Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите

Economic.bg
√ България рискува да си вкара автогол заради коронавируса
Някои икономически сектори са вече тежко засегнати и трябва да се помисли как да се ограничи ударът върху
останалите, смята Васил Велев
Българските власти и компании не трябва да предприемат прекалено агресивни мерки срещу вече официално
регистрирания в страната коронавирус (Covid-19), тъй като ще се постигне ефекта на бумеранга и ще бъде нанесен сериозен
удар върху българската икономика. Това обясни за Economic.bg председателят на Асоциацията на индустриалния капитал
в България (АИКБ) Васил Велев, който също така е изпълнителен директор на „Стара планина холд“.
„Не е препоръчително да се обявяват масови карантини или неизпълнение на договори поради „форсмажорни
обстоятелства“, защото ако има потвърдени поръчки за месеци напред към сериозни, стратегически партньори, едно
такова поведение на българските компании би довело до загуба на клиентите им. Това от своя страна би довело до
влошаване на икономическите резултати, на доходите на хората“, обясни Велев и обобщи: „Коронавирусът дойде и ще си
отиде, но ако поради неразумно поведение на българските компании клиентите им си тръгнат, намирането на други няма
да е бързо и лесно“.
Според председателя на АИКБ предприятията в страната не само не трябва да спират или намаляват работа, но и да се
стремят към извънредни поръчки, въвеждане на гъвкаво работно време, сумирано изчисляване на отработените часове,
така че да се произведе допълнително, за да се задоволят нуждите на местния пазар.
"Сега е важно да се осъзнае колко е важен вътрешният български пазар, както и че някои икономически сектори досега са
били несправедливо подценявани", смята Велев. Причината е, че местните предприятия вече се сблъскват с проблеми с
вноса и износа заради по-трудното намиране на ресурси на международните пазари и прибягването до по-скъпи
алтернативи.
„Определено има затруднения с вноса. В сектора на битовата химия и козметика се налага да се търсят заместители на
някои суровини, които са изчерпани в момента. Това води до оскъпяване на продукцията. Освен това, когато има
извънреден труд, който е по-скъпо платен, също има поскъпване на продуктите за крайните клиенти“, обясни
предприемачът.
Той подчерта, че тепърва предстои да има проблеми с износа от България, тъй като Италия и конкретно най-богатата
северна част на страната е вторият ни най-голям търговски партньор след Германия. „Докато първоначално най-големият
проблем за международната икономика произтичаше от Китай, то днес там вече повече хора оздравяват, отколкото се
разболяват, докато за Западна Европа, която ни засяга далеч по-пряко, проблемите тепърва започват. Това до голяма
степен ще повлияе не само на износа ни, но и на вноса към нас, тъй като стокообменът с Италия например е почти изравнен
– приблизително колкото внасяме от там, толкова и изнасяме към тях“, коментира Велев.
Според него в България засега проблеми с аутсорсинг компаниите, които са силно зависими от чуждестранните си
компании майки и тяхното състояние, засега не се очакват, но други сектори вече изпитват сериозни проблеми. Такива са
туризмът, хотелиерството и ресторантьорството.
Трябва сериозно да се мисли как да не възникнат големи трудности и за производствените предприятия, при които просто
е невъзможно хората да работят под карантина и затова са принудени да са всички на едно място. Конкретно за своите
предприятия Велев обясни, че досега не е обявявана карантина и че засега не се планира такова нещо. Вместо това са
затегнати хигиенните изисквания и са въведени нови такива.
Като цяло за международната икономика председателят на директорът на „Стара планина холд“ смята, че за извлечени
поне две поуки. Едната е, че занапред държавите не трябва да разчитат толкова много, колкото досега, на „фабриката на
света“ Китай, а да се стремят да задоволяват сами нуждата си от базови стоки. От там произтича и втората поука – че
занапред повече не трябва да се подценяват някои сектори като текстилен, козметичен, фармацевтичен и т.н. „Досега
винаги IT секторът беше издиган в нещо като култ, но сега се вижда, че хората не могат да използват софтуерни решения
срещу заразата“, обясни Васил Велев.
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БНР
√ Бизнес и COVID-19 - рискове и възможности
Към момента рисковете за българската икономика, свързани с COVID-19, са преди всичко външни и идват най-вече от
Италия, коментира пред БНР председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев:
„В Китай епидемията си отива и работата започва. Доставките се подновяват. Проблемът е Италия на този етап. В България
компаниите работят. Няма проблем, няма и масова епидемия на грип в голяма част от страната. Това е картината
накратко“.
Пораженията за икономиката заради разпространението на новия коронавирус са свързани - на този етап поне, с
експортната ѝ ориентираност, обясни Васил Велев:
„Две трети от нашия експорт е за Европейския съюз, а Италия е вторият ни търговски партньор. Вече има много сигнали за
забавяне на експорта, за отказ от превоз, тъй като, след като се върнат от Италия, водачите на камиони се поставят в 2
седмична изолация - тоест не могат да продължат да работят и това води до откази за превоз. Това са проблемите сега.
Имаше известно забавяне и проблеми с доставките от Китай - на суровини, аксесоари, комплектации, крепежни елементи,
но там нещата се оправят вече“.
Велев добави, че голяма част от компаниите са спрели командировките в чужбина. Според него най-много около една
четвърт от заетите могат да останат да работят от домовете си като мярка срещу разпространението на COVID-19:
„Това е консултантският бизнес, IT секторът, услугите, свързани с одит, счетоводство… Но производството няма как да се
осъществи вкъщи“.
Според Велев българските компании бързо се пренастройват към новите обстоятелства, а секторът на битовата химия има
какво да предложи:
„Има много добри български продукти на спиртна основа – гелове, дезинфектанти. Компаниите бързо се ориентираха
и започнаха да произвеждат и големи опаковки за офиси“, каза Васил Велев в предаването "Преди всички". Той
прогнозира, че много от компаниите ще се включат в производството на защитни облекла, използвани в медицинската
практика, което ще доведе до нормализиране и на цените на тези изделия:
„В секторите текстил и облекло в България работят над 85 хиляди заети, това са стотици компании. Цените и спекулативно
много се повишиха на редица изделия, като защитни маски например. Това безспорно ще доведе до повече компании,
които ще се включат в производството им. Имаме информация например за много малки фирми, които са закупили
нетъкан текстил от наш производител, които до момента не са правили това. Очевидно високите цени ще доведат до
включване на пазара на нови производители и от там до нормализиране на цените. Кои цени са високи? До два пъти
спрямо нормалните не са високи при експресни поръчки…., разбира се, 20 пъти по-висока е спекулативна цена и нея много
бързо пазарът ще я отсее“.
Цялото интервю чуйте от звуковия файл.
БНТ
√ Около 1/4 от служителите в България може да работят от вкъщи заради коронавируса
Около една четвърт от служителите в България може да работят от вкъщи, за да се предотврати както разпространението
на грипната вълна, така и да се спре евентуалното разпространение на коронавирус. Това показват изчисленията на
работодателите. Кои сектори на икономиката ще загубяти кои ще спечелят - вижте в репортажа на Цветелина Катанска.
Туризмът и транспортът са двата сектора, които ще бъдат най-засегнати от глобалното разпространение на коронавирус.
Освен тези икономически сфери обаче, спад ще има и при производителите.
