде в европейския "цифров единен пазар". И самата услуга
на Eurostar може да е в беда, защото старите лицензи на британските оператори в Европа ще бъдат невалидни. Свински
пай Британците се гордеят със своето сирене Стилтън и шотландско уиски. Но всичко - от корнуолски пасти до свинско месо
от Melton Mowbray, ще изчезне, защото то ще загуби статута си на "географско указание" в Европа.
ИСТОРИЯТА НА BREXIT
Как се стигна дотук? Ето кратко резюме на най-важните дати в процеса на излизане на Великобритания от Европейския
съюз. На референдум на 23 юни, 2016 година британците решиха да напуснат ЕС след 46 години членство с 52% подкрепа.
48% се обявяват против излизането от Блока. Премиерът-консерватор Дейвид Камерън, който свиква референдума и води
кампанията за оставане в ЕС, подаде бързо оставка. Тереза Мей, вътрешен министър и привърженик на оставането в ЕС,
зае мястото му на 13 юли 2016 година. На 17 януари, 2017 година Мей изложи стратегията си за Brexit като заявява, че
Великобритания ще напусне единния пазар, което ще позволи да контролира миграцията. "Без споразумение е по-добре,
отколкото с лошо споразумение", казва тя тогава. На 13 март, 2017 година, британският парламент упълномощава Тереза
Мей да задейства член 50 от Договора от Лисабон, което стартира процеса по напускане на ЕС. С писмо до президента на
Европейския съвет Доналд Туск, тя официално уведоми за намерението на Великобритания да напусне ЕС. С това беше
сложено началото и на 2-годишния план за напускане, като излизането е планирано на 29 март, 2019 година. В опит да
засили позициите си по преговорите за Brexit, Мей свика предсрочни избори на 8 юни, 2017 година.
Рискованият ѝ ход води до загуба на мнозинство на нейната Консервативна партия, която се оказва принудена да търси
подкрепата на партията на Демократичните юнионисти от Северна Ирландия.
Лондон и ЕС постигнаха споразумение на 8 декември, 2017 година по три ключови теми – сумата, която Лондон ще плати
при напускането на ЕС, правата на гражданите и границата с Ирландия. Лидерите от ЕС дадоха зелена светлина за
следващата стъпка на преговорите по Brexit, включително търговските отношения след развода. Решението за напускане
на Великобритания стана закон на 26 юни, 2018 година.
На 6 юли, 2018 година Тереза Мей получава подкрепа от кабинета си да договори "свободна търговска зона с ЕС". 2 дни
по-късно, министърът по Brexit - евроскептикът Дейвид Дейвис, подаде оставка, като заявява, че "Тереза Мей дава твърде
много твърде лесно". Друга ключова фигура в кабинета – външният министър Борис Джонсън – също подаде оставка на 9
юли. На 13 ноември, 2018 година кабинетът на Тереза Мей съобщи, че преговарящите са постигнали проектоспоразумение
за напускане на ЕС.
На 14 ноември кабинетът в Лондон подкрепи споразумението след часове разгорещен дебат. На следващия ден, четирима
министри, сред които и новият министър по Brexit Доминик Рааб, подадоха оставка в знак на протест срещу
споразумението. Лидерите на ЕС одобриха споразумението на 25 ноември.
"Това е единствената възможна сделка", заяви тогава председателят на ЕК Жан-Клод Юнкер. Споразумението е изправено
пред остри критики в британския парламент заради предпазната клауза, която предотвратява проверки на границата
между Северна Ирландия и Ирландия.
На 10 декември, Мей отложи вота в парламента, а лидерите на ЕС отказват допълнително предоговаряне. На 12 декември,
депутати от Консервативната партия, недоволни от управлението на Тереза Мей като лидер на партията, искат вот на
доверие. Тя го печели с 200 гласа, а 117 са против. На 15 януари, 2019 година британският парламент най-накрая гласува
по споразумението за напускане на ЕС, но го отхвърли с 432 срещу 202 гласа – най-тежкото поражение за правителство в
модерната британска история.
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Лидерът на опозиционната Лейбъристка партия Джереми Корбин призовава за вот на недоверие на правителството на 16
януари. Кабинетът пак оцеля, а Тереза Мей обеща да работи с опозицията, за да се намери компромис по Brexit. На 29
януари британските депутати гласуваха да изпратят Мей обратно в Брюксел, за да предоговори предпазната клауза, като
намекнаха, че така споразумението би могло да мине в парламента.
