Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите

АИКБ
√ АИКБ ЩЕ РАБОТИ ЗАЕДНО С УНИВЕРСИТЕТА ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ – ПЛОВДИВ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА
СЪОТВЕТСТВИЕТО МЕЖДУ ОБРАЗОВАНИЕТО И ПОТРЕБНОСТИТЕ НА БИЗНЕСА И ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗАПОЧВАНЕТО НА
РАБОТА НА ДИПЛОМИРАНИ СТУДЕНТИ В БЪЛГАРСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Водени от убеждението, че завършващите студенти трябва да бъдат насърчавани да изберат реализация в български
компании, Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) и Университетът по хранителни технологии –
Пловдив днес сключиха споразумение за сътрудничество. То бе подписано от председателя на АИКБ Васил Велев и ректора
на университета проф. Пламен Моллов.
Целта на споразумението е да се подобри взаимодействието между бизнеса и висшето образование, като се осигури
необходимата основа от знания и умения на студентите, която българските компании търсят. Сътрудничеството ще даде
възможност на студентите да получат по-добър достъп до стажантски програми и свободни работни места, а също и
представители на членовете на АИКБ да участват в лекции, семинари и конференции, организирани от Университета по
хранителни технологии – Пловдив, както и ще подпомогне развитието на учебните програми, за да отговарят те по-тясно
на потребностите на бизнеса.
„Ние сме работодателската организация, която най-активно работи в областта на образованието и реформите, които се
случват в него в последните години. АИКБ е инициатор на промяната в план-приема в професионалните училища, чиято
основна цел е от учебните заведения да излизат така необходимите кадри на българската икономика и бизнес. Подобна
реформа трябва да бъде извършена и във висшето образование, за което успяхме да обединим всички работодателски и
синдикални организации“, заяви председателят на АИКБ Васил Велев.
По време на събитието ректорът на
Университета по хранителни технологии –
Пловдив проф. Пламен Моллов представи
идеите си за развитие на учебното
заведение. „Българската индустрия изпитва
сериозен глад за наши кадри и затова
считам, че университетът трябва да работи в
тясно сътрудничество с бизнеса и да
организира обучението на студентите по
един
по-практично
насочен
начин.
Желанието ми е още като първокурсници да
запознаваме младите хора с българските
предприятия
от
хранително-вкусовата
промишленост, в които да получават така
необходимата им за по-нататъшно развитие
подготовка. Сигурен съм, че във ваше лице
ще намерим един дългогодишен и отговорен
партньор“, допълни проф. Моллов.
Това е още едно висше учебно заведение, с
което
работодателската
организация
подписва споразумение за партньорство. АИКБ работи в тясно сътрудничество и със Софийския университет „Св. Климент
Охридски“, Техническия университет – София и Университета за национално и световно стопанство.
Асоциацията на индустриалния капитал в България е организацията на работодателите в България с най-широка
представителност. В нея членуват над 90 браншови камари, представляващи 3/4 от икономическите дейности в страната,
и над 10 000 компании, които осигуряват работа на близо 500 000 души.
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Sliven.net
√ АИКБ ще работи заедно с УХТ – Пловдив за подобряване на съответствието между образованието и потребностите на
бизнеса
АИКБ ще работи заедно с Университета по хранителни технологии – Пловдив за подобряване на съответствието между
образованието и потребностите на бизнеса и за насърчаване на започването на работа на дипломирани студенти в
български предприятия
Водени от убеждението, че завършващите студенти трябва да бъдат насърчавани да изберат реализация в български
компании, Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) и Университетът по хранителни технологии –
Пловдив днес сключиха споразумение за сътрудничество. То бе подписано от председателя на АИКБ Васил Велев и ректора
на университета проф. Пламен Моллов.
Целта на споразумението е да се подобри взаимодействието между бизнеса и висшето образование, като се осигури
необходимата основа от знания и умения на студентите, която българските компании търсят. Сътрудничеството ще даде
възможност на студентите да получат по-добър достъп до стажантски програми и свободни работни места, а също и
представители на членовете на АИКБ да участват в лекции, семинари и конференции, организирани от Университета по
хранителни технологии – Пловдив, както и ще подпомогне развитието на учебните програми, за да отговарят те по-тясно
на потребностите на бизнеса.
„Ние сме работодателската организация, която най-активно работи в областта на образованието и реформите, които се
случват в него в последните години. АИКБ е инициатор на промяната в план-приема в професионалните училища, чиято
основна цел е от учебните заведения да излизат така необходимите кадри на българската икономика и бизнес. Подобна
реформа трябва да бъде извършена и във висшето образование, за което успяхме да обединим всички работодателски и
синдикални организации“, заяви председателят на АИКБ Васил Велев.
По време на събитието ректорът на Университета по хранителни технологии – Пловдив проф. Пламен Моллов представи
идеите си за развитие на учебното заведение. „Българската индустрия изпитва сериозен глад за наши кадри и затова
считам, че университетът трябва да работи в тясно сътрудничество с бизнеса и да организира обучението на студентите по
един по-практично насочен начин. Желанието ми е още като първокурсници да запознаваме младите хора с българските
предприятия от хранително-вкусовата промишленост, в които да получават така необходимата им за по-нататъшно
развитие подготовка. Сигурен съм, че във ваше лице ще намерим един дългогодишен и отговорен партньор“, допълни
проф. Моллов.
Това е още едно висше учебно заведение, с което работодателската организация подписва споразумение за партньорство.
АИКБ работи в тясно сътрудничество и със Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Техническия университет София и Университета за национално и световно стопанство.
Асоциацията на индустриалния капитал в България е организацията на работодателите в България с най-широка
представителност. В нея членуват над 90 браншови камари, представляващи 3/4 от икономическите дейности в страната,
и над 10 000 компании, които осигуряват работа на близо 500 000 души.

Важни обществено-икономически и политически теми
Investor.bg
√ Депутатите разчистиха последната пречка по пътя на България към ERM II
Бюджетна комисия одобри на второ четене спорната поправка в Закона на БНБ, внесена от Менда Стоянова
Спорната поправка в чл. 29 от Закона за БНБ мина на второ четене в парламентарната Комисия по бюджет и финанси.
Текстът бе подкрепен с 14 гласа „за“ и 6 „против“. Според записаното в него, считано от датата на участие на България в
механизма на обменните курсове (Exchange Rate Mechanism ІІ) официалният курс на лева към еврото е равен на
централния курс между еврото и лева, договорен съгласно параграф 2.3 от Резолюция на Европейския съвет за
установяване на механизъм на обменните курсове през третия етап на Икономическия и паричен съюз Амстердам, 16 юни
1997 г. и членове 1.1 и 17.1 от Споразумение от 16 март 2006 г. между ЕЦБ и централните банки на държавите членки извън
еврозоната за определяне на процедурите за работа на механизма на обменните курсове в третия етап от икономическия
и паричен съюз. На практика това е процедурата, по която всяка държава членка на Европейския съюз (ЕС) трябва да мине,
за да приеме еврото.
Това означава обаче, че други държави ще могат да искат промяна на валутния курс.
Много важно уточнение е, че по-рано вчера Народното събрание прие решение, според което страната ни ще излезе от
участие в механизма, ако бъде предложен различен курс на лева към еврото, различен от сегашния.