Томчо Томов, заместник-председател на БСК: Глобалният проблем, това е нарушаването на веригата от доставките,
особено на тези, които са зависими от доставки и компоненти на суровини от най-засегнатите страни - Китай и Южна Корея.
Васил Велев, председател на АИКБ: По-сериозен е проблемът с разпространението на вируса в Европейския съюз, където
са и нашите основни партньори - Италия, виждаме разпространение на вируса и в Германия и Франция.
Общият спад на икономиката в отделни сектори може да достигне до между 20 и 30%, прогнозират работодателите. Една
от основните мерки е при възможност да се работи от вкъщи, вече има работодатели, които разпускат служителите си
особено в сектора на информационните технологии, счетоводството и одита.
И докато в сектора на услугите могат да се възползват от правото си хората да работят от вкъщи, не във всички професии
това е възможно, една от тези области, където това е напълно невъзможно е телевизията. За да гледат хората новини,
всички тези хора трябва да бъдат на работните си места.
Друга идея, която отново според работодателите има шанс и трябва да бъде доразвита е електронното правителство.
Томчо Томов, заместник-председател на БСК: Посещението на държавната и местната администрация също дава
възможност за пренасяне на коронавируса.
Има и сектори, които ще спечелят от превантивните мерки срещу заразите, а именно козметичния, фармацефтичния
бранш, шивашката индустрия.
Васил Велев, председател на АИКБ: Не споделяме позицията, че трябва да се прекрати износа и доставката до редовни
клиенти, защото това ще влоши икономическата ситуация, по-скоро недостига трябва да се компенсира чрез извънреден
труд, чрез извънредни доставки.
Бизнесът е категоричен също така, че не трябва да се насажда паника сред обществото, а напротив - да се работи в посока
за повишаване на хигиенните навици, които са силно занижени особено при нискоквалифициарния персонал.
За повече информация вижте видеото.
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В. Дума
√ Заради коронавируса ще пострада малкият и среден бизнес
Тепърва ще се наблюдават проблеми в големите предприятия, каза министърът на икономиката Караниколов
Малкият и среден бизнес ще пострадат заради епидемията с коронавируса и тепърва ще се наблюдават проблеми в
големите предприятия. Това стана ясно от думите на министъра на икономиката Емил Караниколов пред Нова телевизия.
Най-важното е да защитим работниците, каза той.
Относно икономическите ефекти от епидемията министърът каза, че проблемите са започнали с влизането на вируса в
Европейския съюз и засягането на големи партньори на България като Германия, Италия, Франция или Гърция, с които
страната ни има голям стокообмен. По думите му се отчитат проблеми в туризма и транспорта.
На въпрос дали се задава икономическа криза заради коронавируса Караниколов каза, че наложената карантина означава
и много неработещи хора. Той обаче подчерта, че всички рейтингови агенции потвърждават, че България има финансова
стабилност.
Икономическият министър коментира, че в някои страни в ЕС има паника и презареждане. За да се избегне този ефект у
нас, има екшън план, изготвен съвместно с големите вериги магазини и аптеките и в случай на нужда ще се ограничи
купуването на определен вид стоки от първа необходимост, за да се избегне спекулация. Относно хранителните продукти
министърът увери хората, че не трябва да имат притеснение, тъй като засега са пълни и складовете, и държавният резерв.
Към момента рисковете за българската икономика, свързани с COVID-19, са преди всичко външни и идват най-вече от
Италия, коментира пред БНР председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев.
Пораженията за икономиката заради разпространението на коронавируса са свързани на този етап с експортната й
ориентираност, обясни Велев. Две трети от нашия експорт е за ЕС, а Италия е вторият ни търговски партньор. Велев добави,
че голяма част от компаниите са спрели командировките в чужбина. Според него най-много около една четвърт от заетите
могат да останат да работят от домовете си.
NBOX
√ Васил Велев: Засега рисковете за икономиката ни заради коронавируса идват главно от Италия
Според Велев българските компании бързо се пренастройват към новите обстоятелства, а секторът на битовата
химия има какво да предложи
Към момента рисковете за българската икономика, свързани с COVID-19, са преди всичко външни и идват най-вече от
Италия, коментира пред БНР председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев:
„В Китай епидемията си отива и работата започва. Доставките се подновяват. Проблемът е Италия на този етап. В България
компаниите работят. Няма проблем, няма и масова епидемия на грип в голяма част от страната. Това е картината
накратко“.
Пораженията за икономиката заради разпространението на новия коронавирус са свързани - на този етап поне, с
експортната ѝ ориентираност, обясни Васил Велев:
„Две трети от нашия експорт е за Европейския съюз, а Италия е вторият ни търговски партньор. Вече има много сигнали за
забавяне на експорта, за отказ от превоз, тъй като, след като се върнат от Италия, водачите на камиони се поставят в 2
седмична изолация - тоест не могат да продължат да работят и това води до откази за превоз. Това са проблемите сега.
Имаше известно забавяне и проблеми с доставките от Китай - на суровини, аксесоари, комплектации, крепежни елементи,
но там нещата се оправят вече“.
Велев добави, че голяма част от компаниите са спрели командировките в чужбина. Според него най-много около една
четвърт от заетите могат да останат да работят от домовете си като мярка срещу разпространението на COVID-19:
„Това е консултантският бизнес, IT секторът, услугите, свързани с одит, счетоводство… Но производството няма как да се
осъществи вкъщи“.
Според Велев българските компании бързо се пренастройват към новите обстоятелства, а секторът на битовата химия има
какво да предложи:
„Има много добри български продукти на спиртна основа – гелове, дезинфектанти. Компаниите бързо с ориентираха и
започнаха да произвеждат и големи опаковки за офиси“, каза Васил Велев в предаването "Преди всички".
Той прогнозира, че много компаниите ще се включат в производството на защитни облекла, използвани в медицинската
практика, което ще доведе до нормализиране и на цените на тези изделия:
„В секторите текстил и облекло в България работят над 85 хиляди заети, това са стотици компании. Цените и спекулативно
много се повишиха на редица изделия, като защитни маски например. Това безспорно ще доведе до повече компании, се
които ще се включат в производството им. Имаме информация например за много малки фирми, които са закупили
нетъкан текстил от наш производител, които до момента не са правили това. Очевидно високите цени ще доведат
включване на пазара на нови производители и от там до нормализиране на цените. Кои цени са високи? До два пъти
спрямо нормалните не са високи при експресни поръчки…., разбира се, 20 пъти по-висока е спекулативна цена и нея много
бързо пазарът ще я отсее“.
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AИКБ
√ ИНФОРМАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ НА СВЕТОВНАТА ЗДРАВНА ОРГАНИЗАЦИЯ (СЗО) – COVID 19
Предоставяме на Вашето внимание информационни материали на Световната здравна организация (СЗО) в превод на
Националния център по обществено здраве и анализи във връзка с разпространението на вируса COVID-19.
Препоръките в тях са насочени към работодателите с оглед своевременно предприемане на превантивни мерки, както и
за действия при възникване на епидемиологична обстановка – подготовка на предприятието и работните места и
взаимодействия с персонала и здравните служби.
Препоръчваме материалите да бъдат разгледани на заседания на Комитетите по условия на труд в предприятията (на
срещи с участие на представители на работещите). За оценяване на риска в конкретния случай и планиране на подходящи
мерки следва да се свържете със съответната служба по трудова медицина.

Важни обществено-икономически и политически теми

БНР
√ Как работодателите ще пазят работниците и служителите си от коронавируса?
