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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
3eNews 
 
√ Министерство и работодатели изготвят заедно по-ефективна програма за компенсации за електроенергия 
Министърът на енергетиката Росен Христов се срещна с представители на работодателски организации. Присъстващите се 
обединиха около това, че програмата за компенсации за електроенергия трябва да продължи, но и да бъде по-ефективна. 
И двете страни изразиха мнение, че с компенсациите се е постигнало стабилизиране на индустрията, което от своя страна 
е довело до запазване на заетостта, увеличаване на конкурентоспособността на българските фирми, за което свидетелстват 
значително увеличените износ, работни заплати и приходи в бюджета. 
На срещата бе договорено да се създаде работна група под ръководството на министерството, която да разработи още по-
ефективен механизъм за прилагане на програмата за компенсации, така че да има пряк ефект върху намаляване на 
инфлацията, постигане на енергийна ефективност и увеличение на дела на ВЕИ за собствено потребление. В тази връзка 
бяха обсъдени практики, които прилагат други държави от ЕС, и възможностите им за внедряване в България, както и 
адаптирането им към местните условия. 
Отчетена беше ролята на енергетиката и необходимостта да се обезпечи оптималното функциониране на всички 
генериращи мощности, за да може да се генерират средства за програмата за компенсации. 
Работодателите имат ясни приоритети за развитие на индустрията и защита на интересите както на предприятията, така и 
на крайните потребители. “Тези приоритети изцяло се подкрепят от Министерството на енергетиката и това позволява 
едно плътно сътрудничество както на ръководно, така и на експертно ниво с обща цел - ефективно използване на 
държавните средства”, подчерта министър Христов. 
От своя страна представителите на работодателските организации отново подчертаха, че компенсациите не са „помощи“, 
а връщане на надвзетото от предприятията в резултат от изкривения пазар. 
Другата седмица ще се проведе първото заседание на работната експертна група, която в кратък срок ще излезе с 
конкретни предложения. 
В срещата участваха: Добрин Иванов - изпълнителен директор на АИКБ; Добри Митрев - председател на УС на БСК; Васил 
Тодоров - главен секретар на БТПП; Любомир Левичаров – ръководител на отдел "Икономически анализи и политика", 
БТПП; Константин Стаменов - председател на УС на БФИЕК, КРИБ; Ивайло Найденов - изпълнителен директор на БФИЕК, 
КРИБ; доц. Нончо Димитров - експерт по енергийна сигурност, ССИ; Николай Кискинов - експерт по енергетика, ССИ. 
 
Econ.bg 
 
√ Ресорното министерство и работодатели изготвят заедно по-ефективна програма за компенсации за тока 
Министърът на енергетиката Росен Христов се срещна с представители на работодателски организации. 
Присъстващите се обединиха около това, че програмата за компенсации за електроенергия трябва да продължи, но 
и да бъде по-ефективна 
Министърът на енергетиката Росен Христов се срещна с представители на работодателски организации. Присъстващите се 
обединиха около това, че програмата за компенсации за електроенергия трябва да продължи, но и да бъде по-ефективна. 
И двете страни изразиха мнение, че с компенсациите се е постигнало стабилизиране на индустрията, което от своя страна 
е довело до запазване на заетостта, увеличаване на конкурентоспособността на българските фирми, за което свидетелстват 
значително увеличените износ, работни заплати и приходи в бюджета. 
На срещата бе договорено да се създаде работна група под ръководството на министерството, която да разработи още по-
ефективен механизъм за прилагане на програмата за компенсации, така че да има пряк ефект върху намаляване на 
инфлацията, постигане на енергийна ефективност и увеличение на дела на ВЕИ за собствено потребление. В тази връзка 
бяха обсъдени практики, които прилагат други държави от ЕС, и възможностите им за внедряване в България, както и 
адаптирането им към местните условия. 
Отчетена беше ролята на енергетиката и необходимостта да се обезпечи оптималното функциониране на всички 
генериращи мощности, за да може да се генерират средства за програмата за компенсации. 
Работодателите имат ясни приоритети за развитие на индустрията и защита на интересите както на предприятията, така и 
на крайните потребители. “Тези приоритети изцяло се подкрепят от Министерството на енергетиката и това позволява 
едно плътно сътрудничество както на ръководно, така и на експертно ниво с обща цел - ефективно използване на 
държавните средства”, подчерта министър Христов. 
От своя страна представителите на работодателските организации отново подчертаха, че компенсациите не са „помощи“, 
а връщане на надвзетото от предприятията в резултат от изкривения пазар. 
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Другата седмица ще се проведе първото заседание на работната експертна група, която в кратък срок ще излезе с 
конкретни предложения. 
В срещата участваха: Добрин Иванов - изпълнителен директор на АИКБ; Добри Митрев - председател на УС на БСК; Васил 
Тодоров - главен секретар на БТПП; Любомир Левичаров – ръководител на отдел "Икономически анализи и политика", 
БТПП; Константин Стаменов - председател на УС на БФИЕК, КРИБ; Ивайло Найденов - изпълнителен директор на БФИЕК, 
КРИБ; доц. Нончо Димитров - експерт по енергийна сигурност, ССИ; Николай Кискинов - експерт по енергетика, ССИ. 
 
Министерство на енергетиката 
 
√ Министерство и работодатели изготвят заедно по-ефективна програма за компенсации за електроенергия 
Министърът на енергетиката Росен Христов се срещна с представители на работодателски организации. Присъстващите се 
обединиха около това, че програмата за компенсации за електроенергия трябва да продължи, но и да бъде по-ефективна. 
И двете страни изразиха мнение, че с компенсациите се е постигнало стабилизиране на индустрията, което от своя страна 
е довело до запазване на заетостта, увеличаване на конкурентоспособността на българските фирми, за което свидетелстват 
значително увеличените износ, работни заплати и приходи в бюджета. 
На срещата бе договорено да се създаде работна група под ръководството на министерството, която да разработи още по-
ефективен механизъм за прилагане на програмата за компенсации, така че да има пряк ефект върху намаляване на 
инфлацията, постигане на енергийна ефективност и увеличение на дела на ВЕИ за собствено потребление. В тази връзка 
бяха обсъдени практики, които прилагат други държави от ЕС, и възможностите им за внедряване в България, както и 
адаптирането им към местните условия. 
Отчетена беше ролята на енергетиката и необходимостта да се обезпечи оптималното функциониране на всички 
генериращи мощности, за да може да се генерират средства за програмата за компенсации. 
Работодателите имат ясни приоритети за развитие на индустрията и защита на интересите както на предприятията, така и 
на крайните потребители. "Тези приоритети изцяло се подкрепят от Министерството на енергетиката и това позволява 
едно плътно сътрудничество както на ръководно, така и на експертно ниво с обща цел - ефективно използване на 
държавните средства”, подчерта министър Христов. 
От своя страна представителите на работодателските организации отново подчертаха, че компенсациите не са "помощи", 
а връщане на надвзетото от предприятията в резултат от изкривения пазар. 
Другата седмица ще се проведе първото заседание на работната експертна група, която в кратък срок ще излезе с 
конкретни предложения. 
В срещата участваха: Добрин Иванов - изпълнителен директор на АИКБ; Добри Митрев - председател на УС на БСК; Васил 
Тодоров - главен секретар на БТПП; Любомир Левичаров – ръководител на отдел "Икономически анализи и политика", 
БТПП; Константин Стаменов - председател на УС на БФИЕК, КРИБ; Ивайло Найденов - изпълнителен директор на БФИЕК, 
КРИБ; доц. Нончо Димитров - експерт по енергийна сигурност, ССИ; Николай Кискинов - експерт по енергетика, ССИ.  
 
БСК 
 
√ Министерство и работодатели готвят заедно по-ефективна програма за компенсации за електроенергия  
Министърът на енергетиката Росен Христов се срещна с представители на работодателски организации. Присъстващите се 
обединиха около това, че програмата за компенсация за електроенергия трябва да продължи, но и да бъде по-ефективна. 
И двете страни изразиха мнение, че с компенсациите се е постигнало стабилизиране на индустрията, което от своя страна 
е довело до запазване на заетостта, увеличаване на конкурентоспособността на българските фирми, за което свидетелстват 
значително увеличените износ, работни заплати и приходи в бюджета. 
На срещата бе договорено да се създаде работна група под ръководството на Министерството, която да разработи още 
по-ефективен механизъм за прилагане на програмата за компенсации, така че да има пряк ефект върху намаляване на 
инфлацията, постигане на енергийна ефективност и увеличение на дела на ВЕИ за собствено потребление. В тази връзка 
бяха обсъдени практики, които прилагат други държави от ЕС и възможностите им за внедряване в България и 
адаптирането им към местните условия. 
Отчетена беше ролята на енергетиката и необходимостта да се обезпечи оптималното функциониране на всички 
генериращи мощности, за да може да се генерират средства за програмата за компенсации.  
Работодателите имат ясни приоритети за развитие на индустрията и защита на интересите както на предприятията, така и 
на крайните потребители. “Тези приоритети изцяло се подкрепят от Министерството на енергетиката и това позволява 
едно плътно сътрудничество както на ръководно, така и на експертно ниво с обща цел - ефективно използване на 
държавните средства”, подчерта министър Христов. 
От своя страна, представителите на работодателските организации отново подчертаха, че компенсациите не са „помощи“, 
а връщане на надвзетото от предприятията, в резултат от изкривения пазар.  
Другата седмица ще се проведе първото заседание на работната експертна група, която в кратък срок ще излезе с 
конкретни предложения.  
В срещата участваха: Добрин Иванов - изпълнителен директор на АИКБ; Добри Митрев - председател на УС на БСК; Васил 
Тодоров - главен секретар на БТПП; Любомир Левичаров - ръководител отдел "Икономически анализи и политика", БТПП; 
Константин Стаменов - председател на УС на БФИЕК, КРИБ; Ивайло Найденов - изпълнителен директор на БФИЕК, КРИБ; 
доц. Нончо Димитров - експерт енергийна сигурност, ССИ; Николай Кискинов - експерт по енергетика, ССИ. 
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Важни обществено-икономически и политически теми 

 
 
БНТ 
 
√ Министърът на отбраната: Готови сме да продължим да оказваме необходимата помощ на Турция 
"Министерството на отбраната е готово да продължи да оказва необходимата хуманитарна помощ на Република Турция. 
Ние бяхме сред първите отзовали се държави - чрез Военновъздушните ни сили с военните самолети транспортирахме 
военни медици, спасителни екипи и хуманитарна помощ". 
Това заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов на среща в министерството с посланика на Република Турция Н. Пр. 
Айлин Секизкьок. 
Министър Стоянов отново изрази искрени съболезнования към семействата на загиналите и пострадалите в тежките 
земетресения в Турция. 
"До този момент ние се обръщахме към Вас като комшии, приятели. Сега вече се обръщаме към Вас като братя и 
сестри. Вие се отзовахте още в първите часове след трагедията и изпратихте с военните самолети Вашите 
спасителни екипи, които извадиха много хора под руините. От основаването на дипломатическите отношения 
между двете държави това беше най-силният жест на солидарност, който България ни оказа. За мен е гордост да 
съм посланик в такава държава", заяви посланик Секизкьок. 
Тя посочи още, че помощта на България е изключително ценна. 
По последни данни 41 хил. души са загинали след земетресенията до този момент, а 2 млн. души са останали без подслон. 
"Ние се опитваме да им осигурим покрив и отопление. Затова сме благодарни, че оказвате пълно съдействие на камионите 
с хуманитарна помощ, за да преминават транзитно през България до засегнатите райони. Ще разчитаме и на Вашата 
подкрепа пред Европейския съюз за възстановяване на щетите от земетресението", каза още посланик Секизкьок. 
"Ще имате категорична подкрепа на България в Европейския съюз за всяка необходима помощ за Турция. Ние в 
Министерството на отбраната оставаме в готовност при Ваши искания да окажем подкрепа според нашите 
възможности“, заяви министърът на отбраната. Той разказа на посланика, че военнослужещите от Втора 
механизирана бригада в Стара Загора са събрали дарения за семействата на пострадалите в Турция. „Това е малък 
жест, но показва нашата искрена съпричастност към вашия народ", отговори министър Стоянов. 
В срещата участваха заместник-министър Катерина Граматикова, началникът на кабинета Владко Владов, директорът на 
дирекция "Отбранителна политика и планиране" бригаден генерал Радостин Илиев, както и военният аташе на Турция 
подполковник Мурат Паяс. 
 