ЕС обаче обяви, че споразумението не може да се предоговаря. На 12 март парламентът отново отхвърли - с 391 срещу 242
гласа, сделката за Brexit, дори и след като Мей заяви, че е договорила с Брюксел промени по най-спорните клаузи. На 13
март британските депутати ще гласуват дали Великобритания да напусне ЕС без споразумение. Ако отхвърлят тази опция,
на 14 март ще гласуват дали да отложат датата на излизане от ЕС.
Economic.bg
√ Забавянето на турската икономика създава проблеми на Ердоган преди изборите
Дълговете на турските корпорации в чуждестранна валута достигат 200 млрд. долара
Турската икономика изпадна в рецесия в края на 2018 г. за пръв път от десет години и се очаква да продължи да се се свива
тази година, отправяйки предизвикателство към президента Реджеп Ердоган преди важния изборен тест за неговата
управляваща партия и на фона на новото дипломатическо напрежение със САЩ, пише Wall Street Journal.
На фона на нарастващото народно недоволство, предизвикано от повишаването на цените на храните и безработицата,
вътрешното търсене и строителството са се свили рязко през четвъртото тримесечие, съобщи в понеделник националната
статистическа служба на страната.
Ердоган обеща да донесе по-голям просперитет, когато спечели новия си президентски мандат миналия юни, но
влошаването на икономическата картина доведе до спад на подкрепата за неговата Партия на справедливостта и
развитието преди местните избори в края на месеца.
Икономическата картина за Ердоган се усложнява и от спора с Вашингтон заради планираното от Турция закупуване на
отбранителни ракетни системи от Русия. Това предизвика сътресения сред инвеститорите и натежа върху турската лира,
която е една от най-слабо представящите се валути на страни с нововъзникваща икономика от началото на годината.
“Възстановяването вероятно ще е бавно и неравно“, казва икономистът Джейсън Тувей от компанията Capital Economics,
която прогнозира спад на турската икономика с 2,5% тази година.
Правителството, което предвижда умерен ръст на икономиката през 2019 и 2020 г., отбелязва, че периодът на охлаждане
е необходим, за да се намали зависимостта на Турция от чуждестранни капитали. Турската централна банка беше
похвалена от икономистите за затягането на кредитирането през септември и запазването на лихвените проценти на ниво
от 24% в опит да овладее инфлацията, която в момента достига 20%. Икономистите похвалиха и правителството, че е
предотвратило екстравагантни разходи преди изборите.
„Най-лошото е зад гърба ни“, каза турският финансов министър Берат Албайрак в понеделник.
Според анализатори обаче турската икономика остава силно уязвима, защото правителството не се е справило с основния
проблем, породен от годините на стимулиран от кредити ръст под наблюдението на Ердоган. Турските корпорации са
натрупали дългове в чуждестранна валута на обща стойност около 200 млрд. долара.
Въпреки че лирата отчасти се възстанови, след като достигна най-ниското си ниво спрямо долара през август, за турските
компании стана трудно и понякога на практика невъзможно да изплатят взетите заеми, когато лирата беше значително посилна.
Сектори като строителството бяха силно засегнати от спада, като през миналата година секторът е изгубил около една трета
от своите три милиона работни места, сочат данни на Тахир Телиоглу, председател на Турската конфедерация на
подизпълнителите в строителството.
Правителството инструктира банки, които са добре капитализирани, да поддържат кредитирането, като вземат от
собствените си активи. Икономисти отбелязват, че това е позволило на много компании да се задържат на повърхността,
но няма да разреши проблема с платежоспособността им в дългосрочен план.
„Частният сектор в Турция никога не е имал толкова много дълг. Счетоводният баланс е в ужасно състояние“, казва Рефет
Гуркайнак, преподавател по икономика в университета „Билкент“ в Анкара. „Много по-добре би било да помогнат на
компаниите, преди да фалират, отколкото да помагат на банките, след като компаниите обявят спиране на плащанията
или банкрут“, допълва той.
Гуркайнак твърди, че положението е сходно с финансовата криза, която разтърси САЩ и Европа преди десет години и
накара някои правителства да спасяват редица компании.
Турция има нисък държавен дълг като процент от брутния й вътрешен продукт, но взема кредити при сравнително високи
лихви на чуждестранните пазари. Според икономисти, за да намали натрупания корпоративен дълг по систматичен начин,
страната трябва да поиска помощ от финансови институции като Международния валутен фонд.
Но по време на предизборен митинг миналия месец Ердоган потвори, че няма намерение да се обръща за помощ към
МВФ.