Депутатът от ДПС Йордан Цонев коментира пред Investor.bg, че без промяната на чл. 29 пътят на страна към ERM II и
еврозната на практика щеше да бъде затворен. Той обясни, че не е имало вариант в Закона за БНБ да се допише текст,
който да обвърже влизането на страната ни във валутно-курсовия механизъм с фиксиран курс.
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„Ако беше добавена нова алинея, това щеше да означава автоматичен отказ от страна на ЕЦБ за влизането ни в ERM II”,
каза Цонев. На въпрос как биха приели европейските ни партньори решението на парламента от днес, той посочи, че поважна е стабилността и България ясно е показа, че не е готова на всяка цена да влезе в еврозоната.
По време на дебатите в бюджетната комисия от БСП се обявиха твърдо против промяната на чл. 29. Според Румен
Гечев нищо не налага тази корекция. По думите му няма достатъчни гаранции, че с какъвто курс влезем в ERM II, с такъв
ще излезем (приемем еврото). „Подписваме празен чек“, каза Гечев. От партията са против поправките на Менда Стоянова.
В отговор Йордан Цонев отново припомни, че промяната не е трябвало да става през „задната врата“, но изменението в
закона в комбинация с решението на парламента са най-доброто, което да се направи в тази ситуация.
„ България е прецедент. Ние сме единствената страна с фиксиран в закон валутен борд. (Латия и Естония са страните с
валутен борд, приети в еврозната, но при тях курсът не е фиксиран в закон, а се определя с решение на УС на
централните им банки, бел. Ред). Ако това беше останало в нашия закон, щеше да има отрицателно становище от страна
на ЕЦБ. Допълнителната алинея 3 от чл. 29 беше необходима. Да, ние трябваше да дадем гаранция на българските
граждани, че ще се присъединим към ERM II с фиксиран курс и с него ще приемем еврото. Направихме го с решението от
днес. Да, важно е как излизаме, затова има решение. Но и днешното гласуване в комисията синхронизираме нашето
законодателство, така че да ни поканят. Показахме какви са нашите условия, то е наше право“, каза Цонев. Какво ще кажат
другите страни няма значение, защото с това реше ние казахме, че ако курса не е този, няма да бъдем член на еврозоната.
Няма драма в това", категоричен е той.
Финансовият министър Владислав Горанов отново каза, че както и да беше стартирал дебата, той щеше да е труден.
„Начинът, по който са разписани европейските правила не предполага включване в ERM II с фиксиран курс“, каза той и
добави, че единственото, което страната ни може да направи, ако законодателството ни не отговаря е да спрем процеса.
Впрочем днес до края на деня се чака становище на УС на ЕЦБ относно относно поправката в чл. 29.
„Днес имахме избор – или да продължим в посока еврото ли да се откажем. Благодаря на всички, които приеха
аргументите, че това е технологията. Съжалявам за недалновидността на някои хора от БСП, които отказаха да подкрепят
ангажимента на българската държава, че тя ще влезе само с този курс. Страхът им е вероятно е от неразбиране на
процедурата по присъединяването към по-тесния кръг на интеграция“, каза Горанов.
Днес имахме избор – или да продължим в посока еврото ли да се откажем. Управителят на БНБ Димитър Радев, който
също беше на заседанието на бюджетната комисия посочи, че в съдържателната част на преговорите до момента никога
не е ставало дума за курса. „Очаквам да се приложи неписаното правило за страните с борд, че те ще се присъединят към
еврото с текущия си курс. Единственото ни опасение бе породено от факта, че тази проблематика по документи е секретна.
Преекспонирането на темата вреди“, подчерта Радев. Той посочи още, че комбинацията, която бе постигната днес (от
законовата поправка и решението на НС) е оптимален вариант и показва ясната позиция на България, която ще бъде
защитена от финансовия министър и управителя на БНБ по време на гласуванията между еврогрупата и ЕЦБ за това с какъв
курс да се присъединим към ERM II и еврозоната.
Очаквам да се приложи неписаното правило за страните с борд, че те ще се присъединят към еврото с текущия си курс.
Единственото ни опасение бе породено от факта, че тази проблематика по документи е секретна
Относно въпросното гласуване, което е тайно от обществеността и винаги в почивен ден, Йордан Цонев обясни пред
журналисти, че решението се взима единодушно и ако българските представители не го подкрепят, то няма да бъде взето,
т.е. не е нужно мнозинство, а пълно единодушие (тъй като имаше и такива колебания в тълкуването на разпоредбите). Ако
нашите представители не се съобразят с решението на парламента от днес и приемат курс, различен от фиксирания, то
това ще се тълкува като нарушение на Конституцията.
До споровете се стигна след тихомълком предложената поправка, засягаща закования в закон фиксиран курс на лева.
Промените са технически и поискани от ЕЦБ и Европейската комисия в хода на напредващите преговори за влизане на
България във валутния механизъм ERM II. След ескалирането на темата финансовото министерство и БНБ пуснаха
координирано прессъобщения в неделя, а през седмицата на годишната среща на бизнеса с правителството Владислав
Горанов и гуверньорът на БНБ Димитър Радев лично декларираха ангажимента, че България ще влезе в ERM II и в
еврозоната с този курс или въобще няма да влезе.
Предстои поправките в чл. 29 да бъдат гласувани окончателно и в пленарна зала.
√ ЕЦБ приветства измененията в законите за БНБ и кредитните институции
От европейския регулатор подчертават, че настоящото становище не засяга цялостната оценка на искането за
установяване на тясно сътрудничество между ЕЦБ и БНБ
В официално становище, публикувано на своя сайт, Европейската централна банка (ЕЦБ) заяви, че приветства поправката
на Закона за Българска народна банка (БНР), който по-рано днес мина на второ четене в парламентарната Комисия по
бюджет и финанси.
„ЕЦБ приветства новата разпоредба на член 29, алинея 3 от Закона за Българската народна банка, която съответства на
процедурите съгласно Резолюцията за ERM II и Споразумението между централните банки относно ERM II“, подчертава в
последния абзац от своето становище европейският регулатор.
Още на 21 януари ЕЦБ получава искане от БНБ за становище относно проекта за изменение на Закона за кредитните
институции и Закона за БНБ, като от европейския регулатор посочват, че с въпросния законопроект „се цели да се
гарантира, че БНБ може да приема мерки, поискани от ЕЦБ във връзка с поднадзорните лица, както е предвидено в
правната уредба на тясното сътрудничеството между ЕЦБ и БНБ“.
От ЕЦБ подчертават, че настоящото становище не засяга цялостната оценка на искането за установяване на тясно
сътрудничество между ЕЦБ и БНБ, отправено от България на 18 юли 2018 г.
ЕЦБ приветства обстоятелството, че със законопроекта се уточняват правомощията на БНБ за налагане на санкции, за да се
съгласува напълно българското национално право с обхвата на правомощието на ЕЦБ да налага санкции.
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Проектозаконът беше подкрепен от Комисията по бюджет и финанси с 14 гласа „за“ и 6 „против“. Според записаното в
него, считано от датата на участие на България в механизма на обменните курсове (Exchange Rate Mechanism ІІ)
официалният курс на лева към еврото е равен на централния курс между еврото и лева, договорен съгласно параграф 2.3
от Резолюция на Европейския съвет за установяване на механизъм на обменните курсове през третия етап на
Икономическия и паричен съюз Амстердам, 16 юни 1997 г. и членове 1.1 и 17.1 от Споразумение от 16 март 2006 г. между
ЕЦБ и централните банки на държавите членки извън еврозоната за определяне на процедурите за работа на механизма
на обменните курсове в третия етап от икономическия и паричен съюз. На практика това е процедурата, по която всяка
държава членка на Европейския съюз (ЕС) трябва да мине, за да приеме еврото.