√ Росица Велкова: Трудно може да се постигне бюджетен дефицит от 3% за 2023 г. без свиване на разходи 
Служебното правителство отложи приемането на еврото. Кога е възможно влизането ни в еврозоната? "Стандартният 
конвергентен доклад ще бъде извършен в началото на 2024 г. При целева дата влизане в еврозоната 2024 г. ние трябваше 
да поискаме доклад до края на месец февруари, за да може ЕК в рамките на няколко месеца да извърши всички 
необходими проверки и да ни даде отговор и да препоръча на държавите членки дали сме готови за еврозоната или не", 
обясни в "Още от деня" министърът на финансите Росица Велкова. 
При неприетите законопроекти от последното Народно събрание подавайки един конвергентен доклад, ние ще получим 
отговор, че не отговаря на ангажимента, който е приет. 
Финансовият министър подчерта също, че единственият критерий, по който не отговаряме на Маастрихтските критерии, е 
инфлацията. "Няма как да отговорим, ако април извършват оценката, на критерий инфлация", подчерта Велкова. 
По думите ѝ служебното правителство е регулирало инфлацията, като доколкото то може да окаже влияние върху 
енергийните източници - на цената на петрола, газа, цената на тока беше субсидирана. И посочи, че от октомври 
инфлацията постепенно спада. 
Новата дата, която постави служебното правителство, за влизане в еврозоната е 1 юли 2024 г. "Реалистично е, ако подадем 
за конвергентен доклад през юли 2023 г., но трябва да имаме приети закони и да имаме увереност, че отговаряме на 
инфлацията с условието, че ще бъдем третирани като Хърватия с изключване на три страни с най-ниска инфлация, и да 
покажем устойчивост и фискална стабилност", заяви Росица Велкова и поясни, че ако отговаряме на всички критерии, може 
да се говори за дата, която не е 1 януари 2024 г. или 2025 г., можем да говорим за дата юли 2024 г. 
По отношение на бюджет 2023 г. служебният финансов министър отбеляза, че много трудно може да се постигне бюджетен 
дефицит от 3% за 2023 г. и следващите и това произтича, защото изоставаме в усвояването на европейските средства. През 
2022 г. сме били с дефицит под 3% благодарение на икономия на капиталовите разходи при европейското финансиране и 
Плана за възстановяване и устойчивост. 
"Ние усилено трябва да си изпълняваме инвестициите и от самото начало на 2023 г. се наблюдава изпълнение на 
капиталовите разходи и изпълнение на европейските проекти", каза Росица Велкова. 
Тя подчерта, че служебното правителство не може да прави промени в данъчната политика, могат само да предложат 
мерки за повишаване на събираемостта, като например възстановяване на намалените ставки на ДДС. 
"Целта е да се увеличат приходите в бюджета и да се свият разходите, защото са през промяна в данъчната политика, само 
през определени мерки няма да може да се постигне дефицит от 3%" без свиване на разходи", каза финансовият министър. 
Вижте целия разговор във видеото. 
 

https://bntnews.bg/news/rosica-velkova-trudno-mozhe-da-se-postigne-byujeten-deficit-ot-3-za-2023-g-bez-svivane-na-razhodi-1224358news.html
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√ Спекула при цените на храните: Проверките установиха масови нарушения в магазините 
Има спекула при цените на хранителните продукти у нас. Заключението е на земеделският министър и идва седмица след 
като държавата започна проверка в магазините. До този момент са направени 200 проверки. Почти във всеки търговски 
обект са установени нарушения, посочват от Комисията за защита на потребителите. Проверяващите са установили 90 вида 
нелоялни търговски практики. 
Проверките в търговските обекти се извършват от Комисията за защита на потребителите, Българска агенция по 
безопасност на храните и Националната агенция за приходите. Най-честите нарушения са: фиктивните промоции, 
недостатъчните количества при промоции, разминаване между цената на щанда и тази, която реално се плаща на касата, 
промоциите, от типа купуваш две - получаваш едно безплатно, а се оказва, че всъщност се заплащат и трите артикула, 
несъответствия при грамажа, не на последно място и продукти, които са обявени като био или еко или произведено в 
България, но всъщност не са органик или не са произведени у нас. 
Има пазарни аномалии и спекула при търговията на дребно. Това обяви служебния земеделски министър дни след като 
държавата започна кампания за справяне с високите цени и нелоялните търговски практики. 
Явор Гечев, служебен министър на земеделието: "Няма точно определение на спекула, но мога да ви кажа аномалии 
всякакви - най-много се наблюдават при млечните продукти". 
Проверките на институциите показват, че във всеки втори проверен търговски обекти сa установени нарушения. 
Ангел Джалев, член на Комисията за защита на потребителите: "Почти няма проверяван обект, в който да не е 
констатирано нарушение. От всички тези проверки забележете нелоялните търговски практики, които ние сме 
установили да се прилагат от търговците са близо 90 на брой". 
От комисията обясняват, че нелоялна търговска практика е всяка, която кара клиентите да купуват стоки, които не биха 
купили, ако знаеха реалната им стойност и качества . По-краткия срок на годност при хранителни продукти води и до друга 
тенденция. 
Ангел Джалев, член на Комисията за защита на потребителите: "На всеки се е случвало да прекоси голямо разстояние 
до конкретен търговски обект в търсене на конкретна стока, която е видял на много изгодна цена, но като не я 
установи купува всичко останало независимо от цената". 
Гечев посочва, че все пак има и известна тенденция за намаляване на някои цени. 
Явор Гечев, служебен министър на земеделието: "Дори имаме индикации за редица цени, които плахо започват да се 
съобразяват с общественото мнение. От малките и от някои от големите магазини започнаха да се повлияват от 
политиките, които водим". 
Синдикатите посочват, че мерките са закъснели, тъй като поскъпването на стоките е започнало още през октомври 2021 г. 
Виолета Иванова, зам.-директор в Института за социални и синдикални изследвания, КНСБ: "Последното тримесечие 
на 2022 на световните пазари се наблюдава намаление на цените, на земеделските култури, на основни метали, 
които реално се отразиха в цените на производителите". 
Това обаче не се е усетило от потребителите. От КНСБ подкрепят идеята за публично обявяване на ценообразоването от 
магазините, за да има повече прозрачност и намаляване на спекулата и дават за пример млякото. 
Виолета Иванова, зам.-директор в Института за социални и синдикални изследвания, КНСБ: "Това, което се предлага 
на българския потребител нараства от фермата до търговския обект с 340% - то означава, че по веригата има 
спекула". 
Държавата продължава с проверките за изсветляване на нелоялните търговски практики и призовава гражданите да 
продължават да сигнализират за нередности. 
 
√ Производители: 1,15 лв. струва млякото днес, в магазина е над 3 лв. заради таксите на веригите 
Има ли спекула при формиране на цената на млечните продукти и оправдано ли е с 340% да е по-висока цената на млякото 
от производителя до трапезата ни. 
Днешната цена е 1.15 за литър каза в "Денят започва" Николай Гълъбов, който е млекопроизводител от Брезник. По думите 
му - основната причина за шоковото разминаване между изкупните цени и тези в магазините са сериозните такси, които 
се поставят от търговските вериги. 
Целия разговор вижте във видеото. 
Той даде пример с цената на кашкавала: 
"Ако един продукт, който го виждате на витрината на дадена верига, е 30 лв., сметнете 40% - 12 лв. трябва да 
отидат за веригата. Тоест, млекопроизводителя или фермера, който има това производство, до него няма да стигне 
тази цена", посочва Гълъбов. 
Лек спад на цената може да се очаква до няколко месеца каза Владислав Михайлов от Асоциацията на 
млекопроизводителите. Има нелоялни търговки практики обаче - каза още той. 
"Големи, изключително големи търговски субекти, тъй наречените големи търговски вериги - те буквално са една 
шепа - контролират достъпа до пазара на 430 млекопреработвателни предприятия", отчете той. 
Целия разговор с Владислав Михайлов вижте тук. 
 
БНР 
 
√ Президентът Радев ще участва в срещата във Варшава на страните от Б9 
Президентът Румен Радев ще участва в утрешната среща във Варшава на страните от Б9. 

https://bntnews.bg/news/proizvoditeli-115-lv-struva-mlyakoto-dnes-v-magazina-e-nad-3-lv-zaradi-taksite-na-verigite-1224391news.html
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Този формат за политически диалог обединява страните членки на НАТО България, Естония, Латвия, Литва, Румъния, 
Словакия, Унгария, Чехия и Полша. 
В тазгодишното издание на срещата на високо равнище в полската столица ще участва и президентът на САЩ Джо Байдън. 
 
√ МС одобрява компенсации за родителите на деца, неприети в детски градини 
Служебното правителство ще одобри на днешното си заседание средства за компенсиране на родителите на деца, които 
не са приети в държавни или общински детски градини - за периода ноември и декември миналата година. 
Очаква се министрите да определят и възложителя, който да проектира и изгради нов граничен пункт Струмяни – Берово 
между България и Република Северна Македония. 
За одобрение са внесени и промени в законите за държавните резерви и военновременните запаси, както и за 
екстрадицията и европейската заповед за арест. 
А също и за биологичното разнообразие, и за чистота на атмосферния въздух. 
 
3e-news.net 
 
√ Делът на ВЕИ в преносната мрежа към 19 февруари расте 13.56 %, а в разпределителната намалява с 2.78 на сто 
Спрямо аналогичния период на предходната година участието на ВЕЦ в енергийния баланс се свива с 27.99 процента 
Производството и потреблението на електроенергия продължават да са на минус. Салдото (износ-внос ) на електроенергия 
остава ниско. Много слаби са и данните за дела, както на базовите, така и на водноелектрическите централи (ВЕЦ).  За 
поредна седмица обаче се наблюдава подобрение на резултатите и особено по отношение на участието на 
възобновяемите енергийни източници Това става ясно от оперативната справка за енергийния баланс на България, 
изготвена от Електроенергийния системен оператор (ЕСО) за времето от 1 януари до 19 февруари 2023 година (01.01.2023 
г. – 19.02.2023 г. ) спрямо аналогичния период на предходната 2022 г. 
Производството на електроенергия от началото на месец януари до деветнадесетия ден на февруари тази година е в обем 
от 7 343 602 MWh. Това представлява понижение с 11.14 % в сравнение със същите дни на миналата година (минус 11.49 
% за предходния отчетен период преди седмица), когато производството на електроенергия е достигало до 8 264 154 
MWh. 
Потреблението на електроенергия за посочения период на 2023 г. все още остава на минус и е в обем от 6 326 670 MWh, 
което е спад с 1.49 % спрямо аналогичните дни на 2022 г. година (минус 2.42 % седмица по-рано).  През посочените дни от 
първи януари до деветнадесети февруари миналата година потреблението на ток е достигало до обем от порядъка на 
6 422 184 MWh. 
Салдото (износ-внос) на електроенергия продължава да намалява и за сравняваното време от първия ден на януари до 
деветнадесетия ден от втория месец на годината спрямо аналогичния период на предходната 2022 г. спада (минус) със 
съществените 44.79 % ( минус 44.01 % преди седмица, минус 42.03 % две седмици по-рано). Така, ако през посоченото 
време на миналата година салдото (износ-внос) на електроенергия е достигало до обем от 1 841 970 MWh, то през 
настоящата се свива до 1 016 932 MWh. 
Делът на базовите централи, както сочат данните на системния оператор също спада и за периода от 1 януари до 19 
февруари е в обем от 6 370 725 MWh. Спрямо аналогичния период на 2022 г. това представлява понижение (минус) с 10.80 
процента (минус 10.81 % отчетени седмица по-рано).През посочените дни преди година базовите централи са участвали с 
обем от порядъка на 7 142 427 MWh. 
На този фон делът на възобновяемите енергийни източници в преносната мрежа продължава да расте, по-добри са и 
данните за участието им в разпределителната мрежа, 
Делът на ВЕИ в преносната мрежа за сравняваното време от началото на януари до деветнадесетия ден на февруари 
нараства (плюс) до обем от 247 237 MWh или с 13.56 % (плюс 10.52 % отчетени преди седмица). Година по-рано за 
посоченото време делът на ВЕИ в преносната мрежа е бил в обем от 217 709 MWh. По-добрите данни за посочените дни 
от настоящата година се дължат на участието, както на вятърните (плюс 5.10 % ) и фотоволтаичните централи (плюс 40.17%), 
така и на биомасата (плюс 12.42%). 
Участието на ВЕИ в разпределителната мрежа остава на минус, въпреки че се наблюдава подобрение. Така за сравнявания 
период от първия ден на януари до деветнадесетия ден на февруари 2023 г. това участие спада до обем от 287 935 MWh 
или с (минус) 2.78 % (преди седмица – минус 8.47 %). За сравнение, година по-рано за посочения период ВЕИ са участвали 
в разпределителната мрежа с обем от порядъка на 296 180 MWh. Настоящите резултати в частност това се дължат на по-
слабото участие, както на вятърните (минус 1.08 %) и фотоволтаични (минус 5.21 %) централи, така и на биомасата (минус 
1.77 %). 
Делът на водноелектрическите централи (ВЕЦ) за посочения сравняван период от настоящата година също намалява до 
обем от 437 705 MWh или с (минус) 27.99 процента (седмица по-рано – минус 28.30 %). За сравнение през аналогичния 
период на миналата година ВЕЦ са участвали с обем от порядъка на 607 838 MWh. 
 
√ Цената на газа на „Газов хъб Балкан“ с ден за доставка 22 февруари се повишава незначително 
 



6 

 

 
Пазар ден напред, източник: Газов хъб Балкан 

 
Цената на природния газ, постигната в сегмента „пазар ден напред“ на  газовата борса в България „Газов хъб Балкан“ с ден 
за доставка 22 февруари 2023 г. е 104.23 лв. за MWh. 
Изтъргуваният обем е 7 905 MWh. 
Стойността се повишава с незначителните 0.25 % спрямо отчетените 103.97 лв. за MWh с ден за доставка 21 февруари 2023 
г. и изтъргуван обем от 9 141 MWh. 
В сегмента пазар „в рамките на деня“  изтъргуваният обем за 21 февруари е 3 112 MWh при постигната цена от 99.27 лв. за 
MWh. 
Стойността се повишав с 0.13 % в сравнение с регистрираната цена от 99.14 лв. за MWh на 20 февруари и изтъргуван обем 
от 5 718 MWh. 
Референтната цена е 104.23 лв. за MWh. 
 