Ще работят ли работодатели и институции в синхрон за затягане на мерките за предпазване от коронавируса?
Георги Бижев е производител на материали за защитни средства в Габрово. Казва, че в България има „около 4 хиляди
конфекции, които могат да се справят чудесно с това" да произведат необходимото количество предпазни облекла.
„Важното е, че тези лични предпазни средства не могат да бъдат направени от вестници, те се правят от определени
материали, които трябва да отговарят на определени изисквания“, коментира Бижев в предаването "Хоризонт до обед".
След препоръките от вирусолозите фирмата на Бижев е готова с първа пилотна мостра, която днес ще премине през
изпитателна процедура в Министерството на здравеопазването.
„Първоначалната суровина е различна. Може да бъде 100% памук, памук - полиестер, вискоза – полиестер. На него се лепи
непромокаема мембрана. Вирусолозите основното изискване, което поставят, е да не пропуска вода, да не пропуска
флуиди“, поясни Георги Бижев.
„Ние го тъчем, след това го обработваме – избелваме го, след което му нанасяме определени пластификатори. На това
нещо се нанася мембрана или се хидрофобира и се промазва и след това се тества за въздухопаропропускливост. Оттам
нататък се произвежда съответното предпазно средство и минава отново на тест“, описа производствения цикъл Георги
Бижев.
След потвърдените първи четири положителни проби за коронавирус у нас, спазват ли работодателите препоръките на
Световната здравна организация?
Работодателите трябва да преминат в режим на координация със службите по трудова медицина, областните здравни
инспекции и с областните дирекции на МВР, отбеляза пред БНР Жасмина Саръиванова, експерт „Индустриални
отношения“ в Българската стопанска камара (БСК).
Някои от фирмите като микропредприятията и семейните фирми ще бъдат затруднени при изпълнение на препоръките,
смята Елеонора Неголова, председател на Националното сдружение на малкия и средния бизнес.
За по-малките фирми допълнителните инвестиции се явяват непланирани разходи, които всяка компания трябва да
прецени как да посрещне, посочи тя. „Въпросът е откъде ще се генерира ресурсът и кой ще плати сметката. Защото дори
малкият бизнес да намери вътрешни резерви, те трябва да бъдат калкулирани в цените на стоките или услугите, които
предлага.“
Специалистът по медицинско право адвокат Мария Шаркова е на мнение, че трябва да се предприемат извънредни
действия. „За съжаление както дезинфектантите, така и предпазните облекла, така и, макар да звучи комично - брашното
и маята по магазините изчезнаха в резултат на огромната паника сред населението“, заяви Шаркова.
Коронавирусът поставя на изпитание егоизма ни, който проявяваме, когато обичаме да казваме, че здравето си е наша
работа. „Сега установяваме, че с нашето поведение ние пряко влияем върху останалите хора и ще трябва да се
съобразяваме със създалата се ситуация. Да се превъзпитаме малко, така да се каже“, коментира Мария Шаркова.
Как трябва да се случва оценката на риска в работната среда?
Регионалните здравни инспекции могат да окажат помощ в обследването както на ключови публични места, така и на
работните пространства, подчерта Шаркова. „Следва да се създадат мултидисциплинарни комисии, за да следят за
ситуацията и да извършват адекватна преценка.“
„И на всички да е ясно, че това не е учение, а реална кризисна ситуация, при която трябва да се направи адекватна оценка
и да се спазват правилата. Тук няма място за избягване на създадените правила, тяхното заобикаляне“, допълни Мария
Шаркова.
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√ Рязко влошаване на инвеститорските нагласи в еврозоната до 7-годишно дъно заради Covid-19
Нагласите на инвеститори и анализатори относно икономическото развитие в еврозоната се влошиха много рязко през
март до 7-годишно дъно с оглед на страховете, че глобалното разпространение на коронавируса Covid-19 може да вкара
световната икономика в рецесия, показват резултати от последно проучване на компанията за пазарни изследвания Sentix.
Индексът на инвеститорските нагласи на компанията Sentix, определен от проучване сред 1155 инвеститори и проведено
между 5-ти и 7-ми март, се срина с цели 22,3 пункта до -17,1 пункта от 5,2 пункта през февруари, достигайки най-ниско
ниво от април 2013-а година, докато очакванията на финансовите пазари бяха за малко по-сдържа спад към -11,4 пункта.
Това представлява най-драматичен месечен спад на индекса откакто съществува самото проучване и не означава нищо
друго, освен че инвеститорите се подготвят за дълъг период на икономическа слабост.
Индексът Sentix, измерващ текущата икономическа ситуация в еврозоната, се влошава през март до -14,3 пункта от 4,0
пункта през февруари, достигайки най-ниско ниво от октомври 2019-а, докато индексът на бъдещите инвеститорски
нагласи се срина до -20,0 пункта от 6,5 пункта, отчитайки най-ниско ниво от август 2012-а година.
Новият коронавирус Covid-19, който сега се разпространява бързо по целия свят и изисква последователни мерки за
неговото овладяване, вероятно ще потопи глобалната икономика в рецесия, отбеляза шефът на Sentix Манфред Хюбнер и
добави, че общият Sentix индекс на световната икономика падна през март до -12 пункта от 8,1 пункта месец по-рано.
"Никога досега наши данни не са измервали такъв силен синхронизиран срив на световните икономически нагласи на
инвеститорите", посочи той и подчерта: "Това поставя сегашният спад в една негативна верига наред в световната
финансова криза след фалита на банката Lehman Brothers (през есента на 2008-а година), ядрената авария във Фукушима
(през март 2011 година) и петролната кредитна криза (през 2016-а година).
Общият Sentix индекс на Германия също се понижава рязко през март до -16,9 пункта от 4,5 пункта през февруари,
достигайки най-ниско ниво от октомври 2019-а година. Индексът Sentix, измерващ текущата икономическа ситуация в
Германия, се понижава до от 4,3 до -13,3 пункта (най-високо ниво от октомври 2019-а), докато индексът на бъдещите
инвеститорски нагласи спада от 4,8 до -20,5 пункта (също най-ниско ниво от октомври 2019-а).
Аналогичното проучване за САЩ показва малко по-спокойно поведение, но и тук Sentix индексите се понижават до найниски нива от октомври 2019-а година. Съответният общ Sentix индекс на САЩ спада до 0,2 от 20,3 пункта, индексът на
текущата оценка се понижава до 17,8 от 38,3 пункта, а Sentix индексът на икономическите очаквания в бъдеще - до -16,0
пункта от 3,8 пункта месец по-рано.
Sentix проучването за страните от Източна Европа също отчита драматично влошаване на инвеститорските нагласи, като
общият индекс пада през март до -12,9 пункта (най-ниско ниво от февруари 2016-а година) от 5,5 пункта през февруари,
индексът на текущата икономическа ситуация се срина от 5,3 пункта до -10,8 пункта (най-ниско ниво от август 2016-а),
докато индексът на бъдещите икономически нагласи се влоши от 5,8 до -15,0 пункта (най-ниско ниво от декември 2011-а
година).
Коментирайки слабите данни за еврозоната, шефът на Sentix Манфред Хюбнер заяви, че инвеститорите искат да видят
"ясен и силен сигнал за промяна на паричната политика от страна на ЕЦБ на заседанието на централната банка този
четвъртък (12-ти март)".
