Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите

ТВ+
√ РАБОТОДАТЕЛИ ПРЕДЛАГАТ МЕДИЦИНСКИ ЕКИПИ ДА ВАКСИНИРАТ СЛУЖИТЕЛИ ДИРЕКТНО НА РАБОТНОТО МЯСТО
Медицински екипи да имунизират срещу COVID-19 служителите на средни и големи предприятия директно на място,
когато ваксинацията стане масова. Това обсъждат работодатели от Асоциация на индустриалния капитал в България.
2,8 млн. са наетите лица по трудови договори в България, а 1 млн. от тях са заети в средни или големи предприятия. Според
изпълнителният директор на Асоциацията на индустриалния капитал в България Добрин Иванов ваксинацията на място в
предприятията би улеснила и ускорила имунизационния план.
"Винаги е по-лесно, когато става дума за големи групи, администрацията да отиде на място и да свърши работата,
отколкото да с енакара тази голяма група хора да отиде при адиминистрацията."
Според него това не означава, че бизнесът задължава служителите да се имунизират.
"Тук трябва да обърнем внимание, че самите предприятия, особено големите, там където има големи колективи над 500,
700, 1000 човека имат медицински служби, където има назначени лекари, медицински лица или сестри, които самите те
могат да извършат самата ваксинация в случай, че бъдат организирани, правилно инструктиурани и оборудвани."
Според имунолога доц. Андрей Чорбанов идеята е възможна, но не за всички видове ваксини.
"Приложимо е за последната ваксина, която беше регистрирана - тази на Астра Зенека, тя е ДНК ваксина, в пъти по-стабилна
от предишните две, които са на базата на РНК, тя издъжа на стандартна температура, много лесно се пренасяне, така че с
тази ваксина е приложимо, но с първите 2 по-скоро не."
Здравният министър обяви, че страната ни има възможност да създаде 47 такива мобилни екипа във всички области.
"Тогава, когато дойде този ред, коментирали сме го многократно от съответните РЗИ-та ще бъдат включени с тези мобилни
екипи и може да бъде извършена такъв тип ваксинация."
Според здравните власти масовата ваксинация у нас трябва да започне в края на февруари.
За повече инфорамция вижте видеото.
Novinata.bg
√ „Твоят избор има значение“ подкрепя родното
Кампания за подкрепа на българското производство „Твоят избор има значение“ стартира Изпълнителната агенция за
насърчаване на малките и средните предприятия.
Целта е да се спомогне за преодоляването на икономическите последствия, настъпили вследствие на пандемията Ковид19, в частност – спада в износа на стоки, произведени в България, през изминалата 2020 г.
Информационната инициатива е подкрепена от Асоциацията на индустриалния капитал в България, Българската стопанска
камара, Българската търговско-промишлена палата, Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България и
Българската национална телевизия.
„Твоят избор има значение“ основава своето послание на данни, които показват възможностите за компенсиране на спада
в експорта в 8 категории чрез общи действия на българските потребители, базирани на избора им на родни продукти.
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Важни обществено-икономически и политически теми

БНР
√ НС гласува допълнение към Закона за извънредното положение
Парламентът ще гласува законопроект за допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното
положение с решение на Народното събрание от 13 март 2020 та година и за преодоляване на последиците. Променят се
редица социални и икономически механизми.
Законопроектът предвижда за периода от 1 януари 2021 г. до 2 месеца след отмяната на извънредната епидемична
обстановка да не се извършва прихващане на подлежащите на отпускане трансфери с невъзстановените в срок безлихвени
заеми, предоставени от централния бюджет на общините.
За същия период се предвижда и да не се дължат лихви върху неиздължения размер на безлихвените заеми. Това са
общини, които са в затруднено финансово състояние и тази отсрочка във времето ще им даде възможност да получат
регулярно одобрените им с годишния закон за държавния бюджет трансфери за обща изравнителна субсидия и целева
субсидия за капиталови разходи.
Ще бъдат направени и промени в Закона за семейните помощи за деца. Те имат за цел изравняване на размерите на
месечните помощи за дете с трайно увреждане, отпускане на семействата на роднини или близки и на доброволните
приемни семейства с тези на родителите и осиновителите. С цел равнопоставеност се предлага от размер на помощта за
семействата на роднини или близки и доброволните приемни семейства, когато настаненото дете е с определени 90 и над
90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност да се приспада размерът на
месечните финансови помощи, съгласно Закона за закрила на детето.
Шестима министри ще участват в парламентарния контрол. Очаква се министърът на здравеопазването Костадин Ангелов
да отговори на въпрос за провеждането на разяснителна кампания за ваксинирането срещу Covid-19.