√ Красимир Живачки: Цената на квотите за емисии по ETS се е увеличила от под 10 евро за тон през 2018 г. до около 94 
евро сега 
Напълно възможно е в началото на 2023 г. водещ фактор за движението цените на електроенергията да бъде 
пазарът на въглеродни квоти, според изп. секретар на АТЕБ 
Цената на квотите за емисии, търгувани по Европейската схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове (ETS), 
се е увеличила от под 10 евро за тон през 2018 до около 94 евро в момента. Цените на квотите се определят главно от 
фактори, които влияят върху търсенето и предлагането, като икономическа активност, увеличение на работата на 
енергийни централи, използващи въглища и природен газ, политиката на Европейската комисия и други. Като основна 
причина за увеличението от началото на 2018 г. са посочвани все по-строгите политики за изменение на климата в ЕС и в 
световен мащаб, заедно с различни промени в пазарния дизайн на схемата за търговия с емисии. 
Най-големият дял от увеличението на квотите настъпва от началото на 2021 г. Анализи на Европейската комисия и 
мнението на участниците в пазара на квоти предполагат, че няколко фактора са довели до ускоряване на увеличението на 
цените от началото на 2021 г. Обявяването на пакета от законодателни промени на Европейската комисия „Подготвени за 
цел 55“ засили ролята на схемата за търговия с емисии като основен инструмент за декарбонизация на ЕС. Фаза 4 на ETS, 
която започна през 2021 г., също включва засилено свиване на предлагането на квоти с течение на времето и 
актуализирани параметри за резерва за стабилност на пазара, което допълнително ще ограничи количеството квоти, 
налични за търговия на пазара. В същото време по-високите цени на газа от края на 2021 и през цялата 2022, стимулират 
производителите на електроенергия да преминат от газ към въглища, технология с по-интензивно отделяне на СО2 , като 
по този начин увеличават търсенето на въглеродни квоти. 
След обявлението в края на миналата година от страна на Европейската комисия, Европейския парламент и Съветът на ЕС 
за споразумение относно широк набор от политически предложения, които да влязат в пакета „Подготвени за цел 55%“, 
включително и за реформа на схемата за търговия с емисии цените на квотите отбелязват ръст. Какво включва 
проектоспоразумението? 
·        Промишлеността и производителите на електроенергия в ЕС ще трябва да намалят своите емисии с 62%, вместо с 43%, 
спрямо нивата от 2005 г. до 2030 г. съгласно проектоспоразумението. Това е увеличение в сравнение с целта от 61%, 
първоначално предложена от Европейската комисия и значително увеличение от предишната цел от 43%. 
·        За да се постигне това, в споразумението се повишава коефициента на линейно намаление от 2.2% на 4.3% за 2024-
2027 г. и на 4.4% за 2028-2030 г. Този коефициент изразява количеството емисии на годишна база, които се изтеглят от 
пазара. Тоест това е степента, с която ще намалява общото количество квоти предлагани по ETS. 
·        Проектоспоразумението също така включва запазване на 24% процент на квоти в резерва за стабилност на пазара 
след 2023 г. Този процент трябваше да спадне автоматично до 12% от 2024 г. съгласно настоящите правила на ETS, но е 
решено да се запази непроменен. 
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·        План за поетапно въвеждане на механизъм за корекция на въглеродните емисии на границите (CBAM) постепенно 
преустановява безплатното разпределение на квоти по схемата за период от девет години (от 2026 г. до 2034 г.) за 
секторите, обхванати от CBAM. От 2026 г. вносителите в секторите, обхванати от CBAM (цимент, алуминий, торове, 
електричество, водород, желязо и стомана, заедно с някои първични суровини), ще трябва да предадат новосъздадени 
CBAM сертификати, еквивалентни на емисиите отделени за производството. 
·        Споразумението предвижда постепенно включване на емисиите от морския сектор в ETS на ЕС, като задължението за 
закупуване на квоти нараства от 40% от проверените емисии през 2024 г. до 100% през 2026 г. 
В следствие на така обявените планове се наблюдава ясно ценово разграничение на фючърсите за емисии, като най-високи 
са те за 2024 и 2025 година надхвърляйки 100 евро/тон. Това показва, че очакванията на пазара в следствие на 
финализирането на промените по ETS са за по-високи цени спрямо сегашните заради предвидените мерки за ограничаване 
на предлагането.  За по-дългосрочен период са възможни двустранни сделки, но на основния канал за търговия с емисии 
– Европейската енергийна борса такива липсват след 2025 г. 
Други фактори, които трябва да споменем, предполагащи ръста на цените на квотите от началото на годината е, че през 
първото тримесечие традиционно се наблюдава нарастване на спекулативната активност.  Трябва обаче да се има предвид 
че не можем да отдадем ръста на цените изцяло на подобен тип сделки от страна на финансовите участници. През 
миналата година Европейският орган за ценни книжа и пазара (ESMA) проведе разследване за спекулации в схемата за 
търговия с квоти на емисии. Констатациите на ESMA бяха публикувани през март 2022 г. Анализът не откри сериозни 
недостатъци във функционирането на пазара на въглеродни емисии в ЕС. При сериозен скок на цените, какъвто имаме в 
момента е логично отново да бъде проведено подобно разследване. 
Наближава и крайният срок, когато задължените компании по схемата за търговия с емисии трябва да предадат квотите, 
еквивалентни на техните емисии на парникови газове. Датата е 30 април и предоставя възможност през първото 
тримесечие на годината компаниите да си набавят недостигащите им квоти, за да постигнат определения им таван. Това 
обикновено също е причина за увеличаване на спекулациите и генерално на търсенето на пазара през първо тримесечие. 
Развитието на цените на квотите за емисии е трудно да се предвиди с точност. В началото на миналата години водещи 
анализатори като BloombergNEF, Energy Aspects, Refinitiv и други прогнозираха цени за 2023 от около 85 евро за тон, а към 
момента спот цената е над това ниво – около 94 евро/тон. Ако се върнем още по-назад през 2019 – 2020 прогнозите бяха 
за цени между  55 – 65 за периода до 2025 година. Виждаме, че има съществени различия между очакванията на 
анализаторите и реалността.  
Подобни стойности, каквито постига пазарът на емисии в момента и спадът на цените на природния газ под 50 евро за 
MWh, ще обърне тенденцията при производството, правейки газовите централи ценово по-конкурентни спрямо 
въглищните. Напълно възможно е в началото на 2023 г., както беше и в началото на 2021 водещ фактор за движението 
цените на електроенергията да бъде именно пазарът на въглеродни квоти. 
 
√ Повишение с 29.9%: Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 294.15 лв. за MWh с ден за доставка 22 
февруари 2023 г. 
Енергийната борса в рамките на търговията в сегмент „пазар ден напред“ затвори при цена за базова енергия (1 – 24 часа) 
от 294.15 лв. за MWh с ден за доставка 22 февруари 2023 г. и обем от 81 468.40 MWh, сочат данните от търговията. Това е 
ръст от 29.9 % спрямо стойността при затваряне на предишната търговия.  
Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 305.36 лв. за MWh, при количество от 41 760.60 MWh. 
Извънпиковата енергия (39 707.80 MWh) е на цена от 282.95 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа). 
Борсата стартира при средна цена от 273.62 лв. за MWh и количество от 3191.8 MWh. 
Най-ниската стойност е отчетена за 03 часа – 245.07 лв. за MWh ( 3172.3 MWh). 
Най-високата цена на електроенергията, търгувана в сегмента „пазар ден напред“ е постигната за 09 часа – 344.89 лв. за 
MWh при количество от 3679.5 MWh. 
В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент е 275.5 лв. за MWh при обем от 3265.9 MWh  по данни 
на https://ibex.bg/ 
Спрямо стойността от 226.37 лв. за MWh (115.74 евро за MWh) за 21 февруари 2023 г., цената на търгуваната 
електроенергия с ден за доставка 22 февруари нараства до 294.15 лв. за MWh ( повишение с 29.9 %) по данни на БНЕБ или 
150.40 евро за MWh. 
При търговията в пазарен сегмент "в рамките на деня" на 21 февруари  2023  г. общият търгуван обем на БНЕБ към часа на 
публикуване на информацията е 3 236.60 MWh при средно претеглена дневна цена от 199.30 лв. за MWh. 
Към момента на публикуването на информацията, оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) на 
България за генерацията и товара, които не отразяват търговския обмен, както и енергийните обмени по линия на ENTSO-
E сочат, че в системата участват: 
 
Име                      MW 
АЕЦ     37,43%    2163.46 
Кондензационни ТЕЦ   29,83%    1723.83 
Топлофикационни ТЕЦ   5,98%    345.49 
Заводски ТЕЦ    1,86%    107.63 
ВЕЦ     0,17%    9.89 
Малки ВЕЦ    1,80%    103.83 
ВяЕЦ     9,00%    520.35 

https://ibex.bg/
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ФЕЦ     13,55%    783.09 
Био ЕЦ      0,38%     21.87 
Товар на РБ         4215.86 
Интензитетът на СО2 е 388g (gCO₂eq/kWh) към момента на публикуването на информацията. 
 
√ Покачване на цените по европейските електроенергийни борси за сряда 22 февруари 
Румънската OPCOM затвори при цена от 150,40 евро/мвтч, а гръцката HENEX е с цена от 158,43 евро/мвтч за базова 
енергия 
Румънската енергийна борса OPCOM затвори сегмента „Ден напред“ при цена от 150,40 евро/мвтч за базова енергия. Това 
сочат данните на борсата за 22 февруари 2023 г. Цената за пиковата енергия е 156,13 евро/мвтч, а извънпиковата енергия 
е 144,67 евро/мвтч. Най-високата цена от 176,34 евро/мвтч ще бъде в 9 ч. Най-ниска ще бъде цената в 3 ч и тя ще бъде 
125,30 евро/мвтч. 
На гръцката енергийна борса HENEX средната цена за базова енергия нa 22 февруари ще бъде 158,43 евро/мвтч. Общият 
изтъргуван обем електроенергия е за 133,55 гвтч. Максималната цена ще бъде 230,00 евро/мвтч и тя ще бъде в 20 ч. 
Минималната цена ще бъде в 3 ч и тя ще бъде 126,50 евро/мвтч. 
При унгарската енергийна борса HUPX цената на базовата енергия за 22 февруари е 150,33 евро/мвтч. Пиковата енергия 
пък се търгува за 156,06 евро/мвтч. Най-високата цена от 176,34 евро/мвтч ще бъде в 9 ч. Най-ниска пък ще бъде цената в 
3 ч и тя ще бъде 125,30 евро/мвтч. Търгуваните обеми ще бъдат 82 744,7 мвтч. 
Базовата цена на електроенергията за 22 февруари на Словашката енергийна борса е 150,56 евро/мвтч. Най-високата цена 
от 176,34 евро/мвтч ще бъде в 9 ч. Най-ниска пък ще бъде цената в 3 ч и тя ще бъде 125,30 евро/мвтч. 
Базовата цена на електроенергията на Чешката енергийна борса е 149,39 евро/мвтч. Най-високата цена от 176,34 
евро/мвтч ще бъде в 9 ч. Най-ниска пък ще бъде цената в 3 ч и тя ще бъде 125,30 евро/мвтч. 
На Австрийската енергийна борса цената за базова енергия за 22 февруари е 149,58 евро/мвтч. Пиковата цена ще достигне 
155,36 евро/мвтч. Търгуваният обем при базовата енергия е 47 551,5 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 9 ч и тя 
ще достигне 176,34 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 3 ч и тя ще бъде 125,30 евро/мвтч. 
На Германската енергийна борса цената за базова енергия е 148,65 евро/мвтч на 22 февруари. Пиковата цена ще бъде 
153,82 евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 506 725,8 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 9 ч и 
тя ще достигне 176,34 евро/мвтч. Най-ниска пък ще бъде цената в 3 ч и тя ще бъде 125,30 евро/мвтч. 
На италианският енергиен пазар електроенергията на сегмента „Ден напред“ за 22 февруари ще се продава за 162,28 
евро/мвтч за базова енергия. Това ще бъде и най-високата цена за този сегмент на пазара в Европа за този ден. 
 
√ Минорни настроения завладяха фондовите пазари в Западна Европа във вторник 
С най-голям дневен спад затвори италианският индекс FTSE MIB, а с най-малко понижение завърши общият европейски 
измерител Stoxx 600 
Европейските фондови индекси показаха спад по време на търговията, въпреки по-добрите от очакваното данни за бизнес 
активността в еврозоната. Във фокуса на внимание на инвеститорите бяха корпоративните отчети и прогнозите, че 
Федералният резерв на САЩ (Фед) може да остане „ястребов“ и да продължи да повишава лихвите, въпреки добрите 
корпоративните и статистически данни. 
В сряда, след като затворят пазарите в Западна Европа, ще бъде публикуван протоколът от последното заседание на Фед, 
проведено на 31 януари-1 февруари. Пазарните участници, вкл. и в Западна Европа, очакват потвърждение, че Централната 
банка на САЩ ще продължи да повишава лихвения си процент. Засега прогнозите са за нови 25 базисни пункта (б.п.) - до 
4.5-4.75% годишно. 
Общият индекс на мениджърите по покупките (PMI) в еврозоната през февруари се повиши до максимума от миналия май 
до 52.3 пункта от 50.3 пункта през януари, показват предварителните данни на S&P Global, която изчислява този показател. 
Анкетираните от Trading Economics анализатори очакваха много по-умерено покачване на индекса до 50.6 пункта. 
PMI индекса в сектора на услугите в еврозоната скочи до 53 пункта от 50.8 пункта месец по-рано, но в преработвателната 
промишленост показателят се понижи до 48.5 пункта от 48.8 пункта. Според „Ройтерс“, бурният ръст на услугите означава, 
че възстановяването на бизнес активността в еврозоната е набрала скорост този месец, разширявайки се много по-бързо 
от смятаното, според проучване, предоставящо най-новите доказателства, че валутният съюз може да избегне рецесията. 
Великобритания също се стреми да избегне прогнозираната рецесия, тъй като фирмите отчетоха неочакван скок в 
дейността си. 
Общият PMI в Германия този месец се повиши до 51.1 пункта от 49.9 пункта през януари, надхвърляйки границата от 50 
пункта, разделяща растежа на икономическата активност от рецесията за първи път от юни миналата година. 
Във Франция общият PMI през февруари се повиши до 51.6 пункта от 49.1 пункта месец по-рано, според предварителните 
данни. Индикаторът премина границата от 50 пункта за първи път от октомври. 
Обединеното кралство публикува изненадващ бюджетен излишък за януари. Това се случва, когато пазарите променят 
очакванията си за значително намаляване на лихвените проценти през тази година, но от протокола на Фед в сряда ще 
зависи дали тези очаквания ще се оправдаят. 
Днес стана известно още, че продажбите на автомобили в Европейския съюз през януари са се увеличили с 11.3% спрямо 
същия месец на миналата година и са възлизали на 760 хиляди коли. Ръст бележат резултатите за шести пореден месец, 
според обявените от Европейската асоциация на производителите на автомобили (АСЕА) месечни данни. Въпреки това, 
инвеститорите неглижираха тази информация. 
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До обед общият индекс на най-големите компании в региона Stoxx Europe 600 се понижи с 0.22%, а от националните 
измерители на „сините чипове“ с най-силен спад беше италианският FTSE MIB (-1.42%), следван от германския DAX и 
френския САС 40 (и двата с -0.93%), испанския IBEX 35 (-0.74%) и британския FTSE 100 (-0.53%). Низходящият тренд се запази 
до края на сесията, а за някои индекси дори се задълбочи. 
 