"Времето е належащо! Защото, ако не се предприемат действия, никой не трябва да бъде изненадан от нов момент от типа
на фалита на Lehman Brothers, който ще увеличи хаоса", каза той и добави: "Така или иначе, рецесионната среда, която
сега е създадена, вероятно ще ни тежи години напред".
√ Срив на руската рубла с близо 10% след "петролната ценова война" на Рияд с Москва
В понеделник руската рубла се обезцени с близо 10% спрямо щатския долара и еврото, достигайки най-ниски нива от 4
години насам.
Това стана факт, след като петролът поевтиня драматично с над 20% като реакция на обявената от Саудитска Арабия
"ценова петролна война" срещу Русия в резултат на нежеланието на Москва да се съгласи на предложението на ОПЕК за
допълнително съкращаване на добивите.
Щатският долар поскъпва с 8,5% към 75,00 рубли, а еврото нараства с малко под 10% към 86,00 рубли, като това са найниските нива на руската валута от февруари 2016 година. Трябва да се има предвид, че в края на търговията в петък рублата
се търгуваше около 68,6 спрямо долара и около 77,5 спрямо еврото.
В опит да спре драматичната обезценка на местната валута руската централна банка прекрати ежедневните си покупки на
чуждестранна валута за попълване на държавните резерви в продължение на 30 дни.
Акциите на руските петролни гиганти, търгувани на Лондонската борса също отбелязаха драматичен спад, като акциите на
Rosneft поевтиняха с 21,8%, тези на Lukoil - с 19,4%, а на газовата компания Norvatek - с 14,7%. Вчера фондовата борса в
Москва не беше отворена заради официален руски празник.
√ ЕС и Турция ще разгледат споразумението за бежанците чрез специална група
Съвместна група начело с върховния представител по външната политика и сигурността Жозеп Борел и на министъра на
външните работи на Турция Мевлют Чавушоглу ще изяснява как се прилага споразумението между ЕС и Турция за
бежанците. Това съобщи председателят на Европейския съвет Шарл Мишел след срещата с турския президент Реджеп
Ердоган.
Мотивите, с които се създава тази група, Мишел определи така:
"За да бъдем сигурни, че сме на една и съща страница и имаме еднаква интерпретация за това, което правим в Турция на
ниво ЕС за прилагането на споразумението. Ще продължим политическия диалог с президента Ердоган през следващите
дни. Също така ще информираме и страните-членки."
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Като подчерта, че категорично има различия между двете страни, председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен добави, че
споразумението между Общността и Турция от 2016-та година остава валидно. "Днес обсъждахме как да приложим на
практика липсващите части, както и да намерим обща позиция за това, което го няма и което е на място", заяви фон дер
Лайен:
"Ние много ясно изразихме пред президента Ердоган нашия ангажимент да вървим напред по тези въпроси при условие,
че това е взаимно. Затова смятам, че днес бе поставена добра начална точка на процес, чиято цел е да се даде перспектива
на мигрантите и стабилност на региона."
√ Цяла Италия "остава вкъщи" заради коронавируса
Ще се излиза само по работа и при извънредни случаи
Италианският премиер Джузепе Конте обяви нови, по-строги мерки срещу епидемията от КОВИД-19. От вторник сутринта
ограниченията върху движението на хора ще важат вече не само за първоначалното огнище на заразата в Ломбардия, но
и върху цяла Италия. Всички обществени мероприятия, включително и футболните мачове, се отменят.
Пресконференцията на Конте беше излъчена едновременно по всички телевизионни канали. Той обяви, че цяла Италия
става защитена зона. Няма да има повече червена, жълта или зелена зона. Забраняват се пътуванията с изключение на
доказани нужди, както бе досега в област Ломбардия и в 14-те провинции в Северна Италия. Хората ще трябва да
удостоверяват причината за пътуване и ако се разкрие измама, случаят ще бъде третиран като престъпление.
Новият указ, който ще носи името „Аз оставам вкъщи”, съкращава до минимум движението на хората из страната и влиза
в сила от днес. Всички видове учебни заведения ще са във ваканция до 3-и април. Прекратяват се всички спортни дейности
и шампионати, включително и футболната серия „А”. Няма да има ограничения за обществения транспорт, за да се
гарантира непрекъснатостта на производствената система и да се позволи на хората да отидат на работа.
По-рано снощи властите в Италия отчетоха 25-процентно увеличение спрямо неделя на заболеваемостта и смъртните
случаи, които са вече 463.
√ Американските войски започват официалното си изтегляне от Афганистан
Говорителят на американските военни сили в Афганистан (USFOR-A) Сони Легет разкри в понеделник, че те са започнали
изтеглянето си от страната.
"USFOR-A започна планирано намаляване на своето военно присъствие от над 12 000 до 8 600 в рамките на 135 дни", за да
се съобрази със "Съвместната декларация между САЩ и Ислямска република Афганистан и Споразумението между САЩ и
талибаните", обяви Легет.
Той добави, че "USFOR-A е на път да постигане заложените в плановете нива на въоръжени сили, като същевременно
запазва необходимата си способност".
Решението за изтегляне е факт, след като на 29-и февруари беше подписано мирно споразумение между САЩ и
афганистанските талибани.
БНТ
√ От днес са достъпни предварително попълнените от НАП данъчни декларации
Предварително попълнените данъчни декларации за доходите на физически лица ще бъдат достъпни в портала за
електронни услуги на приходната агенция от днес.
Чрез персоналния код или електронен подпис ще можем да проверим вече въведените данни за доходи от трудови или
граждански договори. Данъчната кампания приключва в края на април.
√ Не се предвижда удължаване на учебната година заради ваканцията на учениците
След Националната грипна ваканция учениците се връщат в училище на 12 март. Това не се отнася за Плевен и Габрово,
където училищата и детските градини са затворени до второ разпореждане. В Пловдив пък решиха да удължат ваканцията
на местно ниво до края на седмицата. Хигиенните мерки в училищата след завръщане на децата ще продължат. Заради
двете грипни ваканции, в Националните външни оценявания след 4, 7, 10 и 12-ти клас ще влезе само материалът, който е
бил преподаден. Не се предвижда удължаване на учебната година.
Средно между 6 и 16 учебни дни са загубили българските ученици от двете грипни ваканции, в зависимост от това в коя
област живеят. Учебният материал ще се престуктурира, но е очевидно, че няма да могат да се вземат всички теми.
Таня Михайлова, заместник-министър на образоваинето и науката: Тези теми съответно има вероятност те да не бъдат
включени особено във външните оценявания, защото това е важния момент. Към момента не говорим за промяна на
датите нито за 4,7, 10 и 12 клас.
А удължаване на учебната година?
На този етап и тази тема не я обсъждаме, защото системата има резерв и може да поеме тези неучебни дни.
В столичното 134-то училище ще използват факултативните часове за запълване на пропуснатите уроци.
Весела Палдъмова, директор на 134-то СУ: В Италия в продължение на два месеца училища и университети не работят,
надявам се това да не се случи и при нас. Хубаво е децата да могат да се явят обективно върху целия материал.
Тъй като Националната грипна ваканция продължава още няколко дни, от министерството съветват учениците.
Таня Михайлова, зам. министър на образоваинето и науката: Да избягват контакти на обществени места, да избягват
места, където се струпват много хора, в МОЛ-овоте основно, в кината, в кафенетата.
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При завръщането им в училище мерките продължават. Ще се дезинфекцират кордорите и класните стаи, ще се проветрява
и почиства. Ще се осигури достатъчно сапун, за да мият често ръцете си.