Министърът на труда и социалната политика Деница Сачева ще отговори и на въпрос за отпуснатите средства за запазване
на заетостта и подкрепата на бизнеса в условията на пандемия.
Енергийният министър Теменужка Петкова ще отговори на въпрос за приоритетите на страната ни в областта на ядрената
енергетика и бъдещето на АЕЦ „Белене“.
√ БНБ: България има суапова линия за 2 млрд. евро и тя е в сила
Европейската централна банка (ЕЦБ) ще продължи да осигурява при нужда суми в евро и за няколко държави извън
еврозоната до март 2022 г., съобщиха от Франкфурт.
Става дума за суап-линиите, при които има временна размяна на евро срещу съответната друга валута, и за репо-линиите,
при които се придобиват ценни книжа срещу ангажимент за обратно изкупуване.
Тези програми могат да бъдат задействани при необходимост заради последиците от Covid кризата.
България има суап-линия за два милиарда евро, която още е в сила, уточниха за „Хоризонт” от БНБ.
За разлика от България, суап линията между Европейската и Хърватската централни банки се удължава до март 2022 г.
Инструментът е на стойност два милиарда евро, както и българската линия, а двете държави заедно се присъединиха към
механизма на валутните курсове ERM II, известен у нас като „чакалнята за еврозоната” и също така заедно се поздравиха с
тясно сътрудничество с банковия съюз. Миналата година, управляващите подчертаха, че сключването на суап линията е
гарант за стабилността на системата и много ясен сигнал за доверие от страна на ЕЦБ към България.
На въпрос на „Хоризонт” какво се случва със суап линията между Франкфурт и София, от БНБ отговориха:
„Споразумението за двустранната валутна суап линия между Българската народна банка и Европейската централна банка,
подписано на 23 юли 2020 г., е още в сила. Предвид исторически най-високите нива на международните валутни резерви
на Българската народна банка и високата ликвидност на банковата система, този инструмент няма да бъде използван”.
Неофициално експерти коментираха пред „Хоризонт”, че това е изключително добър показател за страната ни, който
доказва здравината на системата.
В съобщението на ЕЦБ се посочва, че репо-линиите на Албания, Унгария, Република Северна Македония, Румъния, Сан
Марино и Сърбия също се удължават до март 2022 година.
√ Храните най-скъпи от 7 години насам
Световните цени на хранителните суровини са достигнали през януари 2021 година близо седемгодишен максимум,
Съобщи Организацията на ООН по прехрана и земеделие (ФАО), цитирана от ТАСС. Организацията отбелязва, че
покачването на цените на продуктите в света продължава вече осми пореден месец.
Средната стойност на индекса на продоволствените цени на ФАО, отразяващ месечните промени на международинте цени
на основните видове хранителни продукти, е достигнала през януари 113,3 пункта, което е с 4,3 процента над равнището
от декември.
Според доклада, поместен на сайта на организацията, това е най-високото равнище на индекса от юли 2014 година. Найсилно е поскъпването на зърнените храни, растителните масла и захарта.
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Индексът за цените на зърнените храни за един месец е нараснал със 7,1 на сто, което ФАО обяснява с рязко поскъпване
на царевицата, с 11,2 на сто, надвишавайки с 42,3 на сто равнището от януари 2020 година.
Цените на пшеницата са се повишили с 6,8 на сто заради активното световно търсене и очакваното намаляване на обема
на продажбите от страна на Русия, където от март 2021 година митата за износ на пшеница се увеличават двойно.
Индексът на цените при растителните масла се е покачил с 5,8 на сто до най-високо равнище от май 2012 година. Причина
за това е по-малкият от очакваното обем на производство на палмово масло в Индонезия и Малайзия заради недостига
на трудова миграция, както и стачките в Аржентина, посочва ФАО.
Индексът на цените на захарта се е повишил с 8,1 на сто спрямо декември, на млечните продукти - д 1,6 на сто, а на месото
- с 1 процент.
√ ТЕЦ „Република” започва да преминава поетапно на природен газ това лято
Поетапното преминаване на ТЕЦ „Република” на природен газ да започне още това лято, планира „Топлофикация Перник”.
Предстои в експлоатация да бъдат въведени три газови когенерации, които вече са доставени в дружеството. Инвестицията
е на стойност 8 млн. лв., съобщи изпълнителният директор Ясен Кацаров.