Когато дойде на власт през 2003 г., Турция от две години беше в спасителен план на МВФ, по който получаваше заеми за
милиарди долари в замяна на прилагането на рецептата на фонда за фискална и бюджетна строгост.
Макар че според мнозина спасителният план е поставил турската икономика на пътя на стабилния икономически растеж,
Ердоган последователно омаловажаваше ролята на фонда, като изтъкваше, че собствените му политики са двигателят за
възстановяването на икономиката.
„Когато дойдохме на власт, дългът на Турция беше 23,5 млрд. долара“, каза той пред свои привърженици в югозападния
град Денизли на 21 февруари. МВФ „беше прогонен и вашият брат тук стана президент. Сега нямаме дълг към МВФ“,
посочи Ердоган.
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Profit.bg
√ Азиатските акции поевтиняват, паундът очаква съдбата си
Азиатските акции поевтиняват днес, след като инвеститорите започнаха да избягват риска, докато британсият паунд очаква
съдбата си преди поредното ключово парламентарно гласуване за брекзит.
Азиатско-тихоокеанският индекс на MSCI се понижи с 0.45% при ниски обеми на търговия.
Японският Nikkei оглави спада с понижение от 1.2%, след като изнесените по-рано през деня данни показаха, че машинните
поръчки за януари падат с най-бързи темпове от четири месеца насам.
Индексът на сините чипове в Шанхай CSI300 изгуби 0.5%, след като в предни два дни отчиташе ръст. Фючърсите на S&P 500
отстъпват с 0.2%, а европейските борси се очаква да отворят с понижения.
Апетитът към риск намаля, след като британските депутати отхвърлиха обновената сделка на премиера Тереза Мей за
излизане на страната от ЕС, което принуди парламента да вземе решение в рамките на няколко дни дали ще подкрепи
брекзит без сделка или ще търси отлагане в последната минута.
Депутатите отхвърлиха сделката с 391 гласа „против“ срещу 242 гласа „за“, като преговорите на Мей с ЕС в понеделник в
крайна сметка се оказаха безплодни.
По-късно днес парламентът ще гласува за това дали страната да напусне ЕС без сделка, а ако и това не бъде прието, в
четвъртък ще се гласува за отлагане на крайния срок за брекзит.
“Вотът днес сигурно също ще бъде срещу правителството,” казва пред Ройтерс Давид дьо Гари от National Australia Bank.
“Ако предположим, че при гласуването в четвъртък мнозинството ще подкрепи отлагане на брекзит, както и очакваме,
това вероятно ще окаже известна подкрепа на паунда,” добавя той. “Средата все още се променя бързо, а политическият
натиск е на разбираемо крайни нива.”
Паундът ще има нужда от известна подкрепа след последните няколко сесии. За последно той се разменяше срещу 1.3089
долара, след като от началото на седмицата поскъпна до 1.3296 долара и поевтиня до 1.3017.
На Уолстрийт акциите на Boeing Co поевтиняха с още 6.1%, отчитайки най-големия си двудневен спад от юни 2009 г., след
като още страни заземиха самолетите на компанията 737 MAX 8 след смъртноносната катастрофа в Етиопия от неделя.
Спадът при Boeing повлече Dow Jones надолу и индексът затвори с понижение от 9.38%. S&P 500 нарасна с 0.30%, а Nasdaq
се повиши с 0.44%. Данни за инфлацията в САЩ през февруари подкрепиха облигациите и се отразиха негативно на долара.
Годишната инфлация в страната се забавя до най-ниското си ниво от септември 2016 г. при 1.5%.
Данните просто потвърдиха очакванията, че Федералният резерв ще запази търпение по отношение на лихвите.
Лихвата по 10-годишните облигации се понижи до 10-седмично дъно от 2.596%, докато доларовият индекс бе близо до
нивото от 97.000. Доларът отстъпи до 111.28 йени, докато еврото поскъпна до 1.1287 долара, след като се отдалечи от
достигнатото миналата седмица 20-месечно дъно от 1.1174.
На суровинните пазари поевтиняването на долара помогна на цената на златото да достигне най-високото си ниво от две
седмици, като за последно металът се търгуваше на цена от 1 305.09 долара за тройунция.
Цените на петрола нараснаха вследствие на затягането на предлагането в световен мащаб, след като саудитски
високопоставен служител обяви, че кралството планира да ограничи износа на петрол през април. Междувременно САЩ
занижи прогнозата си за ръста в производството на петрол в страната.
Щатският лек суров петрол поскъпна с 30 цента, до 57.17 долара за барел, докато фючърсите на петрола от сорта брент
добавиха 21 цента към цената си, до 66.88 долара за барел.
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