 
Източник: MarketWatch 

 
Сред лидерите на спада от включените в Stoxx Europe 600 емисии беше швейцарската банка Credit Suisse, чийто акции се 
понижиха с 4.11%, заради съобщения в медиите, че се разследва от швейцарския финансов регулатор за коментари, 
направени от председателя на борда на банката. 
Сред най-печелившите бяха книжата на Engie, които поскъпнаха с 4.83% и се изкачиха на върха на Stoxx Europe 600. 
Френската енергийна компания намали значително нетния си доход през 2022 г. поради еднократни фактори, но увеличи 
приходите и повиши годишния си дивидент. 
Сред поскъпващите бяха и книжата на френския производител на медицинско оборудване Orpea S.A., с ръст от 3.59%. 
Цената на акциите на хотелската верига InterContinental Hotels Group Plc се понижи с 1.20%, въпреки че компанията отчете 
рязко увеличение на нетния доход за миналата година и обяви мащабна програма за обратно изкупуване на акции. 
Очакванията на инвеститорите за устойчиво нарастване на приходи и печалба от повишаването на глобални лихвени 
проценти бяха помрачени, след като капитализацията на британската банка HSBC Holdings Plc, която е и най-голямата в 
света, спадна с 1.78%. Въпреки че кредиторът отчете 2.6 пъти увеличение на нетния доход през 4-то тримесечие на 2022 г., 
92% скок на тримесечната печалба и обяви намерението си да изплати специален дивидент от 0.21 долара на акция след 
продажбата на нейното канадско подразделение. Очаква се сделката да бъде финализирана до края на 2023 г. 
 
√ Борсовите цени на газа намаляват, но стойността на СО2 прехвърли границата от 100 евро за тон 
Борсовите цени на газа във вторник продължават тенденцията към понижение, отчетена и в първия ден от седмицата, 
сочат данните от търговията. 
Фючърсите за март по индекса ICE EUA в понеделник завършиха при цена от 49.87 за MWh, а тази сутрин търговията 
стартира от малко по-високото ниво от 50 евро за MWh. Още в първия част от старта на сесията газовите фючърси се 
повишиха до 50.25 евро за MWh и се сринаха до 47.76 евро за MWh. Впоследствие търговията се успокои и цената на газа 
остана в диапазона около 48.70 евро за MWh. Опитът в по-късните следобедни часове за ново, макар и слабо поскъпване 
се оказаха неуспешни и към публикуването на информацията газовите фючърси се търгуват при цена от 49.00 евро за MWh, 
което е спад с 1.79 %. 
Днес по-рано стана ясно, че транзитът на руски газ през Украйна (ГИС Суджа) отново е по-висок и е малко над нивото 
отпреди войната – 40.4 млн. куб м на ден, а такава ситуация не е наблюдавана от месеци. 
Заради необичайно топлото време през този период на годината и тегленето на синьо гориво от европейските 
газохранилища се забавя до 0.12 п.п. Като цяло съоръженията за съхранение остават запълнени до 63.95 % или 715.5751 
TWh. 
СО2 
Докато цените на природния газ намаляват, тези на емисиите вървят нагоре с бързи темпове, сочат още данните. 
Фючърсите за емисиите по индекса ICE EUA, които тази сутрин стартираха от нивото от 94.48 евро за тон успяха в рамките 
само на четири часа да скочат до 97.14 – 97.2 евро за тон. В по-късните следобедни часове цените на СО2  надхвърлиха 
100.17 евро за тон, а към публикуване на информацията са на ниво от 100.39 евро за тон, което е скок с 2.04 %. 
Наблюдателите на пазара остават изненадани от това бързо движение на ценовите нива, предвид факта, че има все още 
време до края на април, когато се представят квотите за емисиите от задължените компании. 
 
√ Потреблението на газ в ЕС е спаднало с 19 % в периода август – януари 
Потреблението на природен газ в Европейския съюз за периода август – януари е спаднало с 19,3 % в сравнение със 
средното петгодишно значение. Прави впечатление драстичното понижение в три страни - във Финландия – с 57,3%, в 
Литва – с 47,9 %, а в Швеция – с 40,2 %, според съобщение  на Евростат.   
„Потреблението на природен газ в ЕС е спаднало с 19,3 % за периода от август 2022 г. до януари 2023 г. в сравнение със 
средното потребление на природен газ за същите месеци на 2017 г.“, се посочва в съобщението.   
Европейският съюз през миналата година прие нови правила за намаляване на потреблението на газ в периода от август 
2022 г. до 31 март 2023 г. с не по-малко от 15 % в сравнение със средното потребление за същите месеци на предходните 
5 години. 
В периодът от август 2022 г. до януари 2023 г. най-ниско понижение е било отчетено в Ирландия – 0,3 %. Освен това Испания 
и Словения също така не са постигнали поставените цели като при тях намалението е с 13,7 % и 14,2 % съответно. В други 
страни от ЕС потреблението се е понижило повече от целевите 15 %, се отбелязва в съобщението. 
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√ Петролът продължава да поевтинява 
Цените на двата основни сорта петрол в сряда, 22 февруари продължават да се понижават, продължавайки зададената по-
рано през седмицата тенденция. 
Участниците на пазара оценяват прогнозите на търсенето в света предвид несигурността, в която се намира световната 
икономика. Сигналите, които идват от големите пазари са разнопосочни, както и допълнително натоварени с политика.  
Априлските фючърси за петрола сорт Brent на лондонската борса ICE Futures към публикуване на информацията намаляват 
с 0,45 долара или с 0,54 % до 82,60 долара за барел. Във вторник договорите поевтиняха с 1,02 долара или с 1,2 % - до 83,05 
долара за барел. 
Цената на фючърсите за петрола сорт WTI за април на нюйоркската борса (NYMEX) се понижава с 0,48 долара или с 0,63 % 
до 75,88 долара за барел. При затваряне на предишната търговия стойността по тези договори се понижи с 0,19 долара 
или с 0,3 % до 76,36 долара за барел. 
 
√ Икономиките на страните от ОИСР са нараснали с 0.3% през четвъртото тримесечие 
Повишаването на БВП на всичките 38 държави-членки се забавя на тримесечна база, сочат обявените от 
организацията официални данни 
Икономиките на страните-членки на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) са нараснали с 
0.3% през четвъртото тримесечие на 2022 г. спрямо предходното, съобщават от организацията. Така темпът на растеж се 
забавя спрямо 0.4% през третото тримесечие. Представянето остава слабо поради високата инфлация и нарастващите 
лихвени проценти, съобщават от организацията. 
Икономиките на страните от Г-7 са нараснали с 0.4% през октомври-декември след ръст от 0.5% през предходните три 
месеца. Растежът на БВП на еврозоната се забави до 0,1% от 0,3%. 
БВП на САЩ е нараснал с 0.7% след ръст от 0.8% тримесечие по-рано, икономическият растеж на Франция се забави до 
0.1% от 0.2%, на Канада - до 0.4% от 0.7%. 
 

 
 
Японската икономика се повишава с 0.2% след свиване с 0.3% през третото тримесечие, БВП на Обединеното кралство е 
останала непроменен (-0.2% тримесечие по-рано). 
Междувременно БВП на Германия и Италия през октомври-декември се е понижил съответно с 0.2% и 0.1%, след като се 
повиши с 0.5% през третото тримесечие. 
Най-рязък спад на БВП сред страните от ОИСР е регистриран в Полша - с 2.4%, докато икономиката на Литва се свива с 1.7%. 
Най-значителен ръст на тримесечна база е отчетен в Ирландия - с 3.5 на сто. 
Докладът също така отбелязва, че икономиката на всички страни от ОИСР (38) през четвъртото тримесечие е била с 3.8% 
по-висока от нивото от предпандемичното четвърто тримесечие на 2019 г. От водещите световни икономики само 
Обединеното кралство е под това ниво с 0.8%. 
 
√ Германия ще се сблъска челно със страни като Франция и Испания относно реформата на електроенергийния пазар в 
ЕС 
Берлин търси съюзници за запазване на статуквото 
Реформата в електроенергийният пазар на Европа е на път да скара ключови страни-членки. Три седмици преди 
Европейската комисия да внесе предложението си за реформиране на пазара на електроенергия в ЕС, позицията на 



11 

 

Германия по въпроса все още се изяснява, но първоначалните признаци вече сочат за задаващ се сблъсък с подкрепящите 
реформите страни като Франция и Испания. 
В момента Комисията подготвя преглед на правилата на ЕС за пазара на електроенергия, като твърди, че пазарът на 
електроенергия в ЕС „вече не работи“ и трябва да бъде адаптиран към „новите реалности на доминиращите възобновяеми 
енергийни източници“ и по-високите цени на газа. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен 
превърна реформата в приоритет, като конкретно предложение се очаква на 14 март, припомня Euractiv. Но докато 
Франция и Испания настояват за реформи, Германия реши да защити статуквото. 
Според Берлин скокът на цените на електроенергията, наблюдаван през 2022 г., е резултат от извънредни обстоятелства, 
причинени от намаляващите доставки на газ от Русия, а не от грешен пазарен дизайн. „Европа има един от най-добре 
функциониращите пазари на електроенергия в света“, каза Роберт Хабек, министър на икономиката и климата на 
Германия. „Трябва да запазим положителните постижения, като същевременно направим пазара годен за бъдещето“, 
добави той в началото на тази седмица по време на събитие в Берлин, за да отбележи началото на национална консултация 
относно реформата. 
В реч пред енергийни изпълнителни директори, експерти и мозъчни тръстове Хабек подчерта ролята на Германия като 
„камерата на сърцето“ на европейския пазар на електроенергия, преди да изложи приоритетите на страната за реформи. 
Приоритет номер едно за новия дизайн на пазара ще бъде да се гарантира, че има достатъчно стимули за инвестиране във 
възобновяеми енергийни източници. „Как ще се финансират възобновяемите енергийни източници?“ Хабек попита, 
добавяйки, че осигуряването на „ниски цени“ за потребителите ще бъде от първостепенно значение за Германия. 
Второ, Берлин ще се стреми да осигури достатъчен гъвкав капацитет за производство на електроенергия, който да е 
наличен по всяко време, за да бъде като резервно захранване при непостоянното производство на ВЕИ енергия. Тук се 
очаква централите, изгарящи водород и газ, да играят ключова роля, посочи той, като каза, че Германия ще се нуждае от 
„около 20%“ от капацитета за производство на електроенергия на страната, за да „гори молекули“. 
Трето, дизайнът трябва да работи за постигане на по-голяма гъвкавост от страна на търсенето на електроенергия, 
предизвикателство, описано от Хабек като „да научиш слона да танцува“. Четвърто, производството на електроенергия 
трябва все повече да се решава на местно ниво, смята той. 
Въпреки обширната си територия Германия се състои от една зона за ценообразуване на електроенергията, където южните 
жители на Бавария често консумират вятърна енергия, произведена в Северно море. 
Други големи страни като Швеция имат най-малко шест ценови зони, където офериращите купуват и продават на пазара 
„Ден напред“, за да определят цените в зоната. Но в Германия разделянето на зоните за наддаване може да има 
широкообхватни икономически последици за трудолюбивия юг и досега това не бе обмисляно сериозно поради 
политически причини. Така че германското правителство трябва да намери начин да гарантира, че електроенергията се 
произвежда на местно ниво, в противен случай ще бъде принудено да раздели зоните за наддаване, както 
беше предложено от агенцията на ЕС ACER през 2022 г. 
„Европейската комисия обяви, че самата тя ще представи предложения за ценовите зони на електроенергията най-късно 
през 2024 г.“, предупреди Хабек, посочвайки спешността да се продължи напред по този въпрос..  
Тези предизвикателства ще бъдат обсъдени от експерти на платформа на заинтересованите страни за „климатично 
неутрална електрическа система“, която ще започне работа незабавно. Първите им заключения се очакват през лятото на 
2023 г., а следващият доклад се планира през зимата. В края на този процес Германия ще приеме официалната си позиция 
относно реформата на пазара на електроенергия в ЕС. 
Това обаче може да е твърде късно за Брюксел и прореформаторските страни като Франция, Испания и Гърция, които искат 
реформата да приключи преди европейските избори през пролетта на следващата година. 
Люксембург подкрепя германския подход 
Предпазливият подход на Германия е подкрепен от шест други страни – Дания, Естония, Финландия, Люксембург, Латвия 
и Нидерландия. Миналата седмица те изпратиха писмо до Европейската комисия, призовавайки реформата на пазара на 
електроенергия да бъде „целенасочена“ и да се фокусира върху мерки, които ще позволят зеления преход и ще осигурят 
достъпна енергия за потребителите. 
Клод Тюрмес, министърът на енергетиката на Люксембург, предупреди на събирането в Берлин, че Германия може в 
крайна сметка да бъде надгласувана в Брюксел, ако не изгради съюзи със страни от ЕС със сходно мислене. 
Миналата година, например, Франция и Испания събраха мнозинство от най-малко 15 държави, които не оставиха на 
Германия друг избор, освен да се споразумеят за таван на цените на газа за целия ЕС. „Сравнително вероятно е, освен ако 
не сме тактични и добри, че съюзът на тавана на цената на газа сега ще бъде разигран едно към едно в дискусията за 
дизайна на електроенергийния пазар“, предупреди Тюрмес. 
Той продължи заклеймявайки енергийния дебат във Франция като „абсурден“ и „неописуем“. Във френското Национално 
събрание значителна част от политическата класа иска да извади страната от европейския пазар на електроенергия, 
въпреки че миналата година „щеше да има спиране на тока“ без внос от съседни страни от ЕС, каза той. 
Проблемните ядрени централи на Франция бяха доста често спрени в почти половината от времето през 2022 г., 
превръщайки страната в нетен вносител на електроенергия за първи път от 42 години. 
Испания, където възобновяемите енергийни източници доминират, по подобен начин настоява за коренна реформа. 
„Испания също е доста странна, може би все още може да бъде спасена, защото основите там правят това, което вие 
правите тук“ – а то е да се съсредоточи върху възобновяемите енергийни източници, заяви още министърът на 
енергетиката на Люксембург. „Но те са в политически странна ситуация, защото имат избори през октомври“, обясни той. 
Като се има предвид такава опозиция, Тюрмес призова германските си съседи за помощ. Необходима е „огневата мощ“ 
на Германия – не само на правителството, но и на всички събрани участници“, за да се окаже натиск върху фон дер Лайен. 