Много важно уточнение е, че по-рано днес Народното събрание прие решение, според което страната ни ще излезе от
участие в механизма, ако бъде предложен различен курс на лева към еврото, различен от сегашния.
В. Монитор
√ Радев: България е предсказуем и надежден партньор
Уверявам ви, че България е предсказуем и надежден партньор. Това заяви президентът Румен Радев пред представители
на дипломатическите мисии акредитирани у нас по време на традиционния годишен прием.
По думите му страната води политики за утвърждаване на диалога и сътрудничеството. Радев припомни, че по време на
срещана на ООН, той настоял диалога и сътрудничество да бъдат водещи при решаването на всички предизвикателства
пред които сме изправени. Президента каза още, че страната ни е предсказуем съсед и, че стъпване на принципите на
добросъседството и развитие.
Западните Балкани продължавали да бъдат във фокуса на външната ни политика. По думите му с всички инициативи с е
връщали фокуса върху региона. Според Радев трябвало да постигнем сближаване с Европа в сферата на образованието и
науката, защото това щяло да доведе до икономически просперитет. Радев изтъкна, че България развива своята
миролюбиво политика с всички държави.
Той завърши с поздрав към дипломатите за създадения клуб на посланиците, които говорят български език. "Това е
начинът да опознаят вековякта ни култура", заключи президента.
БНР
√ Изслушват министър Теменужка Петкова за въглищните ТЕЦ
Депутатите ще изслушат енергийния министър Теменужка Петкова за бъдещето на въглищните топлоелектрически
централи у нас.
Изслушването на Теменужка Петкова е по искане на БСП. Социалистите предлагат НС да излезе с решение, с което
задължава Министерския съвет чрез министъра на енергетиката в срок до 29 февруари да предприеме необходимите
мерки за нормално функциониране на ТЕЦ „Марица Изток 2“, както и финансовото оздравяване на дружеството. Целта на
това е да се гарантира енергийната сигурност на страната.
Левицата настоява в дългосрочен план да се гарантира и производствения капацитет на въглищните топлоелектрически
централи в България, а министърът нас енергетиката периодично да се отчита пред депутатите за предприетите мерки и
постигнатите резултати.
На депутатски въпроси относно боклука в Плевен ще отговарят вътрешният министър Младен Маринов и ексминистърът
Емил Димитров.
В редовния парламентарен контрол на депутатски въпроси ще отговарят още вицепремиерът Марияна Николова и
министрите Младен Маринов, Красимир Вълчев, Кирил Ананиев и Петя Аврамова.
Народното събрание ще разисква на първо четене и промени в Закона за регионалното развитие.
√ Турският външен министър Мевлют Чавушоглу е на посещение у нас
Турският министър на външните работи Мевлют Чавушоглу днес е на посещение у нас. Чавушоглу ще се срещне с външният
министър Екатерина Захариева и с президента Румен Радев. Това е първо официално посещение на министър на външните
работи на Турция у нас от 2014 г. насам.
Пълният спектър на двустранните отношения, сигурността и борбата с нелегалната миграция, сътрудничеството в НАТО и
отношенията между Турция и Европейския съюз ще обсъждат Захариева и Чавушоглу, съобщават от Министерството на
външните работи.
За визитата на турския външен министър се разбра първо по време на срещата му с премиера Бойко Борисов в рамките на
Световния икономически форум в Давос. В разговорите с българския премиер тогава Чавушоглу акцентира върху
ситуацията в Либия и опитите на Анкара и Москва да постигнат примирие между двете враждуващи страни.
В последните дни между Турция и Франция има остра реторика и взаимни обвинения в нарушаване на оръжейното
ембарго за Либия.
За Турция е важна и новата методология в процеса за присъединяване към Европейския съюз, предложена по инициатива
на Франция. Дни преди визитата турският външен министър изпрати писмо до редица европейски представители с искане
Европейския съюз да преразгледа политиката си за разширяване.
Турция води преговори за членство от 2005 година, а евроинтеграцията остана на заден план в турската политика.
Приоритет за Анкара е получаването на безвизов режим за турски граждани в Европа - това и едно от условията на
ключовото споразумение за миграция между Евросъюза и Турция.
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Стабилността и сигурността по българо-турската граница по традиция са приоритет при разговорите на високи ниво с турски
представители. Тази седмица Турция отново насочи вниманието към опасения от нова бежанска вълна заради атаките на
сирийската армия в провинция Идлиб в Сирия.
√ Подписваме с Гърция споразумение в областта на туризма
Министрите на туризма на България и на Гърция Николина Ангелкова и Харис Теохарис днес ще подпишат Програма за
съвместни действия в областта на туризма.
Споразумението е за периода 2020-2022 г. и предвижда инициативи за сътрудничество и развитие на отрасъла,
информират от БТА.
√ Над 300 производители и търговци се очакват на Международния форум "InteliFresh 2020"
Над 300 български производители, чуждестранни търговци и експерти от Нидерландия, Италия, Унгария и Швейцария ще
се включат в Международния форум "InteliFresh 2020", който ще се проведе днес в София.
Участниците ще обсъждат устойчиви решения за производството на качествени български плодове и зеленчуци, както и за
по-силното им навлизане в търговските вериги и на външни пазари.
Защо по българските магазини все по-рядко можем да намерим български плодове и зеленчуци; защо поводете и
зеленчуците, произведени у нас са по-скъпи от тези, които идват от съседните страни; по-високата цена гаранция ли е за
по-високо качество; дали европейските субсидии, които родните градинари получават са достатъчни; правят ли ги те поконкурентни и ако не защо; има ли начин български плодове и зеленчуци да заместят вносните в големите търговски
вериги - вероятно част от тези въпроси ще намерят своите логични отговори в рамките на третото издание на изложението.
Форумът ще бъде открит от заместник-министъра на земеделието Чавдар Маринов и Ари Фелдхаузен - съветник по
земеделските въпроси към посолството на Кралство Нидерландия, съорганизатор на събитието.
За пръв път днес ще бъде представено и маркетинговото проучване на потребителските нагласи при пазаруване на пресни
плодове и зеленчуци.
Организаторите очакват и конкретни договорености, след като на предишните форуми всеки пети участник е успял да
сключи сделка за своето производство.
√ Асеновград е домакин на Празника на виното
Асеновград днес е домакин на Празника на виното. Той ще започне с шествие на винопроизводителите от паметника на
Аристи Чорбаджака и ще завърши до църквата „Св.Богородица Благовещение“ - Рибната, където по обяд ще се изпълни
ритуалът „Вино от чешма“.
Преди това ще се състои награждаването на победителите от конкурсите „Най-добро домашно вино - реколта 2019 г.“
и „Най-вкусните станимашки сармички“, предаде БТА.
√ Москва: Изгонването на дипломати цели провал на споразумения с България
Желание и намерение да бъдат провалени постигнатите в последно време споразумения между България и Русия. Така
говорителят на руското министерство на външните работи Мария Захарова определи изгонването от страната ни миналата
седмица на двама руски граждани с дипломатически имунитет.
Захарова увери, че на руската страна не са били предоставени никакви материали, доказателства или основания за вината
на руснаците.