Новите мощности ще бъдат монтирани в специално хале. Планира се те бъдат пуснати в действие през месеците юли или
август и да работят целогодишно, като през първите няколко години през лятото ще работят само газовите когенератори,
а през зимата ще бъде пускан и един от котлите на въглища, каза директорът на „Топлофикация“ Ясен Кацаров.
„Зимата ще трябва да работи и един от въглищните котли, тъй като тези трите не могат да осигурят през зимата
необходимата топлина за цял град. Няма да може отведнъж рязко да преминем само на газ. Поетапно, това е първият етап
- лятото и на по-късен етап ще се стремим и основният ни парогенератор на въглища да го преустроим на газ. Тогава ще
преминем целогодишно на газ, но тази и следващите няколко зими очаквам да бъде комбинирано, визирам зима 20212022 и може би още една- две след това“, допълни Кацаров
Внедряването на мощностите в режим на работа ще доведе до подобряване на екологията и сигурността на
производството на топлоенергия. Чувствително ще спаднат и генерираните количества отпадъчна пепел, сгурия и гипс.
√ Вучич: „Балкански поток“ помага за енергийната сигурност на Сърбия
Днес е последен ден, в който Централната избирателна комисия трябва да определи условията и реда за образуване на
избирателни секции и за гласуването извън страната и да изпрати информация на Министерството на външните работи.
До днес ЦИК трябва определи и методика за определяне заплащането на членовете на избирателните комисии и на
специалистите към тях. Членовете на комисията трябва да решават, вместо областните управители, какъв да е състава на
някои районни избирателни комисии след неуспешно завършили консултации по въпроса.
Такъв проблем има в областите Велико Търново, Кюстендил, Ямбол, Шумен. ЦИК ще назначи служебно и Районната
избирателна комисия в Добрич.
БНТ
√ Теменужка Петкова: Имаме една от най-конкурентните цени на природен газ спрямо Европа
Вчера беше подписан договор между АЕЦ "Козлодуй" и компанията "Уестигхаус Електрик Швеция". "Диверсификацията на
енергийните ресурси е един от основните приоритети на нашето правителство. Един от елементите, свързани с
диверсификацията, е именно диверсификация на свежото ядрено гориво", каза в студиото на "Денят започва" министърът
на енергетиката Теменужка Петкова.
Тя обясни, че това е изискване на Агенцията по доставките, на "Евратом", които България трябва стриктно да следва. Под
диверсификация се разбира това да имаме разнообразие на източниците за доставка на съответния енергиен ресурс, което
означава на първо място сигурност на доставката и на второ място - конкуренция и конкурентни цени.
"Вчера се подписа един много важен договор, който на практика прави необратим процеса по отношение на
диверсификация на свежо ядрено гориво", каза министърът.
Петкова обясни, че е било изключително важно за правителството да диверсифицира източниците на природен газ. От
цената на природния газ зависи доколко конкурентноспособна ще бъде и българската икономика, уточни тя.
България има договор с Азербайджан за доставка на 1 милиард кубични метра годишно за срок от 25 години. Идеята е
свързана пряко с реализацията на Трансадриатическият тръбопровод и връзката с интерконектора Гърция-България.
Входната точка на доставка на азерски газ е Комотини. Проектът към настоящия момент все още не е построен изцяло.
Проектът трябва да бъде приключен до края на годината и бъде въведен в търговска експлоатация.
"Влязохме в преговори с компанията от Азербайджан, за да можем временно да променим входната точка на
доставка и за радост, успяхме да го направим с колегите от Булгаргаз. Те са явиха на търг в Гърция, спечелихме
определен количества - такива, каквито позволява самата възможност на гръцката газопреносна мрежа, и
сключихме допълнително споразумение на договора с Азербайджан, на база на което получаваме азерска газ към
настоящия момент", каза министърът.
Това е позволило към момента ние да имаме една от най-конкурентните цени на природен газ спрямо Европа. Цените на
природния газ у нас са значително по-ниски от тези на борсите в момента. Това се случи благодарение на предоговорените
условия по договора с "Газпром" и на договора с Азербайджан. Министърът обясни, че потребителите усещат това по
цената на природния газ. Бизнесът го усеща при прегледи и анализ на цените на съседните борси.
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"Това, което се наблюдава в момента, е съживяване на икономиката и съответно покачване на търсенето на
природен газ. С това се покачват и цените на световните пазари", каза Петкова.
Целия разговор с нея вижте във видеото.
√ ЦИК ще приема документите на партиите и коалициите от понеделник
Централната избирателна комисия започва да приема документи за регистрация на партии и коалиции за
парламентарните избори от понеделник до 17 февруари. Как ще се проведе вот в условия на пандемия - генералната
репетиция е на 28 февруари. Тогава за 10 кметства и 2 общини предстоят частични местни избори.