https://www.acer.europa.eu/sites/default/files/documents/Individual%20Decisions_annex/ACER%20Decision%2011-2022%20on%20alternative%20BZ%20configurations%20-%20Annex%20I.pdf
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„Трябва да преведете нещата си на английски, поне да направите резюмета и след това наистина да ги представите в 
Испания, да ги представите в Гърция“, посъветва Тюрмес присъстващите в стаята. „За щастие имаме балтийските страни, 
те са относително на наша страна“, добави той. 
Мнозина похвалиха германското правителство за защитата на „принципа на заслугите“, според който цените на 
електроенергията се определят от последната най-скъпа налична електроцентрала – която в днешно време най-често 
работи с природен газ. 
Този механизъм на ценообразуване е обвиняван за скокове на цените от прореформаторски страни като Испания и 
Франция, които нарекоха системата „абсурдна“, тъй като оставя определянето на цените да се диктува от изкопаемите 
горива като въглища и газ. 
Георг Захман от базирания в Брюксел мозъчен тръст Bruegel напомни на участниците в събитието на германското 
министерство, че ще са необходими солидни данни, „за да се убеди останалата част от Европа“ да поддържа дизайна на 
пазара на електроенергия, така ценен в Берлин. 
Преговорите за реформи те първа предстоят, а политическата пролет в Европа се очаква да бъде нелека. 
 
√ Председателят на „Росатом“ се надява, че плановете на Турция за АЕЦ „Аккую“ остават непроменени 
Председателят на „Росатом“ Алексей Лихачов е изразил надежда, че плановете за строителството на АЕЦ „Аккую“ остават 
и сериозни промени в политиката на ръководството на страната няма. 
„Много се надяваме, че няма, засега не чувстваме никакви сериозни промени в политиката на турското ръководство. 
Разбираме, че можем да вървим напред с тази бързина, която иска клиентът. Клиентът определя темпото, времето и 
детайлите на изпълнението на такъв голям проект“, е заявил Лихачов пред журналисти в отговор на въпрос дали 
последствията от разрушителното земетресения ще повлияят на плановете за строителството на АЕЦ. Той е съобщил също 
така, че планира пътуване до Турция във връзка с осъществяването на проекта за строителството на централата, 
информират руските агенции. 
„Планирам пътуване дотам в скоро време и среща с ръководството на Република Турция, както и посещение на 
строителния обект, независимо от трудностите. Там, на площадката на „Аккую“ също е имало трусове до 3-4 степен, но не 
е имало щети, дори не е имало прекъсване на темпото на работа с изключение може би на спецификата, свързана с 
отклоняването на техниката (транспортната техника, предоставена за справяне с последствията от земетресението б.р. )“, 
е казал той. 
Председателят на „Росатом“ е добавил, че оказването на помощ на хората е приоритет, независимо от сроковете за 
осъществяване на проекта.  „Сега техниката лека-полека се връща и правим всичко, така че това да не се отрази на 
темповете на работа“, е пояснил той. 
Проектната компания на „Росатом“ „Аккую Нуклеар“ съобщи след разрушителните земетресения в началото на февруари 
и след вчерашните два подземни труса, че няма повреди на площадката на строителството на АЕЦ „Аккую“. 
Обектът е разположен в най-безопасната по класификацията сеизмична зона – пета степен. За цялата история на 
наблюдение разрушителни земетресения там не са регистрирани. 
Проектът за АЕЦ „Аккую“ отчита вероятността от съчетание на редица фактори: повишаване на нивото на световния океан, 
образуване на образуване на вятърна вълна, прилив, буря, барометрични ефекти и други. АЕЦ ще бъде защитена, дори ако 
нивото на морето се покачи с повече от 8 метра или възникне цунами с височина над 6 метра (вероятността за такова 
цунами е веднъж на 10 хиляди години). 
Строителството на първи енергиен блок на АЕЦ „Аккую“ започна през април 2018 г., на втория - през април 2020 г., на 
третия – през март 2021 г., а на четвъртия – през юли 2022 г. 
 
√ Прогноза: Слънчевите електроцентрали в света през 2023 г. ще са с 53,5 % повече от миналата година 
 

 
източник: TrendForce 
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В света през 2023 г. ще бъдат пуснати в експлоатация слънчеви електроцентрали с обща мощност от 351 ГВт, прогнозира 
азиатската компания за проучвания TrendForce. Това е с 53,5 % повече от миналата година, през която, според данните 
ръстът на инсталирания капацитет за слънчево производство ще достигне рекордните 228,5 ГВт. 
Бурният ръст се обяснява със забавянето на търсенето поради проблеми с доставките, причинени от пандемията, както и 
с високите цени на слънчевите модули. През тази година цените се върнаха към обичайния диапазон по цялата верига на 
доставки, заради същественото нарастване на общите мощности за производство на полисилиций. Поради това 
компанията очаква, че глобалното търсене на фотоволтаични системи ще нарасне значително. 
В същото време обаче съществуват потенциални фактори, които може да повлияят негативно на пазара. Така например, 
както и преди съществуват опасения по повод сериозно забавяне на темповете на ръст на световната икономика. Освен 
това проблем за много страни остава високата инфлация. 
Според анализа на TrendForce на световния пазар през 2023 г. традиционното лидерство ще се пада на Азиатско-
Тихоокеанския регион. След него се нареждат Европа, Америка и Близкия Изток. 
Според прогнозата, в Азиатско-Тихоокеанския регион ще бъдат добавени 202,5 ГВт нови слънчеви мощности, което е с 55,4 
% повече от 2022 г. Най-високите темпове в този регион се очакват в Китай, Малайзия, Филипините. Според официалните 
данни, Китай планира изграждане на около 100 ГВт слънчев капацитет, докато от TrendForce изчисляват, че той може да е 
до 148,9 ГВт, увеличавайки се със 73,5 % в сравнение с миналата година. Очакването за Индия е да добави още 17,2 ГВт. 
Според прогнозата, в Европа през 2023 г. ще бъдат изградени 68,6 ГВт, което е с 39,7 % повече в годишно изражение. Най-
големи ще останат пазарите на Германия, Испания и Нидерландия. 
В Северна и Южна Америка като цяло ще бъдат построени 64,6 ГВт нови фотоволтаични електроцентрали, очакват от 
TrendForce. Най-големи ще са пазарите на САЩ с 40,5 ГВт и Бразилия с 14,2 ГВт. 
Близкият Изток и Африка, които притежават прекрасен потенциал започват едва сега да атакуват пазара. Прогнозата е, че 
в двата региона взети общо ще бъдат добавени 14,9 ГВт нови слънчеви мощности.    
 
Мениджър нюз 
 
√ Над 80% от малкия и среден бизнес у нас засегнат от скока на цените 
Високата инфлация, следвана от политическата обстановка в страната и проблемите във веригите за доставки са трите 
фактора, оказали най-силно негативно влияние върху българския бизнес през миналата година. Това сочат данните от 
национално проучване, проведено от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, в което 
над 500 български малки и средни компании са дали обратна връзка за развитието си през 2022 г. 
От анализа на данните, извършен и обобщен от Агенцията, става ясно, че през миналата година най-силно негативно 
влияние е оказала високата инфлация – близо 83%  от МСП отбелязват като проблем скока в цените. 
 

 
Графика: Влияние на инфлацията върху МСП 

 
На второ място по негативно въздействие анкетираните са поставили политическата обстановка в страната – тя се е 
отразила неблагоприятно на 63,5 % от фирмите. На трето място по негативно влияние са класирани проблемите във 
веригите за доставки (57,6% от фирмите). 
Войната в Украйна предизвика сериозни проблеми пред МСП, свързани главно с нарушените вериги на доставки и загуба 
на пазaри. Така например 56,5% от анкетираните посочват, че тя се е отразила негативно върху бизнеса им. 
 

https://manager.bg/%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0/godishnata-inflacia-se-zabavi-prez-anuari-mesechnata-se-uskori-
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Графика: Влияние на кризата, предизвикана от военните действия в Украйна 

 
Националното проучване показва още, че оценките на собствениците на малките и средните предприятия за развитието 
на бизнеса им по отношение на предлаганото портфолио от продукти и услуги, извършените продажби и позицията им на 
пазара в страната се запазват непроменени в сравнение с предишната година. По отношение на позицията на МСП на 
чуждестранните пазари 58,6% от анкетираните посочват, че пазарният им дял остава без промяна. Въпреки това само на 
25,7 % от МСП са регистрирали нарастване на печалбата през годината. 
Изследването сочи, че процентът на МСП, които са въвели някаква иновация е над 70, което значително надвишава 
очакванията и е основание за оптимизъм за развитието им. Най-висок е делът на осъществените продуктови иновации 
(40,6 %). Това е тясно свързано и с посоченото от анкетираните високо качество на продуктите и услугите като най-голямо 
конкурентно предимство на предприятията им. 
 

 
Графика: Въведени иновации от МСП 

 
Най-сериозните проблеми, пред които са изправени предприятията по оценката на собствениците им, са липсата на 
квалифицирана работна ръка, високите цени на енергоносителите и високите цени на материалите и суровините. Липсата 
на квалифицирани служители е посочена като основен проблем за развитието на МСП  от близо 55 % от предприемачите. 
Този проблем е с потенциал за засилване, предвид нарастващото търсене на квалифициран персонал от всички 
икономически сфери, както и поради нарастващите и появяващите се нови изисквания и умения към тях. 
Нужда от финансиране предприятията имат най-вече в областта на технологичната модернизация и експортната дейност. 
Въпреки динамичната обстановка 61,6% от малките и средните предприятия считат, че бизнесът им върви в положителна 
посока и запазват оптимистичните си нагласи за благоприятното му развитие през тази година, отбелязват от ИАНМСП. 
Анкетата е проведена през месец януари 2023 г., като над 500 компании са отговорили на 22 въпроси по групи. Пълният 
анализ, графики, подробни данни, оценка на бизнес средата в България и други е публикуван на сайта на Агенцията. 
Данните от настоящото проучване ще бъдат включени и в Годишния анализ за състоянието на малките и средните 
предприятия, който традиционно ИАНМСП подготвя и който ще бъде представен скоро от организацията. 
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√ Инфлацията у нас обърна посоката, но какво става с цените на храните? 
Инфлацията в България изглежда трайно обърна посоката и продължава низходящата си тенденцияи, след като и през 
първия месец на 2023 г. регистрира четвърти пореден месец на спад. 
През януари месечната инфлация е била 1,1%, а годишната - 16,4%, обяви официално миналата седмица Националния 
статистически институт (НСИ). 
Да припомним набързо статистическия ход на показателя: забавянето на инфлацията започна от октомври миналата 
година, след като достигна връх от 18,7% през септември на годишна база. През декември миналата година инфлацията в 
България остана на нивото си от ноември – 16,9% на годишна база, а през януари 2023-та даде знак за леко отстъпление. 
Нещо повече, всички официални и актуални прогнози до момента залагат на това тази тенденция не просто да се запази, 
а дори да мине в едноцифрена стойност. 
Казано технически хармонизираният индекс на потребителските цени (ХИПЦ – инструмент, с който икономистите 
анализират явленията инфлация и дефлация) в България ще спадне на 7,8 на сто през 2023 г. в сравнение с 13% миналата 
година. Това гласи зимната икономическа прогноза за страната ни на Европейската комисия, а през 2024 г. инфлацията ще 
падне още – до 4%. Това ще стане с отслабването на динамиката на хранителните цени, прогнозират от Комисията. 
Означава ли това, че през 2023 г. ще можем да купуваме отново повече и по-качествени стоки както преди 
разразилата се ценова буря от миналата година? 
При равни други условия, ако темпът на увеличение на нашите доходи нараства по-бърза от темпа на нарастване на 
инфлацията, то това е естествено възможно. 
При игнориране на доходите като фактор и функционална променлива обаче, то това би било възможно, само ако цените 
на стоките в потребителската ни кошница спаднат под нивото преди увеличението им. С други думи – ако се наблюдава 
явлението дефлация! Тогава ще е преминат пикът не само на инфлацията, но и на цените! 
Не такава обаче е ситуацията в момента! 
Понастоящем в общественото пространство у нас се чуват надежди, но и страхове, че инфлацията (ще) яде парите за черни 
дни на бедните, които са принудени да посягат дори към спестяванията си, за да посрещат увеличените си харчове!  
Като относително бедна страна най-големият дял от доходите, респективно разходите на населението ни отиват за храна! 
Действително инфлацията спада, но реално спада темпът на нарастване на цените на стоките, което е коренно различно 
от обществените представи, измерени през интелектуалния климат и духа на дебата в социалните мрежи например, за 
намаляване на цените като цяло. А и не само там. 
Всъщност фазата, в която навлизаме е известна в икономическата литература като дезинфлация (disinflation). 
Дезинфлацията обикновено се използва от централната банка на САЩ (Фед), за да опише период на забавяне на 
инфлацията, като не трябва да се бърка с дефлация, която може да бъде вредна за икономиката. За разлика от инфлацията 
и дефлацията, които се отнасят до посоката на цените, дезинфлацията се отнася до скоростта на промяна в темпа на 
инфлация. 
Какво означава всичко това на „човешки език”? 
Ще си послужа с динамиката на цените на един от най-традиционните и най-обсъждани напоследък като "единица мярка" 
на поскъпване хранителни продукти на нашата трапеза – българският кашкавал. (вж. графиката) 
Да приемем, че началната му цена е 15 лв. за 1 килограм в период 1. Ако инфлацията е 13,33% при този продукт, то вече 
ще го купуваме на 17 лв. в период  2. Ако стане 25 лв. за килограм, то това съответства на инфлация от 25% в период  3. 
В период  4 обаче темпът на изменението на цените спада, т.е. инфлацията вече е само 4%. Но... цената реално отново е 
по-висока в период  4 спрямо период  3 (26 лв. срещу 25 лв.). 
Именно този процес на спад на инфлацията е обозначен в икономическата теория като дезинфлация, но за съжаление на 
потребителя и масовото съзнание, това не означава преминат пик на цените на кашкавала у нас в период 3! 
Спад  реално ще видим и „почувстваме по джоба си”, когато навлезем в период  5, където се наблюдава цена от 25 лв. за 
килограм или отрицателен темп на инфлация (дефлация) от 3,85%. 
 