"Изучаване на избирателната система на страната и проявяване на интерес към енергийни проекти? Това изобщо не
издържа никаква критика! С какво трябва да се занимават дипломатите според българските представители, които стоят
зад приемането на това решение?".
По повод на обвиненията срещу трима руски граждани за опита за отравяне през 2015 г. на бизнесмена Емилиян Гебрев,
на сина му и на търговския директор на фирмата му, Захарова заяви, че цялата история изглежда като елемент от
антируската кампания, зад която стоят определени представители на българския политически елит.
По думите ѝ Русия си запазва правото на ответни действия и цялата отговорност за "неоснователните и провокационни
стъпки лежи на българската страна".
News.bg
√ София с най-много чуждестранни инвестиции, но с висок процент работещи възрастни
В икономическо развитие в столицата са концентрирани най-много чуждестранни инвестиции - 12.3 млрд. евро за 2017
година, докато във Варна, Бургас и Пловдив поотделно те са в рамките на около 1.9 млрд. лв.
Област София обаче, която приютява индустриалните зони на столицата, е сред лидерите по привлечени чуждестранни
инвестиции и заема втора позиция по произведена продукция в страната.
Данните от изследването "Регионални профили: показатели за развитие 2019 г." бяха представени от Петър Ганев, Лъчезар
Богданов и Адриан Николов от Института за пазарна икономика (ИПИ) на пресконференция в БТА.
Изследването се основава на 62 индикатора, които оценяват икономическата и социалната среда в 28-те области в
страната.
Ръстът на заплатите в столицата и другите големи центрове не е толкова бърз. Почти цялата страна е влязла в така
наречената "синя зоня", която успява да осигури работни места. В голяма част от областите с индустрилни технологии
преобладават хора със средно образование.
В области като Видин, Враца, Благоевград и Кюстендил минималната заплата става се по-голям проблем за хората.
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Икономическият подем в България остава осезаем въпреки анемичния растеж в Европа. В периода 2017-2019 г. реалният
ръст на БВП у нас се запазва над 3% на годишна база, икономическата активност на населението се повишава значително,
а коефициентът на безработица спада до 3.7% през третото тримесечие на 2019 г.
Големите икономически центрове - София, Пловдив и Варна, все повече се ориентират към по-високотехнологичните
производства и максимално използване потенциала на своите периферии. Силно изразен в това отношение е примерът
на София-столица, като периферните области на София и Перник например отбелязват сериозни положителни тенденции
в производството.
Трудоемките производства, чийто модел се основава на ниската цена на труда, се ориентират към региони със съответното
предлагане на работната сила - например около Хасково, Кърджали, Плевен и Враца. Високата заетост и растящата цена
на труда ще стават се по-определящи фактори за инвестиционните решения на компаниите в промишлеността.
В икономическото развитие най-богата област категорично остава София-столица с Брутен вътрешен продукт (БВП) на
човек от населението в размер на 30 295 лв. през 2017 г., което е далеч пред втория - област Стара Загора със 17 550 лв.
В изследването е посочено, че различията в регионите са силно изразени в данните на пазара на труда. Коефициентът на
заетост за лицата между 15 и 64 години през 2018 г. варира от над 75% в София до около 52% в Монтана, което е близо 25
процентни пункта разлика.
Именно по отношение на заетостта се вижда по-ясно и изоставането на Северозападния регион, като Видин и Враца
например. В Северозападния регион се наблюдава и най-голямото струпване на малки обезлюдаващи се общини с твърде
високи - над 25% нива на безработица.
Областите с повече проблеми на пазара на труда имат и влошена структура на работна сила като например в Разград,
Кърджали, Търговище, Сливен и Силистра, които са с над 30% дял на населението между 25 и 30 г.
Същевременно в социалното развитие и демографските процеси в страната продължават да бъдат силно негативни. През
2018 г. населението над 65 години е вече точно 1/3 от лицата в трудоспособна възраст. Възрастните хора над 65-годишна
възраст варират от 25% от работоспособното население в София до 50% във Видин.
Според проучването единствено столицата традиционно увеличава своето население макар и с едва около 3 хил. души
общо за 2017 и 2018 г. В София и областите Пловдив, Бургас и Варна традиционно повече хора се заселват, отколкото се
изселват.
Областите Стара Загора и Шумен вече успяват да държат сравнително балансиран броя на изселванията спрямо
заселванията, а Кърджали в някои години, като например през 2018 г., изпреварва всички с положителния си механичен
прираст.
В сферата на регионалното образование картата също изглежда различно. София отново е напред, но области като
Габрово, Смолян, Варна и Велико Търново показват добри резултати в отделните категории. В област Габрово например
се регистрира най-високият коефициент на записване на децата между 5 и 8 клас - над 95% за 2018 г., при едва около 76%
в Добрич и Търговище.
Област Смолян има най-нисък процент на отпадналите от основно и средно образование (под 1%). Учениците там се
представят силно на матурите по БЕЛ - 4.19 за 2019 г. Среден успех под "добър" 4 на матурата по БЕЛ се наблюдава в
областите Силистра, Кърджали, Разград, Ямбол, Хасково, Шумен, Търговище и София.
Велико Търново и София продължават да имат най-много студенти на хиляда души от населението - съответно 69 и 73
студенти на 1 000 души.
Смолян и Кърджали са областите с най-малко регистрирани престъпления срещу личността и собствеността - по 5 случая
на 1 000 души, докато в Бургас, Варна и София те са три пъти повече - около 15 случая на хиляди души. Варна и София обаче
отчитат най-ниската разкриваемост - едва 1/3 от случаите са разкрити.
Смолян може да се похвали, че е на първо място по качество на околната среда - с най-малко образувани битови отпадъци
на човек и най-ниски въглеродни емисии. София води отчетливо по отношение на интензивността на културния живот.
В заключение на проучването в по-общ план картината на социалното развитие е сравнително по-шарена спрямо тази на
икономиката, но доходите и възможностите за реализация на пазара на труда традиционно доминират миграционните
нагласи у хората. Изводите за това са следните:
1. Водещите икономически центрове и тяхната периферия дърпат напред. Профилът на областите предопределя
някои ключови процеси в промишлеността;
2. Повечето области поставят рекорди на пазара на труда - лоша образователна структура на населението.
Образованието чертае много разнообразна картина и и насочва вниманието към потенциала на някои по-малки
области - Габрово и Смолян например;
3. Ролята на местните власти трябва да бъде насочена в активна работа за привличане на инвестиции и усвояване на
европейски средства;
4. Липсата на адекватен собствен ресурс в общините остава пречка пред по-активната работа на местните власти.
√ Отказваме се от Еврозоната, ако ни предложат друг курс на лева, категоричен Горанов
Ще се откажем от Еврозоната, ако не ни приемат с настоящия курс лев:евро. Това обяви финансовият министър Владислав
Горанов на брифинг след отговор на въпрос на News.bg какво ще направим, ако ЕЦБ и финансовите министри ни предложат
друг курс за влизане в Еврозоната.
Ако те настояват за това, ние ще се откажем от присъединяването към клуба на богатите, стана ясно още от думите на
министъра.
След консултациите се е стигнало до всеобщо съгласие да се предложи на властта фиксиран мандат в преговорите за
присъединяването ни към ERM II и Еврозоната да поддържат искането курсът на лева към еврото, с който страната ще
влезе в клуба на богатите, да остане настоящият.
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Само БСП били против твърдия мандат, който според министъра на финансите ще даде повече гаранции, че оставаме с
настоящия курс.