Весела Палдъмова, директор на 134-то СУ: Училището е обезпечено с дезинфектанти, с които се почистват всички
плоскости, от чинове, под, стени, всичко.
Таня Михайлова, заместник-министър на образоваинето и науката: Задължително помежду си, когато общуват да
избягват тези ръкостискания, предгръдки. Също така не бива да споделят храна, не бива да споделят общи напитки.
Отменени са всички екскурзии, зелени училища, състезания и олимпиади. Не могат да се кажат новите дати за
Националните кръгове на олимпиадите, защото трябва да се изчакат учениците от Плевен и Габрово. Някои от тези
резулати играят ролята на балоообразуващи оценки.
Монитор
√ Борисов настоя учебният процес да бъде възстановен след сряда
Премиерът към световните лидери: Еднакви мерки и солидарност срещу коронавируса
Международна видеоконферентна връзка провежде премиерът Бойко Борисов с други евролидери заради
коронавоируса, на която присъстваха предсатвители и на оперативния щаб към МС относно заболяването.
В разговора участие взеха израелският премиер Бенямин Нетаняху, унгарският премиер Виктор Орбан, италианският Джузепе Конте, австрийският канцлер Себастиян Курц, както и румънският - Лудовик Орбан. Всеки от тях сподели опита на
своята страна за справяне със заболяването и мерките, които са предприели за неговото ограничаване.
„Ключовата думата сега е солидарност”, заяви Борисов. Министър – председателят настоя учебният процес в българските
училища да бъде възстановен след сряда. "След сряда да си започнат учебните заведения да си работят, защото това е за
матурите...после трябва много време да се доучва. Освен на стопанския живот ще се нанесе щета на учебния процес",
коменитра премиерът.
Иначе пред световните лидери Борисов докладва, че сме въвели много строги ограничения, а проблемът е със затварянето
на училища и детски градини. Причината – родителите не могат да отидат на работа, като този проблем нанася щети и то
особено в по- малки населени мести, на малкия и среден бизнес с фирми с до 20 служители. От думите му се разбра, че на
много места фирмите организирали забавачки, за да не губят работниците си. В тази връзка
ефектът според него от затваряне на школа и детските градини е много малък или нулев.
„Ние така или иначе до сряда имаме грипна ваканция зареди другия вирус и мисля че щаба, ако прецените може да
предложите след сряда да си започнат учебните заведения да си работят, защото това е за матурите“, казва Борисов и
добавя, че след това трябва много време да се доучва.
Според премиера стопанския живот бил изключително важен., а това щяло да нанесе щета и на учебния процес. Същото
важало и за градския транспорт. Ако бъде затворено, заедно с метрото, това би блокирало целия стопански живот в София,
даде да се разбере Борисов.
Премиерът изтъква пред световните лидери, че ние имаме само 4 случая на болни с коронавирус. Според Борисов
солидарността е важна, за да се подсигурят тестовете за болниците, както и света да се впрегне, за да намери лекарство.
"Тъй като съм убеден, че стопанската и финансова криза чука на вратата", каза Борисов. Той изтъква, че в условията на
коронавирус, е изключително притеснен от миграционната криза и нелегалните мигранти, които влизат в Европа. "Това са
стотици хиляди хора, които не са под контрол. Идват от много тежко заразени райони. Така че това една допълнително
утежняваща ситуация в региона. Много държави забраниха износа на тестове, медицински облекла. Всяка държава се
спасява сама себе си, но думата солидарност значеше нещо преди това.", казва Борисов и предлага поне най-неотложните
медикаменти и тестове да обменят.
По думите му гражданите на Европа, а и на Израел ще се по-спокойни, ако всички държави имат еднакви мерки. Именно
затова той пита другите лидери дали при тях училища и детски градини за затворени и за колко време. Наред с това
трябвало да се преизчисли и колко време ще се прилагат мерките, защото инфекциозните отделения и болници могат да
достигнат максималния си капацитет. При такива случаи обаче докторите трябвало да кажат
как в домашни условия да се лекуват заразените.
Затова Борисов предлага шефовете на щабовете в дадените страни да обменят информация по същия начин.
Накрая Борисов припомни, че днес очакваме от Турция защитни материали. Една от фирмите производителки в Габрово
вече са разкроили защитно облекло, което дава изолация. „Ако вие одобрите днеска, съответно със сертификатите на
лабораторията венга може да пратим да кроят и да шият във военното интендантство. Това трябва да се организира, за да
може да се произвеждат маските и облеклата в България. По този начин ще помагаме и на съседни страни", каза накрая
Борисов.
Осигуряват маски и за джипитата, обучават и университетските лаборатори за тестовете за коронавируса
След видеоразговора Венцислав Мутафчийски, който оглавява щаба, даде и разснения. Той поясни, че коронавируса е
предизивкателство за правителствата и икономиките. От думите му стана ясно, че Борисов призовал за солидарност между
държавите и здравните власти, което пък било възприето и от другите лидери. Основен акецент било как по бързо да се
доказват заболяванията.
„PSR методиката е най-сигурна, но изисква технологично време. Достигнахме до мнението, че е добре да се откриват нови
лаборатории и нови тестове”, каза ген.-майор проф. Мутафчийски. По думите му още сутринта щабът е обсъдил
възможността за откриване на нови лаборатории. Именно затова смятат да покажат на всички университетски
лабиратории в България как да работят с тестовете за коронавирус. За тях ще бъде организирано кратко обучение, така че
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да се обхане по-голям поток от хора и пациенти. Мурафчийски разясни, че методът на установяване на коронавируса е
като този за хепатит С.
По отношение на мерките срещу разрастване на заразата той посочи, че повечето страни са застъпници на т. нар. твърди
мерки.
„Италианските власти отделят акцент на това, че на лечебните заведения не може да бъде прехвърлена отговорността за
наблюденето. Голям процент от болните са леки случаи, трябва да бъде разработен механизъм за домашното им лечение.
В Китай също повече от 80% от случаите се лекуват в домашни условия, каза още ген.-майор поф. Мутафчийски.
По отношение на мерките за пътуване в чужбина са идентични с тези в България. Обменяме научна информация на
бъларски учени с учени от Австрия и други страни”, допълни той.
Относно удължаването на грипната ваканция в страната, Мутафчийки заяви, че тепърва ще се водят разговори, но намекна,
че няма да се стигне до това. Той разсяни, че досега вканцията е била заради грип Б,а не за коронавируса. И докато първия
засяга предимно ученици и млади хора, то коронаворуса - на диаметралния спектър. В Итаия нямало смъртни случаи на
хора под 60 г.
"Няма данни при коронавируса, които да налагат мерки спрямо подрастващите и ученическата група", каза Мутафчийски.
Иначе той коментира предстоящата среща между икономическия министър Емил Караниколов и производителите на
защитни облекла. По думите му вече били произведени първите прототипи, които обаче ще бъдат подложени на тестове.
От думите му стана ясно, ще се осигуряват и маски за джипитата. Един производител е завил, че има 40 000 на склад, а
здравното министество щяла да ги купи веднага и да направи сигурни поръчки за следващите седмици и месеци.
"Джипитата няма да бъдат оставени на произвола на съдбата", каза той.