  

цена 1 
(лв./кг) 

цена 2 
(лв./кг) 

темп на 
изменение на 
цените (%) явление 

Период 1 15,00 17,00 13,33 

инфлация Период 2 17,00 20,00 17,65 

Период 3 20,00 25,00 25,00 

Период 4 25,00 26,00 4,00 дезинфлация 

Период 5 26,00 25,00 -3,85 дефлация 
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√ Защо Германия не харесва предложенията на ЕС за дълговата реформа 
Финансовите министри на ЕС започнаха миналата седмица разговори за адаптиране на фискалните правила на блока към 
реалностите след пандемията на високи дългове и значителни нужди от инвестиции. Някои страни обаче не са доволни от 
първата "чернова", особено Германия. 
Кои правила ще бъдат реформирани? 
ЕС обсъжда как да коригира правилата, които регулират националните бюджети, известни като Пакт за стабилност и 
растеж, пояснява "Ройтерс". Съгласно Договора от Маастрихт бюджетният дефицит на дадена страна не трябва да 
надвишава 3% от брутния вътрешен продукт, а общият държавен дълг не трябва да надхвърля 60% от БВП. Двете най-
важни фискални правила обаче ще останат замразени до края на годината след като бяха временно отменени през 2020 г. 
заради пандемията от COVID-19. 
Защо има нужда от реформа? 
Теоретично, нарушаването на тези правила води до санкция с глоба. Това обаче никога не се е случвало в историята на ЕС 
и е малко вероятно да се случи. Повечето държави не спазваха изискванията за финансова стабилност и преди 2020 г. 
Някои държави отстояват позицията, че тези правила не са реалистични, особено в постпандемичната реалност на висок 
публичен дълг и преминаване към икономика с нулеви емисии на фона на криза на разходите за живот. 
Какво предлага ЕС? 
Комисията на ЕС предложи да се прилага индивидуален подход за намаляване на дълга. Това означава Комисията да 
преговаря с конкретен план за намаляване на дълга с всяка отделна държава. Вместо да прилага универсални правила, 
Комисията е готова да възприеме по-гъвкав подход, като вземе предвид настоящите и бъдещите условия във всяка 
държава, за да намери осъществим път към целите за намаляване на държавния дълга. 
Комисията предложи и държавите да разполагат с четиригодишен период, за да насочат дълга си към стабилно 
намаляване чрез подходящо определяне на нетните първични разходи всяка година. Това би облекчило тежестта за страни 
като Италия, чийто публичен дълг е 148 % от БВП, или Гърция със 186 % от БВП. Четирите години могат да бъдат удължени 
до седем, ако това е оправдано с инвестиции в области, които са приоритет за ЕС, като борбата с изменението на климата, 
или с реформи, които подобряват устойчивостта на дълга. 
Защо Германия отхвърля това предложение? 
Германският министър на финансите Кристиан Линднер обаче е за "многостранен подход, основан на правила". Германия 
критикува двустранните преговори между Европейската комисия и отделните държави, като твърди, че адаптираните 
правила ще означават, че не всички държави са равнопоставени. Германия иска ясни правила, с числови референции и 
референтни стойности, приложими за всички страни, за да могат да се правят сравнения. 
Вторият аргумент е, че по-дългите и индивидуално договорени пътища за намаляване на дълга ще насърчат 
правителствата да отложат трудните решения за времена, които са по-близо до края на действащия срока. А според 
Линднер е от съществено значение дефицитът и съотношението на дълга да се намаляват едновременно във всяка фаза 
на корекция. 
Има ли Германия съюзници? 
Страни като Дания и Нидерландия смятат, че по-бедните южни страни нямат фискална дисциплина. Миналата седмица, 
когато започнаха преговорите за реформите, германският министър на финансите посети Финландия и Австрия - страни 
със сходна позиция по отношение на фискалните правила. 
Има ли място за компромис? 
"Германия признава, че някои държави членки се нуждаят от малко по-гъвкави пътища за корекции във времето", заяви 
Линднер пред Ройтерс, като добави, че наблюдението на правилата трябва да стане по-обвързващо. 
За държавите с публичен дълг, надвишаващ 60% от БВП, правилата предвиждат дългът да бъде намален с 1/20 от 
превишението, средно за три години. 
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"Няма да ни бъде от полза, ако имаме много амбициозни срокове, а в същото време стигаме до все по-високи нива на 
дълга", каза Линднер пред Ройтерс. 
Какво означава това за финансовите пазари? 
Финансовите пазари приветстват всичко, което се възприема като укрепване на инфраструктурата на еврозоната и 
благоприятстване на сближаването, какъвто беше случаят с фонда на ЕС за реакция при пандемии от следващо поколение. 
Дълговата реформа вероятно ще укрепи еврото и ще намали спредовете на доходността на държавните облигации спрямо 
Германия. След като бъдат постигнати споразумения, реформата на Пакта за стабилност и растеж с цел адаптиране към 
реалностите след пандемията би могла да помогне за избягване на фрагментацията в рамките на блока. 
 
√ Продажбите на автомобили в ЕС се увеличили с 11,3% през януари 
Продажбите на автомобили в Европейския съюз през януари са се увеличили с 11,3% в сравнение със същия месец на 
миналата година и възлизат на 760 000 броя, съобщиха от Европейската асоциация на производителите на автомобили 
(ACEA). 
Растежът все още е обвързан с ниска сравнителна база - например през януари 2022 г. показателят е най-лошият за този 
месец в историята. 
В Испания продажбите са скочили с 51,4%, в Италия - с 19%, във Франция - с по-умерените 8,8%. Междувременно в 
Германия цифрата е спаднала с 2,6%. 
Броят на продадените нови автомобили в Европа (страни от ЕС плюс Исландия, Норвегия, Швейцария и Обединеното 
кралство) се е увеличил с 10,7% през януари до 911 064 единици. 
Продажбите на групата Volkswagen (включително Skoda, Audi, Seat, Porsche и др.) в Европейския съюз миналия месец са се 
увеличили с 10,6%, до 178 554,  на Stellantis (обединени Fiat Chrysler и PSA Group) - с 0,9%, до 139 958, а на Renault - с 24,6%, 
до 71 150 бр. 
Производителите на луксозни автомобили BMW и Mercedes-Benz намалиха продажбите съответно с 10,1% и 7,4%. 
Южнокорейският Hyundai (включително Kia) е увеличил продажбите си с 3,1%, а японската Toyota - с 12,6%. 
Продажбите на Ford са намалели със 7,4%, а на шведския Volvo - са се увеличили с 2,3%. Продажбите на японските Nissan 
и Mazda са скочили съответно с 21,2% и 48,1%, отчитат още от АCEA. 
 
√ Унгария може да ратифицира през март членството на Финландия и Швеция в НАТО 
Унгарският парламент може да ратифицира членството на Финландия и Швеция в НАТО в началото на следващия месец. 
Това предаде Ройтерс, като се позова на местна медия, цитираща предварителна програма за парламентарната сесия 
следващата седмица. 
Финландия и Швеция поискаха да станат членки на НАТО след инвазията на Русия в Украйна миналата година и заявиха, 
че искат да се присъединят заедно, но въпреки че повечето страни дадоха зелена светлина за това, Турция и Унгария все 
още не са ратифицирали документите за присъединяването им. 
Германската министърка на външните работи Аналена Бербок миналата седмица призова двете страни да позволят на 
Швеция и Финландия да се присъединят към военния съюз и поясни, че очаква всички страни членки на НАТО да 
ратифицират двете държави "без повече бавене", припомня БТА. 
Новинарският уебсайт hvg.hu каза, че унгарските депутати могат да започнат обсъждането на въпроса на 1 март и 
евентуално след седмица да гласуват ратифицирането. 
Премиерът на Унгария Виктор Орбан през ноември каза, че националистическото му правителство вече е решило Унгария 
да подкрепи приемането на Финландия и Швеция в НАТО. 
Унгарското правителство представи необходимото законодателство през юли, но парламентът, в който партията на Орбан 
"Фидес – Унгарски граждански съюз" има две трети мнозинство, все още не е внесъл двата законопроекта за обсъждане и 
одобрение. 
Орбан, който през 2022 г. бе преизбран за четвърти пореден мандат, в събота повтори, че да е страна членка на НАТО е 
"жизненоважно" за Унгария, но каза, че правителството му няма да изпрати оръжия на Украйна, нито пък ще прекъсне 
икономическите си отношения с Москва. 
 
√ Байдън от Варшава: Киев се държи, съюзниците са обединени! 
Една година след началото на инвазията на Русия в Украйна, Киев се държи. Това заяви президентът на САЩ Джо Байдън, 
който е на визита във Полша, предаде Си Ен Ен. 
„Преди една година светът се готвеше за падането на Киев. Е, току-що дойдох от посещение в Киев и мога да докладвам, 
че Киев се държи“, каза Байдън във Варшава. 
По думите на американския президент глобалните принципи, които са били крайъгълният камък на мира повече от 75 
години, са били изложени на риск. 
„Когато Русия нахлу, не само Украйна беше подложена на изпитание. Целият свят беше изправен пред вековно изпитание. 
Европа беше подложена на изпитание. Америка беше подложена на изпитание. НАТО беше подложено на изпитание. 
Всички демокрации бяха подложени на изпитание“, каза той. 
Американският президент каза, че съюзниците на Киев са обединени в позицията си срещу руската агресия. 
„Когато руският президент Владимир Путин нареди танковете да влязат в Украйна миналата година, той мислеше, че ще 
се предадем. Той сгреши“, каза Байдън. 

https://manager.bg/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-0/ankara-dava-shans-na-finlandia-za-nato-ako-se-otdeli-ot-shvecia
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„Украинският народ е твърде смел. Америка, Европа, коалиция от нации от Атлантическия до Тихия океан – бяхме твърде 
обединени. Демокрацията беше твърде силна. Вместо лесна победа, която той предвиждаше, Путин си тръгна с изгорели 
танкове, а руските сили са в безпорядък“, коментира той.. 
Байдън каза още, че войната на Путин е подтикнала Финландия и Швеция да започнат процеса на присъединяване към 
НАТО. 
„Той смяташе, че НАТО ще се разпадне и раздели. Вместо това НАТО е по-обединени от всякога. Той смяташе, че може да 
използва енергийните ресурси, за да разбие решимостта на Европа.  Вместо това ние работим за прекратяване на 
зависимостта на Европа от руските изкопаеми горива, “, добави Байдън. 
Президентът на САЩ заяви, че руският държавен Владимир Путин все още се съмнява в убеждението и продължаващата 
подкрепа на съюзниците от НАТО за Украйна, почти една година след войната. 
„Не трябва да има съмнение. Нашата подкрепа за Украйна няма да спре, НАТО няма да бъде разделено и ние няма да се 
изморим“, каза Байдън във Варшава. 
„Жаждата на президента Путин за земя и власт ще се провали и любовта на украинския народ към страната им ще 
надделее“, добави той. 
Байдън каза, че свободата е заложена на карта във войната. 
„Днес отново виждаме това, което народът на Полша и хората в цяла Европа виждаха от десетилетия, апетитите на 
автократа не могат да бъдат заситени – трябва някой да им се противопоставя. Автократите разбират само една дума: „Не“. 
Не, няма да вземете страната ми. Не, няма да вземете свободата ми. Не, няма да вземете бъдещето ми", каза 
американският президент. 
Джо Байдън заяви, че „Украйна никога няма да бъде победа за Русия“. 
Той акцентира и върху бруталността на руските сили и наемници. „Те са извършили безчинства, престъпления срещу 
човечеството без срам и угризение“, каза президентът. 
Президентът на САЩ също така отхвърли твърденията на Путин, че Западът не се стреми да контролира Русия. 
„Тази вечер се обръщам още веднъж към народа на Русия. Съединените щати и нациите в Европа не се стремят да 
контролират или унищожат Русия. Западът не е планирал да атакува Русия, както Путин каза днес“, заяви Байдън. 
По-рано  днес Путин изнесе реч, в която заяви, че Западът има „амбиции“ да завземе „исторически руски земи“. 
Байдън каза още, че Съединените щати и техните западни съюзници ще продължат да подкрепят Украйна, както и „да 
държат отговорни виновниците за тази война“. 
 