В предложението на властта ясно е записано, че няма да приемем друг курс и ако такъв ни бъде предложен, ние ще се
откажем от членство в Еврозоната. Владислав Горанов обясни, че след вчерашния председателски съвет се е повдигнал
въпросът за по-големите гаранции, че ще влезем с настоящия курс на лева спрямо еврото: 1.95583.
Във вчерашния ден разработихме проект на решение, който фиксира твърд мандат на българските власти в процеса на
престой във валутно-курсовия механизъм, отчете финансовият министър. Новото предложение вече е входирано в
деловодството на парламента. Надявам се, че с това почти единодушно решение на българския парламент отговаряме на
темата за допълнителни гаранции, затова, че България ще влезе в еврото само и единствено при този валутен
курс, подчерта Владислав Горанов.
"Ако прочетете решението, то казва и нещо повече: ако не се договорим да влезем с точно този курс, няма да влезем и ще
се оттеглим от механизма", каза още той.
Решението гарантирало, че който и да е на власт, когато ни приемат в Еврозоната, няма да се отклонява от това решение. За
нас е приоритет влизането в Еврозоната, но то ще стане само и единствено при настоящия курс, иначе няма да влезем,
обяви Владислав Горанов.
Решението за твърдия мандат веднага влезе в пленарна зала. Йордан Цонев обяви, че ДПС ще го подкрепи. Критиката му
към властта е, че решенията е трябвало да се вземат след разговори между всички политици. Създадоха се условия за
паника, подчерта Цонев. Ние желаем да влезем в Еврозоната, но не на всяка цена, категоричен бе той.
Никой не можел да промени това решение, без да се наруши Конституцията. Курсът на лева спрямо еврото можел да се
промени без промяна на закона.
Припомняме, вчера финансовият министър заяви, че е постигнат консенсус за присъединяването ни към Еврозоната.
Всички в тази зала знаят накъде сме тръгнали - вървим към еврото, заяви Александър Сабанов от групата на Обединените
патриоти. Той предложи да се добави като текст днешното решение да може да се променя с 2/3 мнозинството, за да се
даде гаранция, че бъдещо управление може да промени решението за настоящия курс на лева към еврото.
Кристиан Вигенин от БСП припомни как са внесени промените - Законът за БНБ се променя през изменения във валутния
закон. Обсъжданията пък се състоят на пожар. Партиите били принудени в движение да вземат подобни решения.
Компрометирала се идеята за присъединяване към Еврозоната. Червените са за влизането ни тогава, когато сме
готови. По-навреме трябвало да се проведат разговорите с политическите партии. Сега се създавали страхове.
Социалистите искат предложението на Менда Стоянова да бъде изтеглено и да се прецизира. Румен Гечев прочете
резолюция на Съвета на Европа за влизането в Еврозоната- всички участници в преговорния процес при излизане от ERM
II си запазват правото да започнат процедура за преразглеждане на курса. Не било важно как се влиза в чакалнята на клуба
на богатите. Важното е как се излиза от чакалнята, заяви социалистът. Никой обаче не може да каже как се влиза в
Еврозоната, по думите му. Тук се лъже, крие се информация от българския народ, категоричен бе Гечев.
Йордан Цонев репликира, че резолюцията имала и продължение. То уточнявало, че присъединяването става при консенсус
от управителите на централните банки и финансовите министри на страните членки на Еврозоната и тези извън нея. Само
санкция на Народното събрание може да промени валутния курс, според настоящото решение на властта.
Банкерите от Европа ни се смеели според Румен Гечев, който иронизира, че ГЕРБ и коалиционните им партньори щели да
ги задължат към определения от нас валутен курс.
Предложението на Александър Сабанов настоящото решение да се променя с 2/3 мнозинство не мина - 45 депутати
гласуваха "за", 9 бяха "против" и 89 народни представители гласуваха "въздържал се". Самото решение, предложено от
Владислав Горанов, бе гласувано с подкрепата на 140 депутати, 2-ма бяха "против", 66 се въздържаха.
БНТ
√ Проф. Георги Момеков: Мерките срещу коронавируса са адекватни
Много е трудно бързо да се създаде лекарство срещу коронавируса. Това каза в Сутрешния блок на БНТ проф. Георги
Момеков, председател на Българското научно дружество по фармация. Той определи като адекватни предприетите мерки
от Китай и Световната здравна организация срещу разпространението на епидемията.
В Китай в момента правят опити, използват медикаменти, които нормално се използват за лечение на ХИВ инфекция, но е
твърде рано да се каже каквото и да било. Да се направи нова ваксина не е толкова лесно.
Според проф. Момеков по-важни ще бъдат нефармакологични методи, свързани с това какво се прави в условия на
подобна епидемия.
В момента смъртността при заболелите с коронавирус е около 2 процента, а евентуална ваксина може да повиши
смъртността, тъй като няма да е надеждно тествана, каза още д-р Момеков.
√ Изтича срокът за кандидатстване за земеделски субсидии
Днес - 31 януари, е последният срок, в който земеделците, кандидатствали по схемите за обвързано подпомагане за
плодове и зеленчуци, трябва да предоставят документи за произведено и продадено определено количество продукция.
Ако няма доказателства, фермерите няма да получат финансова помощ, уточняват от Държавен фонд "Земеделие".
За да получават субсидии по направлението за обвързана подкрепа всяка година през последните три фермерите доказват
с фактури, че са произвели и продали определени количества плодове и зеленчуци.
Количествата за произведена и реализирана продукция са заложени в изисквания, определени от министерството на
земеделието. Идеята е да бъдат подкрепени само фермери, които работят "на светло" според изискванията на данъчното
законодателство, а не да се финансират непроизведени, но декларирани количества продукция.
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√ Европарламентът иска въвеждане на единно зарядно устройство
Европейският парламент прие резолюция за въвеждане на единно зарядно за всички видове електронни устройства в
целия Европейски съюз. Целта е да се намали изхвърлянето на кабели и зарядни, и да се улесни животът на хората.
Европарламентът възложи на Комисията в следващите шест месеца да представи правилата за въвеждането на единно
зарядно за различни видове устройства като телефони, таблети и фотоапарати, часовници и много други.
По този начин ЕС иска да попречи на електронните гиганти да диктуват стандарти. На последната сесия в Страсбург
евродепутатите от различни парламентарни групи вече подкрепиха идеята.
Роза Тун - евродепутат от ЕНП: Много от нас повече от десет години се борят за намирането на решение на този на пръв
поглед много елементарен проблем. Недопустимо е всяка година да произвеждат и същевременно изхвърлят такова
огромно количеството кабели и зарядни устройства.
Европарламентът иска гаранции, че потребителите няма да продължават да бъдат задължени да купуват нови зарядни с
всяко ново устройство.
От държавите-членки се очаква да увеличат количеството на събрани и рециклирани кабели и зарядни. През 2016 г. в
Европа са генерирани над 12 милиона тона електронни отпадъци, което е средно по 16,5 килограма на човек.
√ Гласуват за призоваването на свидетели в процеса за импийчмънт на Тръмп
Надеждите на демократите да призоват нови свидетели по процеса за импийчмънт на американския президент Доналд
Тръмп вероятно ще се окажат напразни.
За днес е планирано гласуване по казуса. За да го спечелят демократите се нуждаят от гласовете на четирима
републиканци. Един от тях обаче - Ламар Александър вече обяви, че няма да подкрепи инициативата за нови свидетели.