На свой ред здравният министър Кирил Ананиев заяви, че заминава за границата с Турция, където трябва да посрещне
пратката с всички предпазни средства, договорени по посещението на Борисов в Турция.Водели се обаче и разговори с
партньори от ЕС, за да бъдат доставени и от там допълнителни количества. Имало разговори и с трети страни. По думите
на Ананиев, заедно с това, което ще се произведе от БГ фирмитем пазарът за защитни средства ще бъде задоволен.
Така джипитата и болици ще могат да правят своите заявки за маски и зашитни средства в РЗИ-та.
Български фирми вече са разработили два защитни костюма
Български компании за 24 часа са успяли да разработят 2 проекта за защитни костюми против коронавируса. Това обяви
министърът на икономиката Емил Караниколов на брифинг след среща с представителите на асоциации на текстилните
производители и водещи производители в бранша, производители на медицински консумативи и дистрибутори.
Костюмите бяха показани, но те тепърва трябва да се изследват от военния институт и ако отговарят на изискванията, ще
се сключи договор за започване на производство. Костюмите са предназначени за медицински и социални работници,
водонепропускливи са и са за многократна употреба - могат да се ползват около 50 пъти. В момента медицинския персонал
е осигурен с костюми за еднократна употреба.
News.bg
√ Тестват новия водопровод към Перник
Започват тестовете на новия водопровод към Перник, съобщава Нова телевизия. Чрез него миньорският град ще получава
вода от Белмекен през водопровода на София.
Малко повече от месец отне изграждането на новата тръба до Перник. Очаква се, ако всичко е наред, водата да потече в
края на следващата седмица.
Припомняме, бедствено положение на територията на Перник бе обявено на 21 декември, след като воден режим бе
обявен в цяла Пернишка област на 18 ноември.
Решението за изграждането на водопровода, за да се вземе вода от "Белмекен" и да се доведе до Перник, беше взето от
Министерския съвет като единственото възможно, което да подпомогне Перник и кризата с обема на язовир "Студена". То
беше прието и с гласуване от Столичния общински съвет, с което се даде разрешение за включване към ВиК мрежата на
София.
Изграждането на водопровода струва 26 млн. лв., а премиерът заръча тръбата да се построи за 30, а не за 40 дни, както
първоначално беше планирано.
√ Министър Петкова и US-експерти обсъдиха работата на въглищните ни централи
Врамките на Стратегическия диалог на високо равнище - форум за консултации и сътрудничество по глобални, регионални
и двустранни въпроси от взаимен интерес за България и САЩ, министър Теменужка Петкова се срещна с представители на
Департамента по енергетика на щетите. Това съобщи пресцентърът на министерството на енергетиката.
В срещата са участвали посланикът на САЩ у нас Н. Пр. Херо Мустафа, заместник-асистент секретарят по управление на
чисти въглища и въглерод към организацията "Енергия от изкопаеми горива" към Департамента по енергетика на САЩ Лоу
Хъркман, Анджелос Кокинос и д-р Джеймс Адамс от Държавния департамент на САЩ.
Обсъдена е била възможността за сътрудничество по отношение на запазване на капацитета на въглищните централи в
България, използвайки опита и разработените технологии в САЩ. По думите на министър Петкова те осигуряват над 46%
от производството на електроенергия за страната. Значителни са разходите на централите за купуване на емисии през
последните години, което оказва влияние върху цената на произвежданата от тях електроенергия. Отбелязано е било, че
държавната ТЕЦ "Марица изток 2" инвестира над 1.2 млрд. лв. в пречиствателни съоръжения.
От Департамента по енергетика на САЩ са представили информация за изследвания и развитие на енергийни системи на
основата на въглища, както и за улавяне и съхранение на въглерод.
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Investor.bg
√ Строежът на магистралата Русе-Велико Търново ще започне през декември
Около 90% е проектната готовност на двата лота - от Русе до Бяла и обхода на град Бяла, посочи Искрен Веселинов
Строежът на магистралата от Русе до Велико Търново ще започне през декември, съобщи в Русе председателят на
парламентарната комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление Искрен Веселинов,
цитиран от БНР.
„Мога да успокоя русенци.., че магистралата – продължава да се движи по нея въпросът и в рамките на тая календарна
година ще започне строителството“, каза Искрен Веселинов.
Той обясни, че около 90 процента е проектната готовност на двата лота - от Русе до Бяла и обхода на град Бяла. Според
него забавянето на проекта за третия участък от Бяла до Търново може да бъде наваксано.
По думите на Веселинов около 1,2 млрд. лева ще са нужни за изграждането на магистралата, която е с дължина 133
километра.
Веселинов обясни, че няма да се чака новия програмен период на оперативната програма „Транспортна свързаност“ и за
началото на строежа ще се използват пари от държавния бюджет.
Мениджър
√ Световните финансови пазари преживяват паника, борсата в Ню Йорк спря работа за 15 минути
Световните финансови пазари преживяха паника вчера и едно от най-знаковите ù проявления бе спирането на
Нюйоркската фондова борса за 15 минути. Тя прекъсна работа след като един от основните индекси, S&P 500 падна с
повече от 7%.
Индексът удари долната граница на лимит малко след откриването на търговията, съобщи CNBC. Пазарът възобнови
търговията в 9:49 ч. местно време и продължи със спадовете като Dow Jones Industrial Average също отбеляза срив с повече
от 2000 пункта за кратко.
В допълнение към S&P, най-големият индекс Dow падна със 7,3%, докато Nasdaq, който е концентриран в технологичния
сектор, се понижи с 6,9% преди спирането на търговията.
Въпреки това, около 10 минути след възобновяването на търговията, основните индекси наваксаха загубите си, въпреки че
остават със сериозни спадове за сесията.
„Пазарните прекъсвачи са проектирани да забавят търговията за няколко минути, като дават на инвеститорите възможност
да разберат какво се случва на пазара, да обработят информацията и да вземат решения въз основа на пазарните условия“,
заяви президентът на Нюйоркската фондова борса Стейси Кънингам по повод спирането на работата на борсата. „Този
механизъм работи както трябва.“
Според установените правила, може да настъпи спиране на търговията при големи спадове и нестабилност. Те са в сила
само за редовните сесии на търговия и са следните:
Ниво 1: Ако S&P 500 падне 7%, търговията спира за 15 минути.
Ниво 2: Ако S&P 500 намали 13%, търговията отново ще направи пауза за 15 минути, ако спадът се случи в или преди
15:25 ч. местно време. Няма да има спиране, ако спадът се случи след това. (Това ще се случи в понеделник, ако S&P
падне 386 пункта).
Ниво 3: Ако S&P 500 падне 20%, търговията ще спре до края на деня. (Това ще се случи, ако S&P падне 594 пункта).
Тези кризисни мерки никога не са били задействани в сегашната им форма през редовни часове за търговия. Системата на
предишния прекъсвач беше обновена, след като не успя да предотврати срива от май 2010 г. Настоящият набор от
прекъсвачи е въведен в действие през февруари 2013 г.
Европейските фондови индекси също се сринаха с 8-10% при отварянето на борсите вчера. Британският индекс FTSE 100 се
понижи с 9%, френският CAC 40 — с 6%, германският DAX — с 8%.
Фондовият индекс на Саудитска Арабия (борсата Tadawul) рухна с 10%. Борсата в Сао Пауло потъна с 10,02% при
стартирането на търговията.
Тенденцията не подмина и българските фондови пазари. Отчаяното търсене на ликвидност срути основният борсов индекс
SOFIX с 9,33% до 480,50 пункта към 13:50 ч. вчера. Видно от значителния оборот на БФБ от 2,2 млн. лв, има и доста купувачи.