√ Борсите в Европа се оцветиха в червено въпреки ръста на бизнес активността в еврозоната 
Европейските акции регистрираха понижения в ранната търговия във вторник, след като ръста на бизнес активността в 
еврозоната не успя да засенчи предпазливата прогноза за печалба на HSBC, която натежа на индекса STOXX 600, пише  
Ройтерс. 
Общоевропейският индекс STOXX 600 отчете спад от 1,03 пункта, или 0,22%, до 463,61 пункта. Немският показател DAX се 
понижи с 87,61 пункта, или 0,57%, до 15 389,94 пункта. Водещият индекс на Лондонската борса FTSE 100 изтри 15,83 пункта 
от стойността си, или 0,2%, достигайки до ниво от 7 998,48 пункта. Френският измерител CAC 40 се понижи 42,86 пункта, 
или 0,58%, до 7 292,75 пункта. 
Акциите на HSBC Holding Plc поевтиняха сутринта, след като най-голямата банка даде разочароваща прогноза за бъдещите 
финансови резултати, която накара инвеститорите да се замислят дали тласъкът на печалбите от по-високите лихвени 
проценти може вече да е достигнал своя връх. Банката обаче отчете ръст на тримесечната печалба с 92% на годишна база. 
На пазара се отразиха и данните за бизнес активност в eврозоната, която нарасна с най-силен темп от 9 месец насам. 
Според предварителните данни на от ежемесечното проучване на S&P Global, общият индекс на мениджърите по 
покупките (PMI) за еврозоната, в който влиза активността в промишлеността и сферата на услугите, е нараснал до 52,3 
пункта през февруари в сравнение с 50,3 пункта през януари. Границата от 50 пункта разделя ръста от свиването. 
Индексът само за сектора на услугите, който е доминиращ в еврозоната, нарасна до 53 пункта в сравнение с 50,8 пункта 
предходния месец. Промишленият PMI индекс обаче се понижи през февруари до 48,5 пункта спрямо 48,8 пункта през 
януари. 
Цената на книжата на Engie SA се повиши с 4%, след френската като френската енергийна компания отчете рязко 
увеличение на печалбата за 2022 г. на фона на по-високите цени на природния газ и електроенергията след нахлуването 
на Русия в Украйна. 
Инвеститорите сега очакват публикуването на протокола  от последното заседание на Федералния резерв на САЩ, което 
ще дойде в момент, когато по-горещите от очакваното данни за инфлацията в страната засилиха притесненията, че 
агресивните повишения на лихвите все още не са охладили цените до желаното от централната банка ниво. 
„От последното заседание на Федералната комисия по отворения пазар (FOMC) насам получихме доста силни данни, 
идващи от САЩ . Това вече поражда опасения относно възможността инфлацията да се оказва по-устойчива“, коментира 
Стюарт Коул, главен макроикономист в Equiti Capital. 
Европейските акции са в период на възход, като STOXX 600 е напреднал с над 9% от началото на годината на фона на по-
леката зима в Европа, която не изостри енергийната криза, както и подобряването на икономическите перспективи  на 
фона на повторното отваряне на Китай. 
„Времето през януари беше по-топло от обикновено и според мен това накара потребителите да се осмелят да харчат 
повече пари и да се възползват от допълнителните услуги за отдих и гостоприемство, които станаха достъпни за тях“, каза 
Коул. 

https://manager.bg/%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8/hsbc-pochti-udovi-pechalbata-si-za-poslednoto-trimesechie
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Акциите на Smith&Nephew скочиха с 5,29%, след като британският производител на медицински продукти прогнозира 
положителен годишен ръст на приходите. 
Цената на книжата на Capgemini се понижи с 2,64%, след като френската ИТ консултантска група прогнозира по-бавен ръст 
на приходите за 2023 г. поради забавяне на търсенето в бизнеса за облачни услуги и изкуствен интелект. 
Вчера търговия на Уолстрийт нямаше поради деня за почитане на паметта на първия президент на САЩ Джордж 
Вашингтон. 
Разнопосочна търговия в Азия 
Основните индекси на фондовите пазари в Азиатско-тихоокеанския регион не намериха единна посока в понеделник, 
пише Си Ен Би Си. 
Водещият индекс на Токийска фондова борса Nikkei 225 записа спад от 58,84 пункта, или 0,21%, до 27 473,1 пункта., след 
като индексът на мениджърите  по покупките (PMI) в производствения сектор се понижи през февруари с най-бързия темп 
от 30 месеца. Индексът падна до 47,4 пункта спрямо 48,9 пункта през януари. Границата от 50 пункта разделя свиването от 
растежа. 
В континентален Китай бенчмаркът Shanghai Composite отчете ръст от 16,19 пункта, или 0,49%, до 3 306,52 пункта, докато 
индексът Shenzhen Composite напредна с 4,11 пункта, или 0,19%, до 2 165,77 пункта. Хонконгският показател Hang Seng се 
понижи с 357,47 пункта, или 1,71%, до 20 529,49 пункта. 
В Южна Корея бенчмаркът Kospi се повиши с 3,84 пункта, или 0,16%, до 2 458,97. 
Австралийският измерител ASX 200 изтри 15,2 пункта от стойността си, или 0,21%, достигайки ниво от 7 336,3 пункта. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) регистрираха предимно понижения в ранната търговия. Основният индекс 
SOFIX отчете спад от 0,82 пункта, или 0,13%, до 609,67 пункта. BGBX40 се понижи с 0,14 пункта, или 0,10%, до 140,81 пункта. 
BGTR30 изтри 0,67 пункта от стойността си, или 0,09%, достигайки до ниво от 734,58 пункта. BGREIT се задържа на равнище 
от 186,67 пункта. 
 
√ Защо Европа само регулира, а не създава иновативни технологии? 
Европа е мястото, където ChatGPT се регулира, а не се създава. Колкото и недодялани да са първоначалните резултати от 
надпреварата във въоръжаването с изкуствен интелект, те са още едно напомняне за това колко изостава Европейският 
съюз от САЩ и Китай, когато става въпрос за нови технологии, пише Лионел Лоран за Блумбърг. 
Как регионът, който роди Nokia Oyj и Ericsson AB, се превърна в земя, която технологичния сектор забрави? Някои 
обвиняват акронимите, които са синоним на бюрокрацията в Брюксел – GDPR, DMA, DSA, въпреки че технологичните 
гиганти изглежда са много по-уплашени от ChatGPT, отколкото от каквато и да е било санкция на ЕС. Технологичните 
лобисти се ядосват на еврокомисаря Тиери Бретон, който иска по-строги правила за ИИ, за да регулира новата порода 
чатботове. 
Но може би старата компания на Бретон, Atos SE, е по-добър пример за по-дълбокото неразположение, което тормози 
европейският технологичен сектор. Аерокосмическият шампион Airbus SE предложи инвестиция в Evidian, звеното за 
големи данни и киберсигурност, което Atos планира да отдели като самостоятелна компания тази година. Потенциалната 
сделка беше представена като тласък за европейския технологичен „суверенитет“ чрез растеж в сферата на облачните 
услуги и модерните изчисления. 
Един поглед към цената на акциите на Atos ще разкрие, че компанията е симптом, а не лек за технологичния упадък в 
Европа. Компанията удвои приходите и служителите през 2010 г. чрез придобивания, но беше твърде бавна, за да премине 
към облака и да се отдалечи от по-старата ИТ инфраструктура. Междувременно компании като Microsoft Corp. и Alphabet 
Inc. които в момента се надпреварват да вкарат чатботове с индивидуалност във всеки дом, пръснаха огромни суми пари, 
за да развият собствения си облачен бизнес и заедно с Amazon.com Inc. , контролират две трети от световния пазар. 
Пропастта в научноизследователската и развойна дейност между САЩ и Европа играе важна роля тук. Alphabet и Microsoft 
бяха в топ три в света по корпоративни разходи за научни изследвания през 2021 г., съответно с около 30 млрд. и 23 млрд. 
долара, според данни на Европейската комисия. Единствената компания от ЕС в топ 10 е Volkswagen AG, която е похарчила 
15,6 млрд. евро. Airbus беше далеч назад с 2,9 милиарда евро, както и Atos с 57 милиона евро. 
Политиците може да мислят, че всичко, което е необходимо, за да се преодолее тази пропаст, е да се съберат все по-
големи национални или регионални шампиони. Но стремежите за „европейски облак“ постигнаха малко. 
В нова книга за европейското технологично изоставане бившият изпълнителен директор на Atos Оливие Кост  посочва по-
скоро високата цена на провала в ЕС - под формата на корпоративно преструктуриране, като истинският проблем пред 
региона. За разлика от САЩ, в Европа съкращаването на инженери струва няколко стотици хиляди евро на човек, отнема 
време за преговори и демотивира персонала, който остава на работа. Това обезкуражава поемането на риск по 
технологични проекти, при които рискът от провал е висок. 
Според Кост рецептата за справянето с този проблем е намаляване на цената на провала. Той препоръчва по-гъвкав подход 
при наемането и уволняването на хора, компенсирано с предпазна социална мрежа, гарантираща достатъчни доходи за 
защита на хората, които загубят работата си. Неговият съвет обаче далеч не е представителен за някакво консенсусно 
виждане в Европа. Други предлагат да се постави фокус върху „по-дисруптивни“, а трети смятат, че е нужно да се увеличи 
заплащането на европейските изследователи. 
Очевидно неотдавнашната поредица от съкращения в Силициевата долина не е нещо, което Европа иска да следва. 
Подходът на Atos обаче не е много по-добър. Компанията се забави с преструктурирането и сега се нуждае от 1,6 млрд. 
евро допълнително финансиране до 2023 г. Това число е в общи линии еквивалентно на текущата й пазарна капитализация 
- срам за фирма, която струваща 13 милиарда евро през 2017 

https://manager.bg/%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8/chatbotat-bing-ai-na-microsoft-sasto-dava-greshni-otgovori-na-zapitvania
https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2023-02-20/eu-eyes-a-new-tech-champion-but-it-s-no-chatgpt?srnd=premium-europe#xj4y7vzkg
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Не всичко обаче е „гибел и мрак“. Скорошни действия като инициативата на Европейската инвестиционна банка за рисково 
финансиране на стойност 3,8 млрд. евро биха могли да ускорят инвестициите и иновациите. Но е трудно да се отърсим от 
усещането за дежа вю, докато Европа защитава своя киберпромишлен комплекс, докато регулира чатботовете. 
Междувременно политиците ще призоват за „Европейски чатGPT, поне докато не се появи следващото голямо нещо. 
 
√ Визитата на Си Дзинпин в Москва може да е през април или в началото на май 
Китайският президент Си Дзинпин може да посети Москва през април или началото на май, съобщава Wall Street Journal, 
позовавайки се на информирани източници. Според тях подготовката за визитата е в начален етап, като точните дати все 
още не са определени. 
В края на януари руското външно министерство анонсира предстоящо посещение на китайския лидер като подчерта, че  
посещението на президента на КНР в Москва тази пролет ще се превърне в централно събитие в отношенията между двете 
страни. 
Вторият мандат на Си Дзинпин като държавен глава приключва през март. След резултатите от годишната сесия на 
Общокитайското събрание на народните представители, която традиционно се открива на 5 март, ще бъде избрано 
ръководството на страната за следващите пет години. 
Предвид факта, че Си Дзинпин беше преизбран за генерален секретар на Централния комитет на КПК на 20-ия конгрес на 
Комунистическата партия на Китай миналата есен, той вероятно ще остане и за трети мандат като председател на страната. 
Съгласно измененията на конституцията на КНР през 2018 г. продължителността на мандата на едно и също лице вече не 
е ограничена до два петгодишни мандата. 
 
√ Петролът поевтиня на фона на очакванията за увеличение на лихвите на Фед 
Цените на петрола се понижиха в ранната търговия в сряда поради очакванията, че протоколите от последното заседание 
на Федералният резерв на САЩ вероятно ще дадат нови индикации за повишаване на лихвите, което поражда опасения 
за по-нисък глобален икономически растеж и спад в търсенето на гориво, пише Ройтерс. 
Към 9:00 часа българско време днес сортът Брент поевтиня с 0,46 долара, или 0,55%, до 82,59 долара за барел, следвайки 
спад от 1,2% във вторник. Цената на американския лек суров петрол WTI се понижи с 0,48 долара, или 0,63%, до 75,88 
долара за барел. 
Днес Федералният резерв на САЩ ще публикува протоколите от последното си заседание, като се очаква те да дадат на 
трейдърите представа за позициите на високопоставените служители в централната банка за бъдещето на лихвените 
проценти, след като икономическите данни от последните седмица показаха по-високи от очакваното нива на заетост и 
инфлация в САЩ. 
По-високите лихвени проценти обикновено водят до поскъпване на долара, правейки деноминирания в зелени пари 
петрол по-скъп за притежателите на други валути. 
Други икономически доклади от САЩ обаче показаха някои обезпокоителни признаци. Продажбите на съществуващи 
жилища паднаха през януари до най-ниското си ниво от октомври 2010 г. Този месечен спад е 12 пореден  - най-дългата 
подобна серия от 1999 г. насам. 
„Нарастващите опасения относно рецесията поставят таван на цените на петрола, но на пазара има предпазлив оптимизъм 
относно възстановяването на търсенето в Китай, особено на бензин и реактивно гориво“, каза ръководителят на анализите 
на Vortexa за Азиатско-тихоокеанския регион Серена Хуан. 
Предварително проучване на анализатори, анкетирани от Ройтерс, вторник също сигнализира за нарастване на запасите 
от суров петрол в САЩ, което изостря притесненията за търсенето. 
Въпреки това, очакванията за по-стегнати световни доставки и нарастващо търсене от Китай смекчиха общата слабост при 
цените. Анализаторите очакват вносът на петрол в Китай да достигне рекордно високо ниво през 2023 г., за да отговори на 
увеличеното търсене на транспортно гориво, като за целта ще бъдат пуснати в експлоатация и нови рафинерии. 
Китай силно представяне на туристическия пазар тази година, започвайки с натоварен и силен летен сезон, тъй като 
пътниците се стичат към ваканционни дестинации, след като правителството прекрати своята политика за нулево 
разпространение на COVID-19, която държеше хората у дома почти три години. 
В бележка от сряда Даниел Хайнс, старши стоков стратег в ANZ Bank посочи, че държавните компании  PetroChina и Unipec 
резервират 10 супертанкера за внос на петрол от САЩ следващия месец, което се равнява на около 20 милиона барела 
суров петрол – признак за нарастващо китайско търсене. 
 