Това означава, че процесът за отстраняването от власт на Доналд Тръмп би могъл да приключи още в рамките на
предстоящото днес заседание на Сената.
Очакванията са той да бъде оправдан по двете обвинения - злоупотреба с власт и възпрепятстване работата на Конгреса.
Пред свои привърженици в Айова не пропусна да критикува демократите и да се присмее на кандидатите им за Белия
дом. Тръмп направи и поредно остро изказване срещу имигрантите, като каза че някои от тях са "изнасилвачи и убийци".
√ След 47 години членство: Днес Великобритания напуска Европейския съюз
Броени часове остават до напускането на Великобритания на Европейския съюз. В речта, която премиерът Борис Джонсън
ще произнесе час преди Лондон да излезе от голямото европейско семейство, той ще приветства "началото на нова ера".
Според него Брекзит "не е край, а начало", а прекъсването на връзките с ЕС "момент на истински национално възраждане
и промяна".
Великобритания излиза от обединението след 47 години членство. В следващите месеци няма да има съществена
промяна. До края на 2020 година е в сила преходен период. В този срок трябва да бъде изготвено търговско споразумение
между Лондон и Брюксел.
В британската столица са планирани серия събития - следобед привържениците на оставането в ЕС ще имат шествие. А
вечерта, на площада пред парламента ще се съберат онези, които подкрепят Брекзит. В Лондон някои избраха да се
сбогуват с Евросъюза още снощи. В Брюксел емблематични сгради бяха осветени с цветовете на британското знаме.
Дарик
√ Вълчев: В средните училища заплатата е 1100 лв., във висшите - 1900
Средната заплата на преподавателския и академичния състав в държавните висши училища е 1900 лева, а в средните
училища е 1100 лева. Средната норма на преподавателска заетост на учителите е 700 часа, а на преподавателите във
висшите училища е 300 часа, каза министърът на образованието и науката Красимир Вълчев на заседанието на
парламентарната образователна комисия, на която се обсъждат промените в Закона за висшето образование (ЗВО) между
първо и второ четене.
Ректорът на Софийския университет "Св. Климент Охридски" проф. Анастас Герджиков попита защо субсидията за висшето
образование се повишава през последните четири години с много по-ниски темпове от тази в училищното образование.
Министър Вълчев отговори, че в предишни години ръстът на субсидията за висшите училища беше много по-висок от ръста
на субсидията за предучилищното и училищното образование. Ако искаме да съпоставяме двете системи, то в системата
на висшето образование различията са много по-големи, отколкото в системата на училищното образование, защото
едната е много по-малко регулирана от другата система, коментира министърът.
По думите му в някои висши училища "се поддържат губещи специалности, губещи магистърски програми, има понижена
склонност за преструктуриране вътре в университетите и системата служи на статуквото". Щом ректорите искат повече
пари, трябва да уверят, че системата служи на развитието, а не само на статуквото, коментира министър Вълчев. Той заяви,
че сега възнагражденията в университетите се определят от академичните ръководства.
Образователният министър препоръча да не се сравняват учителите и университетските преподаватели, защото при
учителите разликата между минималните и максималните заплати е 40 процента, а в академичните среди тази разлика е
между 2,5 и 3 процента. Висшите училища са избрали да поддържат заплатите на асистентите средно по-ниски от
учителските заплати, отбеляза министър Вълчев. Той каза, че се предлага да се утвърждава само една минимална работна
заплата във висшето образование - тази за най-ниската длъжност, която е на асистентите. Това е сигнал, че университетите
трябва да инвестират в младите преподаватели, посочи министърът.
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В. Банкерь
√ Депутатите ще гласуват промени в Закона за регионалното развитие
Пленарното заседание на Народното събрание ще започне от 9 часа. Разбира се, ако се събере необходимия кворум.
Единствената точка в дневния му ред е първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за
регионалното развитие, който е внесен от Министерския съвет на 2 януари.
Предвиден е и парламентарен контрол след приключване гласуването на точка първа за пленарното заседание. Той
включва разисквания по питане от народните представители Таско Ерменков, Жельo Бойчев, Виолета Желева и Атанас
Костадинов към министъра на енергетиката Теменужка Петкова относно политиката на Министерство на енергетиката по
отношение на бъдещето на въглищните топлоелектрически централи в България.
Седем министри ще отговарят на депутатски питания.
Към Марияна Николова, заместник министър-председател по икономическата и демографската политика, има питане от
народния представител Румен Гечев относно събираемост на неустойки в полза на българската държава, дължими от
дружеството "Кей Джи Маритайм Шипинг" АД.
Теменужка Петкова, министър на енергетиката, ще отговори на въпрос от Иво Христов относно лиценз за изграждане на
АЕЦ "Белене".
Към Емил Димитров, министър на околната среда и водите, има питане от. Васил Антонов относно депониране на отпадъци
в Плевен, внесени от Италия.
А Ивелина Василева и Емил Христов имат въпрос относно предприемане на мерки от страна на Министерството на
околната среда и водите за недопускане на нарушения в областта на законодателството по управление на отпадъците.
Петя Аврамова, министър на регионалното развитие и благоустройството, ще отговаря на три въпроса. Смиляна НитоваКръстева пита относно построяване на паркинг за тирове на Граничния контролно-пропускателен пункт "Капитан
Андреево".
Въпрос от Кристина Сидорова е относно прохода Шипка.
Народните представители Добрин Данев и Крум Зарков ще зададат въпрос относно рехабилитация на път III-501.
Въпроси има и към Младен Маринов, министър на вътрешните работи, към Красимир Вълчев, министър на образованието
и науката, и към Кирил Ананиев, министър на здравеопазването.
Маnager.bg
√ Великобритания с нова схема за емиграция от 2021 г., ще се засегне и сезонната работа
От 1 януари 2021 г. ще въведем нова схема за емиграция. Това са правилата, които ще се отнасят за онези, които искат подългосрочно да работят или учат в Обединеното кралство. Възможно е тази схема да обхване и сезонната работа. Ако
искате обаче да посетите Великобритания за срок, по-малък от 90 дни, или просто на посещение, ще можете да направите
това без виза. Това заяви в ефира на bTV посланикът на Великобритания у нас Ема Хопкинс часове преди Брекзит.
„До края на тази година българите имат възможността да се заселят в Обединеното кралство и да останат там дългосрочно.
140 000 български граждани са подали молба за статут на уседналост“, добави тя.
Около 6000 български студенти учат на Острова. До края на 2020 г. всеки може да започне обучение там при същите
условия, такси и достъп до студентски заеми. В следващите месеци ще бъде обявен какъв ще е режимът за периода след
2020-а.
„Възможно е да има промяна. Британските университет обаче биха искали да се запази преференциалният достъп за
европейски граждани, така че това ще бъде обект на преговори“, обясни посланикът на Великобритания у нас.
Тази седмица се поставя началото на нова кампания във връзка с търговията с 13 страни извън ЕС.
„Много сме развълнувани от възможността да укрепим контактите си с някои страни, с които имаме исторически силни
връзки. Ще сме активни в международен план. Ще укрепим и своята дипломатическа служба. Няма да седим около една
маса с ЕС, но това не значи, че няма да си говорим. Това ни дава възможност да работим по по-различен начин. В голяма
степен всичко, което правим, ще остане непроменено, защото споделяме едни и същи ценности“, каза още Ема Хопкинс.