Оборотът е чист, без големи единични сделки, които да го формират, от което може да се предположи, че това са сделки
между активни инвеститори. Едните искат да осребрят книжата на каквато и да е цена, но други с около 2,2 млн. лв са се
възползвали. Това става на фона на ниските лихви по депозитите в банките, пониженията на Фед и добрата дивидентна
доходност на някои компании.
Най-голям оборот от сутринта до 13:50 ч. имаше при "Химимпорт" АД в размер на 538 хил. лв., а на второ място беше "Фонд
за недвижими имоти България" АДСИЦ с 266 хил. лв., следван от "Спиди" АД със 137 хил лв., "Софарма" АД с 87 хил. лв.,
"М+С Хидравлик" АД с 85 хил. лв., "Индустриален холдинг България" АД с 84 хил. лв. На седмо място беше "Адванс
Терафонд" АДИСЦ със спад от 80 хил. лв., "Стара планина холд" АД на осмо с 69 хил. лв., ХЕС на девето с 69 хил. лв. и
"Доверие обединен холдинг" АД на десето с 63 хил. лв.
Всички компании от индекса BGBX40 отчетоха спад, като най-голям беше той при "Доверие обединен холдинг“ АД с 18%
до 4,2 лв., при "Химимпорт" АД със 17,7% до 1,14 лв., при ЦКБ АД с 16% до 1,1 лв., при "Неохим" АД с 16% до 22 лв. и при
ПИБ АД с 15,22% до 2,34 лв.
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Най-слабо от 40-те ликвидни акции поевтиняха книжата на "Юрий Гагарин" АД с 0,69% до 7,2 лв. (те обаче са със значителен
спад в последните години), също "Софарма имоти" АД с минус 0,78% до 6,4 лв., "Холдинг Варна" АД с минус 2,22% до 35,2
лв., ХЕС с минус 2,56% до 3,8 лв. и на пето място с минус 2,7% до 1,08 лв. е "Елана Агрокредит" АД.
Броят сделки беше най-голям при "Химимпорт" - 296, следвано от "Фонд за недвижими имоти България" АДСИЦ със 70 и
"Софарма" с 68.
√ Спецакция в Aгенциятa по горите заради заменките
Спецакция се провежда в Изпълнителната агенция по горите. Прокурори от ВКС и служители на „Националната полиция”
са влезли в институцията и изискват документи – доклади, становища, заповеди, от изпълнителния директор на Агенцията,
както и от управител на търговско дружество от София. Това съобщиха от прокуратурата.
Акцията е свързана с възложена от главния прокурор Иван Гешев проверка на заменки на поземлени имоти в горски
територии.
Изисканите документи са свързани с изпълнение на Решение на Европейската комисия от 05 септември 2014 г. относно
схема за помощ SA26212(2011/C) и NoSA.26217(2011/С), приведена в действие от Република България при замени на
поземлени имоти в горски територии.
Изисква се цялата документация, свързана с изпълнението на обществена поръчка, с предмет избор на правоспособен
независим оценител, който да извърши оценка на поземлените имоти в горски територии в съответствие с европейските
изисквания, както и документи, свързани с възстановяването на предоставена на бенефициентите помощ.
√ Регионалният БВП на глава от населението в ЕС - от 30% до 263%
Как изглежда картата на стандарт на живот в ЕС по региони? През 2018 г. регионалният БВП на глава от населението,
изразен по отношение на стандартите за покупателна способност (PPS) е най-нисък (30%) в Майот, отвъдморски регион на
Франция, и най-висок (263%) в Люксембург. Има значителни различия, както между държавите-членки на ЕС, така и в
самите им региони, показва изследване на Евростат.

Графика на Евростат
Водещите региони по БВП спрямо средния в ЕС през 2018 г. след Люксембург, са били Южна (225%) и Източна и Средна
(210%) Ирландия, Брюкселска област (203%) в Белгия, Хамбург в Германия (197%) и Прага в Чехия (192%).
След отвъдморския регион на Франция Майот, най-долу в класацията са три български региона: Северозападния (34%),
Северен Централен (35%) и Южен Централен (36%). В Майот ниският БВП на глава от населението се обяснява главно с
демографски фактори, като това например, че 42% от населението е на по-ниска възраст от 15 години.
През 2018 г. регионалният БВП на заето лице, изразен в стандартите за покупателна способност, варира от 35% от средния
за Европейския съюз в централна южна България, до 235% от средния за ЕС в южна Ирландия.
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Разликите могат да бъдат резултат от множество фактори. Често срещан фактор в регионите на ЕС с най-висок БВП на глава
от населението е нетен приток на пътувания, който има тенденция да увеличава БВП на глава от населението в регионите,
където тези пътуващи работят, и го намаляват в регионите на тяхното пребиваване.
Други фактори включват по-високи нива на участие на пазара на труда, по-ниски нива на безработица и по-голяма част от
населението в трудоспособна възраст. Въздействието на тези фактори може да се анализира чрез сравнение на БВП на
човек на глава от населението и БВП на заето лице.
През 2018 г. сред регионите, където БВП на глава от населението е по-висок от БВП на заето лице, най-големи разлики се
наблюдават в Люксембург (263% от средното за ЕС в сравнение със 165% при заето лице), Прага (192% в сравнение със
121% при заето лице) в Чехия и Будапеща (145% на глава от населението в сравнение със 75% при заето лице).

Графика на Евростат
За разлика от тях, сред регионите, където БВП на заето лице е по-висок от БВП на глава от населението, най-големите
разлики са наблюдавани във Френска Гвиана, отвъдморски регион на Франция (105% от средното за ЕС за заето лице в
сравнение с 48% на глава от населението), както и в Майот (79% при заето лице в сравнение с 30% на глава от населението)
и Гваделупа (107% в сравнение със 73%), следвани от Сицилия (90% спрямо 59%) в Италия и Ено (105% в сравнение със
75%) в Белгия.
По-ниският БВП на глава от населението в сравнение с производителността на труда като процент от средния за ЕС е
резултат от по-ниския дял на заетите лица в сравнение с общото население, което се обяснява с по-ниските нива на участие
на пазара на труда, по-високи нива на безработица, по-висок дял на населението в неработоспособна възраст и / или нетен
приток на пътуване.

Графика на Евростат
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√ ОПЕК губи по 500 милиона долара дневно заради рязкото поевтиняване на петрола
Петролът загуби една трета от стойността заради проваленото споразумение за добива в алианса ОПЕК+, в резултат на
което членките на ОПЕК губят по половин милиард долара приходи на ден, сочат изчисления на Ройтерс.
Суровината е основен източник на приходи за страните в картела и такъв драстичен спад на цените ще окаже натиск върху
икономиките им, някои от които, като иранската и венецуелската, вече са на ръба, отбелязва агенцията, цитирана от БТА.
Вчера сутринта Брентът поевтиня с 31,5 процента или с 14,25 долара до 31,02 долара за барел. Това е най-големият спад в
процентно изражение от 17 януари 1991 година, в началото на войната в Персийския залив, както и най-ниската цена от
средата на февруари 2016 година. Така котировките спаднаха с близо 20 процента от максимума, отбелязан преди срещата
на ОПЕК на 6 март.
Това означава, че общо въз основа на средното им февруарско производство членките на ОПЕК са се лишили от над 500
милиона долара приходи, изчислява Ройтерс. Междувременно вече се появяват и прогнози, че е възможно цените да
отбележат нов, невиждан срив до около 20 долара на барел.