√ Надзорният орган на Г-20 предупреди за значителна концентрацията на власт на стоковите пазари 
Пандемията и войната в Украйна подчертаха слабостите на стоковите пазари, където „значителна“ концентрация на 
фирми, банки, борси и клирингови къщи заплашва да пренесе загуби към по-широката икономика. Това заяви финансовият 
надзорен орган на Г-20, цитиран от Ройтерс. 
Анализът на Съвета за финансова стабилност (Financial Stability Board, FSB), който е съставен от централните банки на 
страните в Г-20, идва, след като регулаторите изразиха загриженост, че не са в състояние да получат пълната картина за 
състоянието на разрастващия се сектор. 
Европейските цени на природния газ и металите се удвоиха, докато петролът и пшеницата поскъпнаха рязко след 
инвазията на Русия в Украйна, което доведе до скок в изискванията за допълнително обезпечение (margin call). 
FSB, която координира финансовите правила за икономиките на Г-20, подчертава, че това е принудило правителствата да 
предложат ликвидност на някои участници на пазара с парични затруднения. 
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В доклада обаче се отбелязва, че няма големи сътресения на пазара, с изключение на търговията с никел на Лондонската 
метална борса (LME), и въздействието на движенията в сектора върху  останалата част от финансовата система е 
ограничено. 
Но последиците от скока на цените на никела отразяват опасенията относно големите, концентрирани позиции в сектор, 
както и непрозрачността при суровините като цяло. 
Пазарът на суровини се адаптира към стреса, преминавайки към непрозрачни извънборсови сделки (OTC), където 
изискванията за маржин са не толкова строги, което прави връзките между стоките и банките по-сложни, се казва още в 
доклада. 
 
√ Семейните компании по света генерират приходи от над 8 трлн. долара 
Несигурността, която общата икономика изпитва поради геополитическо напрежение, висока инфлация или последиците, 
които продължават след кризата с Covid-19, изглежда засяга семейните фирми по различен начин. Това разкрива 
Световният индекс на семейните фирми - Family Business Index 2023, който EY и швейцарският университет в Санкт Гален 
изготвят на две години от 2015 г. насам. 
Той класифицира 500-те най-големи семейни фирми в света според техния оборот, анализирайки и друга информация за 
тези компании, като например броя на служителите им, разнообразието на техните бордове на директори или техния 
екологичен ангажимент. 
Докладът показва, че производителността на тези видове компании напредва със скорост почти два пъти по-бърза от 
световната икономика. Заедно се изчислява, че семейните корпорации успяват да генерират приходи от над осем трилиона 
долара и управляват повече от 24,5 милиона служители по целия свят. 
Кои компании са част от класацията през 2023 г.?  
В световен мащаб класацията продължава да бъде доминирана от компании в потребителския сектор, които съставляват 
около 40% от индекса през 2023 г., както по брой, така и по обем на бизнеса. Вторият най-представен сектор е индустрията 
и мобилността с 29% от обема. 
Що се отнася до географското разполагане на компаниите в класацията, въпреки че броят на европейските компании, 
включени в класацията, е намалял с 11% от 2017 г. насам, фирмите от Стария континент продължават да водят 
териториалната класация с 228 компании, приютяващи почти половината от семейните фирми в света (46%). Делът пада 
до 30% в Северна Америка, докато делът на Азиатско-тихоокеанския регион възлиза на 16% от компаниите в индекса.  
По държави Съединените щати имат най-голям брой семейни фирми (118), следвани от Германия (78) и Франция (31).  
Европа пък е дом на 14 от 20-те компании с най-дълъг живот в таблицата, включително 354-годишен бизнес. 
Резултатите от класификацията показват, че "семейният фактор" действа като двигател на иновациите. Повече от три 
четвърти (76%) от анализираните семейни фирми са на възраст над 50 години, така че стойностите на тези компании са 
успели да издържат на нестабилността на пазара в продължение на няколко поколения. Тези данни показват степента, до 
която семейните фирми могат да запазят успеха и приемствеността си във времето. Стабилността, която съпътства 
дълголетието им, ще бъде безценна, за да позволи на семейните корпорации да продължат с целите си към 2023 г., се 
посочва в доклада.   
Кой управлява тези компании?  
Family Business Index 2023 показва, че семействата играят активна роля в ръководството и управлението на тези компании, 
било като изпълнителни директори, било като част от техните бордове на директори. 
Европа е регионът, в който е най-рядко член на семейството да заема позицията на главен изпълнителен директор, тъй 
като само 37% от компаниите го правят, но в други региони, като Индия, това е много по-често срещано. 
Испанските компании в класацията, например, членове на семейството заемат средно 33% от местата в борда на тези 
фирми, което е доста над средната световна стойност от 23%. 
Освен това в организационните диаграми на семейните фирми в класацията броят на жените спрямо броя на мъжете на 
ръководни позиции все още е значително нисък, така че се счита, че в допълнение към насърчаването на иновациите като 
марка, семейният бизнес е изправен пред предизвикателството да оформи по-равнопоставена панорама в своите 
управителни съвети.  
Къде се намира Испания в Family Business Index 2023? 
Семейните фирми с най-висок оборот в Испания също присъстват в Family Business Index 2023, като три компании са в Топ 
120 и общо 11 фирми са позиционирани в класацията. Испанските компании в класацията имат общ оборот от 120 млрд. 
евро и са наели близо 445 000 служители. 
Групата Inditex, основана от Амансио Ортега, за първи път оглавява подиума сред испанските компании и се намира на 51-
во място в генералното класиране. Следва го испанската верига супермаркети Mercadona, която е класирана на 54-то място 
и най-голямата верига от универсални магазини в Испания El Corte Inglés, която е класирана на 117-то място.  
Освен тях Acciona, Gestamp, Ferrovial, Grifols, Catalana Occidente, Antolin-Irausa, Prosegur и Técnicas Reunidas също влизат в 
класацията на 500-те най-големи семейни фирми в света. 
Присъствието на испански компании в тази класация е отражение на значението на семейния бизнес за производствената 
тъкан на Испания и движещия ефект, който имат върху националната икономика. 
 
Cross.bg 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, Денят започва" 

https://familybusinessindex.com/
https://www.ey.com/es_es/ey-insights/como-estan-liderando-empresas-familiares-crecimiento-economico-mundial
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- Преди вота: правилата за гласуване и какви са рисковете; Гост: Стефан Манов от Обществения съвет към ЦИК. 
- Политическите конфигурации и позиции; Гост: Мая Манолова. 
- От фермата до магазина - как се формира цената на млякото. 
- Ходовете на войната. Международните реакции; Гости: Весела Чернева и Любомир Кючуков. 

Нова телевизия, „Здравей България" 
- "Дръжте крадеца": Нов вид кражба на автомобили в София - крадци режат вратите на скъпи коли. 
- Съмнения за честността на вота. Какво следва след решението на ЦИК резултатите от хартиения и машинния вот 

да не се броят отделно. 
- Призив от Европа. Поискали ли са от Брюксел да изпратим боеприпаси на Украйна. 
- Как автомобил полетя от мост и опасен ли е пътният участък. 

 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - Въпреки промени в Изборния кодекс през 2021 г. българи стават жертва на абсурд: Гласуваш на друг адрес 
веднъж, после държавата те тормози там, където всъщност не живееш 
в. 24 часа - Новите лекари на Европа тръгват от София - 2/3 от випуска чужденци 
в. Труд - Бъркотия с бюлетините гласи ЦИК за изборите 
в. Телеграф  - Глобиха 650 на тротинетка 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа – Президент и премиер срещу решението на ЦИК за общо броене на бюлетините, съдът има 3 дни да каже 
в. 24 часа - Войната по пътищата с най-много жертви у нас и в Румъния 
в. Телеграф - ВАС пусна въздушните линейки 
в. Телеграф - Цигарите поскъпват от март 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Акад. Юлиан Ревалски, председател на БАН: Аргументирах се пред премиера защо летището ни трябва да се 
казва "Васил Левски" 
в. Труд  - Доцент Петър Чобанов, председател на бюджетната комисия в 49-ото НС, пред "Труд news": Българската 
икономика се върна 10 години назад 
в. Телеграф - Председателят на Националното бюро за правна помощ Наталия Илиева: Платихме 166 000 лв. за адвокати 
на деца бежанци 
Водещи анализи 
в. 24 часа - Тайните мотиви на ВКС срещу смяната на пола 
в. Труд - Какво е общото между съдебната реформа, ИК, някои НПО-та и партии 
в. Телеграф - Асансьорни неволи. 
 
√ Предстоящи събития в страната днес 
София. 

- От 10:00 часа служебното правителство ще проведе редовно заседание. 
- Началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов ще представи Анализ на състоянието и подготовката на 

Въоръжените сили през 2022 г. Във форума ще участва министърът на отбраната Димитър Стоянов. Поканен е да 
присъства президентът и върховен главнокомандващ на Въоръжените сили Румен Радев. 

- От 11:00 часа, 37 СУ "Райна Княгиня" в район "Люлин", кметът на София Йорданка Фандъкова ще провери 
изпълнените строителни дейности по саниране на сградата. На проверката ще присъства и кметът на район 
"Люлин" Милко Младенов. 

- От 13.00 часа в сградата на Главна дирекция "Национална полиция" ще се проведе национално съвещание на МВР. 
- От 13:00 ч. в сградата на Национален център по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ), в заседателната зала (зала 

17), ще се проведе официална церемония по приемане на лабораторна апаратура, дарение, закупено със средства 
от правителствата на Германия и САЩ. 

- От 10.00 часа в БТА представителят на ВКБООН, Агенцията на ООН за бежанците, в България, Седа Кузуджу, ще 
представи пред медии компонента на организацията по плана за 2023 г. 

- От 18.30 часа, Столична библиотека /пл. Славейков/ - премиерата на 2 и 3 том от книгата "Великите европейци". 
*** 
София/Варшава. 

- Президентът Румен Радев ще участва в срещата във Варшава на страните от формата Б9. 
*** 
Благоевград. 

- От 17:30 часа в зала "11-ти Септември" ССИ се среща с бизнеса и местната власт. 
*** 
Гоце Делчев. 

- От 13:00 часа в Международен образователен бизнес център ще се проведе среща Съюзът за стопанска 
инициатива, в качеството си на национално представителна организация на работодателите, организира срещи с 
бизнеса, представители на местната и националната власти. 
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*** 
Добрич. 

- От 12:00 ч. в зала 3 на Младежкия център организират неформално обучение на тема "Не на тормоза в училище" 
с ученици от СУ "П. Р. Славейков" 

- В 14:00 ч. зала 6 в Младежки център започва тридневна регионална среща по проект "Младежки център - Добрич 
- Вашето утре" с участници от Варна, Шабла и Добрич. 

*** 
Сливен. 

- От 12:00 часа ще бъде открита строителната площадка за изграждането на ново кръгово движение на 
кръстовището между булевардите "Стефан Стамболов" и "Панайот Хитов". Ще присъства кметът Стефан Радев. 

*** 
Смолян. 

- От 19:00 часа в Родопски драматичен театър "Николай Хайтов" - Смолян ще бъде представен спектакълът "Бившата 
мис на малкия град". Той се посвещава на 100-годишнината от рождението на режисьора Юлия Огнянова. 

*** 
Стара Загора. 

- От 10.00 часа в залата на Административната сграда на МТСП - Стара Загора ще се проведе пресконференция, на 
която трите агенции към Министъра на труда и социалната политика, ще представят резултатите от дейността си 
за предходния месец, както и други актуални теми. 

*** 
Хасково. 

- От 11:00 часа - доставката на удостоверенията за гласуване на друго място във връзка с предстоящите 
парламентарни избори и регистрите за тях ще бъдe извършена в Областна администрация-Хасково. 

- От 12.00 часа до Часовниковата кула в центъра на града ще се отбележи Деня на розовата фланелка. 
*** 
Шумен. 

- От 9:30 часа в зала 309 "Боян Пенев" на Корпус 1 на Шуменския университет "Епископ Константин Преславски" ще 
се проведе конференция във връзка с хибридните рискове за сигурността. 

Всички досегашни броеве на "ЕЖЕДНЕВЕН МЕДИЕН МОНИТОРИНГ" от началото на 2022 г. до днес може да намерите на 
адрес: http://bica-bg.org/?p=5966 В секция МЕДИИ/ЕЖЕДНЕВЕН МЕДИЕН МОНИТОРИНГ на уебсайта ни е запазен и пълен 
архив на изданията от 2011 г. насам. 

http://bica-bg.org/?p=5966