И добави: „Искаме да напуснем ЕС достойно. Нито ще празнуваме, нито ще се оплакваме, гледаме с позитивен поглед
напред в бъдещето“.
√ Най-големите страхове на бизнеса през 2020 година
Рискът от киберпрестъпления в бизнеса по целия свят продължава да се увеличава с всеки изминал ден. Според данни,
събрани от PreciseSecurity.com, близо 40% от компаниите се чувстват застрашени от кибер атаки и го намират за най-голяма
опасност за бизнеса през 2020 г.
Киберпрестъпността е водещ бизнес риск в световен мащаб
Последните данни потвърждават, че глобалната загриженост за киберпрестъпността, провалът в ИТ индустрията и
изтичането на данни са се увеличили с 2% през последната година. Прекъсването на бизнеса е второто най-голямо
притеснение за бизнеса през 2020 г., като 37% от компаниите се притесняват от този вид несигурност, разкри барометърът
на Allianz Risk. Като пример за подобен страх е посочен прекъсване на веригата за доставка на стоки.
Промените в законодателството и регулацията, като търговските войни и тарифите, икономическите санкции, Brexit и
разпадането на еврозоната, се нареждат на трето място в списъка, последвани от природни катаклизми и начинът, по който
се развива пазара (стагнация, непостоянство, поява на силна конкуренция).
На следващо (пето) място се класират опасенията от пожари и експлозии.
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Проучването разкрива, че предприятията по целия свят признават киберпрестъпността като по-съществен проблем от
загубата на репутация, макроикономическите развития, политическите рискове или недостигът на квалифицирана работна
сила.
Американските компании са най-притеснени от инциденти в киберпространството
В сравнение с останалите пазари, американските компании показват най-значителното ниво на загриженост от кибер
инциденти, като 43% от запитаните компании се притесняват от кибер заплахи през 2020 г. Европейските предприятия се
класират на второ място, като 38% от тях се чувстват застрашени от киберпрестъпност или изтичане на данни. Азиатскотихоокеанските и канадските фирми споделят подобно ниво на загриженост, като 37% от предприятията се чувстват
застрашени от кибер инциденти. Едва 27% от компаниите от Близкия изток и Африка го смятат за водещ бизнес риск през
тази година.

Графика на PreciseSecurity
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Проучването разкри, че 43% от големите компании се притесняват от кибер инциденти, засягащи тяхната работа, което
представлява намаление с 2% спрямо 2019. Нивото на загриженост сред средния бизнес нарасна с 4% през последната
година и достигна 36 % през 2020г.
Все пак кибер заплахите не са проблем само за големите корпорации. Малките фирми също могат да бъдат цели. В
действителност, по данни на Американската комисия по ценни книжа и борси, 60% от малките предприятия, които стават
жертва на атака, се закриват в рамките на шест месеца след атаката. Следователно, нивото на загриженост относно киберрисковете сред малките компании се е увеличил с 4% през последната година. Понастоящем 35% от малките предприятия
в световен мащаб считат кибер инцидентите за най-критичния бизнес риск през 2020 г.
75% от телекомуникационните компании се притесняват от киберпрестъпността
Статистическите данни сочат, че кибер инцидентите представляват най-критичния бизнес риск в сферата на
телекомуникациите, където 75% от компаниите се чувстват застрашени от киберпрестъпност или изтичане на данните. Това
високо ниво на безпокойство е разумно, като се има предвид, че телекомуникационните компании представляват
значителна цел за кибератаки, тъй като те изграждат, контролират и експлоатират инфраструктура, широко използвана за
комуникация и събиране на големи количества чувствителни данни.
Технологичният пазар се класира на второ място, като 57% от предприятията там се притесняват от кибер атаки. 46% от
финансовите компанни и тези за професионални услуги смятат, че киберпрестъпността е най-големият бизнес риск през
2020 г., следвана от сектора на авиационната индустрия. Близо 40% от държавните институции по целия свят имат същите
притеснения.
√ Индексите на водещите европейски фондови борси отново тръгнаха надолу
Основните индекси на европейските фондови борси регистрираха понижения в ранната търговия в четвъртък на фона на
слабия финансов отчет на Shell и опасенията, че коронавируса, който стана причина за смъртта на 170 души в Китай, ще се
отрази на световната икономика, предаде Ройтерс.
Общият европейски индекс STOXX 600 се понижи с 2,61 пункта, или 0,62%, до 416,80 пункта, и е на път да запише найслабата си седмица от близо четири месеца. Немският DAX отчете спад от 110,42 пункта, или 0,83%, до 13 234,58 пункта.
Водещият индекс на Лондонската борса FTSE 100 се понижи с 44,08 пункта, или 0,59%, до 7 439,49 пункта. Френският CAC
40 изтри 68,62 пункта от стойността си, или 1,15%, достигайки ниво от 5 886,27 пункта.
Сред най-големите губещи бе Royal Dutch Shell, като акциите на петролния гигант поевтиняха с 3,01%, след като той обяви
годишна нетна печалба от 16,462 млрд. което е с 23% по-малко спрямо печалбата през 2018 г. от 21,404 млрд. долара.
Анализаторите очакваха печалба от 17,77 млрд. долара.
Епидемията от коронавирус в Китай предизвика масова разпродажба на световните пазари от началото на седмицата, като
броят на жертвите в азиатската страна достигна 170, а на заразените – около 7700.
Днес Световната здравна организация (СЗО) решава дали да обяви международно извънредно положение заради вируса.
„На този етап, с нарастването на боря на заразените, разпродажбата е нормална реакция в очакване на потенциалния
окончателен ефект от епидемията“, коментира Жил Гуйбо от AXA Investment Managers.
„Възможно ли е коронавируса да се превърне в черен лебед? Да, може би за компаниите, които са зависими от китайския
пазар“, добавя той.
Туристическият подиндекс SXTP, който се смъкна с 1,58%, повлечен от поевтиняването на акциите на IAG (собственикът на
British Airways), Lufthansa и Air France съответно с 1,81%, 1,31% и 0,75%, след като трите авиопревозвача обявиха, че отменят
или ограничават полетите си от и до Китай.
Акциите на швейцарският производител на часовници Swatch поевтиняха с 2,91%, след като отчете спад на годишните
продажби през 2019 г. и понижи прогнозата си за настоящата година на фона на трудностите, които компанията изпитва
на хонконгския пазар. Другите производители на луксозни стоки също регистрираха загуби, като книжата на LVMH, Hermes,
Kering, Moncler и Burberry поевтиняха съответно с 1,53%, 0,84%, 1,30%, 1,04% и 0,25%.
Една от малкото позитивни новини в Европа дойде от H&M, след като шведската верига модни магазини отчете ръст на
годишната печалба за първи път от 2015 г. насам. За цялата фискална година компанията отчете печалба от 13,4 млрд.
шведски крони, което е ръст в сравнение с регистрираната през 2018 г. печалба от 12,7 млрд. крони. Акциите на H&M
поскъпнаха с 9,35%,
Вниманието на инвеститорите днес е насочено към заседанието на Английска централна банка. Анализаторите оценяват
на близо 50% вероятността АЦБ да смъкне основната си лихва.
Вяла търговия в САЩ
Основните индекси на Нюйоркската фондова борса останаха почти без промяна в сряда, след като Федералният резерв на
САЩ запази нивото на основната си лихва, предаде Си Ен Би Си.