√ Никкей-225 изгуби над 5% в края на сесията и закри на 14-месечен минимум
Водещият индекс на Токийската фондова борса Никкей-225 вчера изгуби над 5 на сто и закри на 14-месечен минимум, а
доларът за кратко понижи курса си под равнището от 101 йени, което пък бе най-ниското от ноември 2016 година, предаде
Киодо.
В края на вчерашните търгове Никкей-225 се понижи с 1050,99 пункта или с 5,07 на сто до 19 689,76 пункта.
На междубанковия валутен пазар в Токио доларът поевтиня до 102,55-57 йени спрямо 105,79-80 йени в края на търговете
в петък.
Еврото се котираше за 1,1397-1398 долара и 116,89-91 йени спрямо 1,1234-1235 долара и 118,85-89 йени в края на
петъчната търговия.
В петък Уолстрийт приключи една бурна седмица с нови загуби за основните индекси. Главната причина за "мечия пазар"
продължава да бъде страхът на инвеститорите от по-силни последици за икономиката от първоначално очакваните, които
крие разпространението на коронавируса, информира Асошиейтед прес.
Промишленият индекс Дау Джоунс спадна с 256,50 пункта или с 1 процент и закри на равнище 25 864,78 пункта в края на
петъчната сесия.
По-широкообхватният индекс Стандард енд Пуърс 500 се понижи с 51,57 пункта или с 1,7 на сто до 2972,37 пункта, а
индексът на високотехнологичните дружества Насдак изгуби 162,98 пункта или 1,9 на сто до 8575,62 пункта в края на
сесията.
За седмицата:
Дау Джоунс е прибавил 455,42 пункта или 1,8 на сто;
Стандард енд Пуърс 500 е нараснал с 18,15 пункта или с 0,6 на сто;
Насдак се е повишил с 8,25 пункта или с 0,1 на сто.
За годината:
Дау Джоунс е изгубил 2673,66 пункта или 9,4 на сто;
Стандард енд Пуърс 500 е отстъпил с 258,41 пункта или с 8 на сто;
Насдак е спаднал с 396,99 пункта или 4,4 на сто.
Economic.bg
√ Русия срещу Саудитска Арабия: Кой носи повече на болка?
Според Путин Русия може да издържи на настоящите цени на петрола до 10 години
Петролните титани - Русия и Саудитска Арабия, имат натрупани огромни финансови буфери които да им помогнат да
преодолеят продължителна ценова война, пише Reuters в свой анализ. Така се оказва, че това е битка на нервите –
въпросът е кой ще мигне първи?
Цените на петрола се сринаха с една трета в понеделник, след като Рияд намали официално цената на суровината за месец
април и сигнализира, че ще повиши производството. Това доведе до срив на акциите на националните петролни компании
на Саудитска Арабия и Русия - Saudi Aramco (с 5.5%) и "Роснефт" (с 4.3%) към 17:50 ч. българско време.
В понеделник Москва заяви, че може да издържи на цени на петрола от порядъка на 25-30 долара за барел между 6 и 10
години. Междувременно Рияд може да си позволи петролът да държи цена от 30 долара за барел, но ще трябва да продава
повече, за да омекоти удара по приходите си, според източници от Рияд.
Въпреки това петролната война ще доведе до изнемогване, ще навреди и ще принуди и двете страни да направят сложни
корекции в икономиките си, в зависимост колко дълго ще продължи тя.
„Както при всяка война, и тази се свежда до това колко болка може да бъде поета от всяка страна“, заяви Хаснаин Малик,
ръководител на стратегията за дялово участие в Tellimer.
Престолонаследникът на Саудитска Арабия Мохамед бин Салман даде зелена светлина на кралството, най-големият
износител на петрол в света, да изпомпва по-големи обеми "черно злато", след като Русия отхвърли предложението на
ОПЕК за по-дълбоки съкращения, чрез които да се справи с пониженото търсене и спада в цените, резултат от епидемията
от коронавирус.
Саудитската фискална криза се състои в това, че цената на петрола, при която ще се балансира бюджетът на страната, е
около 80 долара за барел - двойно по-голяма от тази на Русия, допълва Малик. В същото време обаче Саудитска Арабия се
радва на чуждестранни резерви от 500 млрд. долара и ниско съотношение на дълга към БВП от 25%, което ѝ дава
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достатъчно място за взимане на заеми. Страната е набрала над 100 млрд. долара дълг в твърда валута от 2016 г. насам, за
да компенсира въздействието на по-ниските цени на петрола.
Доходността по международните облигации, емитирани от правителството и неговия петролен гигант Aramco, падна в
началото на търговията в понеделник, а саудитският риял рязко поевтиня спрямо щатския долар на пазара на форуърди.
Все пак, ниските глобални лихвени проценти и скорошното намаляване на лихвения процент от страна на Фед означават,
че въпреки нестабилността на пазара, кредитополучателите биха могли да се възползват от инвеститорите в дългове
сравнително евтино.
Проблемът за Рияд е, че устойчивите ниски цени на петрола вероятно биха ограничили правителствените разходи за
проекти, които са част от стремежа на престолонаследника за диверсификация на икономиката.
Според Моника Малик, главен икономист в Commercial Bank в Абу Даби, с цени на петрола около 30 долара Саудитска
Арабия ще отчете двуцифрен дефицит като процент от БВП тази година. За сравнение, прогнозата на Саудитска Арабия за
бюджетния дефицит бе в размер на 6.4% от БВП.
Под управлението на настоящия президент на Русия Владимир Путин страната натрупа резерви от 570 млрд. долара и
рублата стана свободно плаваща, което позволява бързото ѝ адаптиране към пазарните условия и обезценяване. Според
анализатори Русия е в много по-добра позиция да издържи икономически шок, отколкото бе през 2014 г., когато Западът
ѝ наложи санкции заради анексирането на полуостров Крим от Украйна, и отколкото бе през 2008 г., когато бе засегната
от световната финансова криза.
"Много хора ни критикуваха, казваха, че това е един вид съкровищница, че финансовото министерство седи на злато",
коментира финансовият министър Антон Силуанов миналата седмица по отношение на резервите. „Сега ситуацията може
да се промени и ние ще финансираме всички разходи, които сме предприели", добавя той.
Резервите от 570 млрд. долара включват Националния фонд за богатство на страната, който възлиза на 150.1 млрд. долара,
или 9.2% от БВП на Русия. Министерството на финансите заяви в понеделник, че фондът може да бъде използван за
компенсиране на по-ниски приходи от петрол, ако е необходимо.
Междувременно централната банка заяви, че спира покупките на чуждестранна валута за 30 дни в опит да облекчи натиска
върху рублата. Въпреки това рублата се срина до най-ниското си ниво от началото на 2016 г. на междубанковия пазар, а
акциите на руските компании рязко паднаха в Лондон, като петролните гиганти Rosneft и Lukoil поевтиняха съответно с
22.3 и 21.9% към 18:00 ч. българско време.
Русия ще бъде изправена пред по-висока инфлация и лихвени проценти в резултат на ценовата война, смята
ръководителят на надзорния съвет на Московската борса Олег Вюгин. Според Крис Уифер, директор на консултантските
услуги по макросъвети, Москва все пак може да реши да се върне към сътрудничество с ОПЕК до есента, ако цените останат
много ниски.
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