Промишленият индекс Dow Jones отчете ръст от 11,6 пункта, или 0,04%, до 28 734,45 пунктa, след като в по-ранните часове
на сесията се повиши с 221 пункта. Широкообхватният индекс Standard & Poor's 500 заличи 2,84 пункта от стойността си,
или 0,09%, завършвайки деня при ниво от 3 273,40 пункта. Индексът на високотехнологичните дружества Nasdaq напредна
с 5,48 пункта, или 0,06%, до 9 275,16 пункта.
Управлението за федерален резерв (УФР) на САЩ очаквано запази лихвените оставя без промяна лихвите в диапазона 1,51,75 процента. В изявление след първото си за годината заседание по паричната политика от централната банка обявиха,
че посоката, в която ще носачат политиката си, зависи от това дали ще бъде достигната целевата инфлация от 2%. От Фед
отбелязаха, че пазарът на труда остава „силен“ и че икономиката расте с „умерено“ темпо.
„Пазарът на труда продължава да се представя добре“, заяви управителят на Фед Джером Пауъл.
„Наблюдаваме силни резултати при създаването на работни места и ниска безработица. Нещо повече, виждаме ръст на
участието на работната сила на пазара на труда“, добави той.
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На този фон доходността по 10-годишните американски държавни книжа се понижи до 1,59%, което доведе до ръст на
цената на облигациите. Доходността при 2-годишните ДЦК спадна до 1,42%.
В ранните часове на търговията пазарите бяха подкрепени от поскъпването на акциите на Apple с 2,09%, след като
компанията отчете по-добри от очакваното финансови резултати за последното тримесечие. Компанията отчете нетна
печалба от 4,99 долара за акция (рекордна тримесечна печалба от 22,3 млрд долара) при приходи от 91,82 млрд. долара
за последното тримесечие, като анализаторите очакваха печалба от 4,54 долара за акция при приходи от 88,48 млрд.
долара. Силното представяне на Apple се дължи най-вече на нарастването на приходите от продажбите на iPhone до 55,96
млрд. долара., което е с 7% повече от същия период на миналата година.
„Apple изненада положително инвеститорите на няколко фронта, но най-важният беше този на продажбите на iPhone,
които надминаха техните очаквания“, коментира Самик Чатерджий от JP Morgan.
Акциите на McDonald’s, която също е в състава на Dow, поскъпнаха с 1,92%, след като компанията изненада с по-добри
резултати за тримесечието. Същото направи и General Electric, като акциите на индустриалния конгломерат поскъпнаха с
10,32%.
До момента 28% от компаниите от S&P 500 са представили финансовите си отчети за последното тримесечие, като около
70% от тях са надминали очакванията на анализаторите, сочат данни на FactSet.
Акциите на Boeing поевтиняха с 1,72%, след като авиационния гигант отчете годишна загуба за първи път от 1997 година
насам. Загубата на компанията за 2019 година възлиза на 636 млн. долара.
Понижения в Азия
Водещите борсови индекси на фондовите пазари в Азиатско-тихоокеанския регион отчетоха спад на фона на
продължаващото разпространение на коронавируса в Китай и решението на Федералния резерв на САЩ да запази
основния си лихвен процент без промяна, пише Си Ен Би Си.
Хонконгският индекс Hang Seng се понижи с 711,5 пункта, или 2,62%, до 26 449,13 пункта, като компаниите от туристическия
сектор бяха сред най-тежко засегнатите. Акциите на Southern Airlines, Sands China, Wharf Real Estateи Cathay Pacific
поевтиняха съответно с 3,34%, 4,10%, 4,58% и 2,13%. Акциите на доставчиците на части за Apple – AAC и Sunny Optical
поевтиняха с 7,51% и 7,44%.
Пазари в континентален Китай останаха затворени заради честването на Лунната Нова година.
Водещият индекс на токийската фондова борса Nikkei 225 отчете спад от 401,65 пункта, или 1,72%, до 22 977,75 пункта,
като книжата на Casio и Nikkon поевтиняха с 4,51% и 5,30%.
В Южна Корея индексът Kospi се понижи с 37,28 пункта, или 1,71%, до 2 148,00 пункта. Акциите на Samsung поевтиняха с
3,21%, след като технологичния гигант отчете оперативна печалба от 7,16 трилиона вона (6 милиарда долара) за четвъртото
тримесечие на 2019 г., което е с 33% по-малко от същия период година по-рано. Оперативната печалба на компанията за
цялата 2019 г. е 27,8 трилиона вона (23,4 милиарда долара), което е спад с 53% спрямо 2018 г.
Австралийският ASX 200 записа спад от 23,1 пункта, или 0,33%, до 7 008,40 пункта.
У нас
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) записаха понижения в ранната търговия. Основният индекс SOFIX отчете
спад от 1,34 пункта, или 0,23%, до 565,17 пункта. BGBX40 се понижи с 0,39 пункта, или 0,34%, до 112,87 пункта. BGTR30 изтри
1,66 пункта от стойността си, или 0,32%, достигайки до 5221,45 пункта. BGREIT регистрира спад от 0,53 пункта, или 0,39%,
до 134,32 пункта.
√ Ръст на цените на петрола в азиатската търговия
Цените на петрола скочиха в азиатската търговия днес, след като вчера Световната здравна организация (СЗО) се обяви
против ограничаване на пътуванията и търговията въпреки обявеното международното извънредно положение във връзка
с новия коронавирус от Китай, предаде Ройтерс.
Лондонският сорт Брент от Северно море, чиято цена е референтна за европейския пазар, повиши стойността си с 1,16
долара до 59,45 долара за барел.
Американският лек суров петрол поскъпна с 1,06 долара до 53,20 долара за барел
В. Дума
√ Спират употребата на монетите от 1 и 2 евроцента
Брюксел обмисля да въведе правила за закръгляване, които да се отнасят за всички страни от ЕС
Eвропейската комисия (ЕК) обмисля предложение за изтегляне на монетите от 1 и 2 евроцента, сочи документ. Мярката
би спестила разходи за производство и обработка на монетите, надхвърлящи често номиналната им стойност, предава
Ройтерс. Тази стъпка е включена в работната програма на ЕК за тази година и е предвидена за периода октомври-декември
след оценка на използването на двете монети.
Брюксел обмисля да въведе правила за закръгляване, които да се отнасят за всички страни от ЕС, така че потребителите да
могат да плащат, без да използват 1 и 2 евроцента, се посочва в документа. Сред страните от еврозоната Холандия,
Финландия, Ирландия, Белгия и Италия вече приеха правила, които изискват или насърчават закръгляването при плащане
в брой, за да се намали използването на двете монети. Закръгляването вероятно ще бъде първата стъпка преди
изтеглянето на тези монети, тъй като постепенно използването им ще спре.
В доклад от 2018 година ЕК посочва, че закръгляването може да се случи заедно с незабавното изтегляне на монетите или
може монетите от един и два евроцента да не се пускат повече, но да останат законно платежно средство. Еврокомисията
все още обмисля най-добрия вариант. "Няма окончателно решение по предложението", е казал заместник-председателят
на ЕК Марош Шефчович.
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В доклада еврокомисията посочва, че пускането на монетата от 1 евроцент е дейност, която носи загуби за държавите
членки. Италия спря да ги сече през 2017 година. В някои държави разходите по монетата от 2 евроцента също надхвърлят
стойността на монетите. Допитване от 2017 година сочи, че страните от еврозоната подкрепят постепенното изтегляне на
монетите от 1 и 2 евроцента.
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