Договорът все още не е сключен, но от два дни има устно потвърждение, че машините за вота вече са в Европа.
"Точно на кое летище са пристигнали, още не знаем, но скоро ще разберем. Десети е условната дата, след която те
трябва да бъдат в София и на съответния склад. 10 февруари", каза Димитър Димитров от ЦИК.
В условията на пандемия за обучението на членовете на секционни комисии ще се използва и телевизионния екран.
"Онлайн обучението ще бъде много интензивно", каза Димитър Димитров от ЦИК.
Темата за увеличение на възнаграждението на членове на секционни комисии, Димитър Димитров коментира така:
"Шумът, който се вдигна около милион и половина допълнително, ако не се лъжа в бюджета, които трябва да
послужат за увеличение на възнаграждението най-вече на секционните комисии - това са около 70 000 души - милион
и половина означава някакво увеличение от 12 или 15 лева. Такива числа не бива да се спекулира с тях", каза Димитров.
А в малката родопска община Баните вече се готвят за извънредните местни избори.
"Както виждате, сме разредили работните места, включително и комисията сме я направили на ротационен
принцип, за де не се събират много хора", каза председателят на ОИК-Баните Митко Огнянов.
В общината ще се гласува в общо 12 секции в различни населени места.
Маските са задължителни. Всеки избирател ще дезинфекцира ръцете си при влизане в секцията. Предвижда се и редовно
проветряване и дезинфекция на повърхностите в секцията. 15 от членовете на избирателните комисии са пожелали
ваксинация.
"Първо, като години имам нужда, аз съм на 70 години", каза Владимир Кадиев, член на ОИК-Баните.
Областният щаб в Смолян вече е изпратил заявката за ваксиниране до Националния оперативен щаб. Оттам се чака
решение.
√ Нов учебен център по молекулярна генетика в СУ
Софийският университет има нов учебен център по молекулярна генетика с последно поколение апаратура. Там ще
се прави връзка с европейските и световни изследователски институции, ще се разработват и научни проекти.
Центърът е създаден с едно от най-големите частни дарения, които университета е получавал.
Досега студентите тук са учили какво е ПСР технология само на теория. И за първи път ще могат да видят, дори сами да
изследват вирусния или човешкия геном с технологиите, с които работи целия свят.
"Нямате идея как им светнаха очите. Ми то буквално ще цитирам едно момиче, ами то аз съм готов да работя тук
по 12-13 часа на ден", каза ръководителят на катедра "Генетика", БФ доц. Светослав Димов.
Новата лаборатория със сигурност ще им помогне да развихрят научната си фантазия - силен мотив да продължат
откривателствата в науката и за напред.
"И аз лично се надявам, че младите хора няма да завършат оттегчени, защото са ги приели да кажем в този
факултет, след което са видели, че нямат кой знае каква финансова реализация и няма да ги видя като продавач
консултант в МОЛ-а", каза доц. Светослав Димов
Тук вече са успели дори да типизират генетични варианти на новия коронавирус. И ентусиазмът на младите учени е
подпален от възможността, новите технологии да им отворят широко вратите към света. Трудна за сбъдване мечта, заради
недостатъчното финансиране на университетите.
"И ни е много трудно като университет да се съревноваваме или дори да си партнираме с други университети в
чужбина, които имат много по-голямо финансиране от нас", каза ректорът на Софийския университет проф. Атанас
Герджиков.
Центърът е създаден изцяло с частното дарение на семейството на бизнесмена Манджуков. Те отделиха близо 300 хиляди
лева с убеждението, че в битката срещу епидемията трябват добре подготвени учени и лаборанти.
√ Евростратегия "От фермата до трапезата" - ще стане ли храната по-качествена?
Пандемията от коронавирус още веднъж ни напомни за връзките между нашето здраве и храната, която
консумираме. Все повече хора искат храните, които потребяват да са пресни и произведени по устойчив начин.
Европейската комисия представи миналата година стратегия, наречена "От Фермата до трапезата", която е част
от Зеления пакт на Брюксел. Днес евродепутатите от комисията по околна среща, обществено здраве и безопасност
на храните обсъдиха заедно със земеделски производители, експерти и учени европейската политика в областта на
храните.
За модерния човек храната е не просто необходимост и стока, а и най-тясна връзка с природата, кулинарно наследство и
дори основно човешко право. Стратегията "От фермата до трапезата", която е част от Зеления пакт, цели храната ни да
стане по-безопасна, по-качествена и произведена с минимално въздействие върху природата. Според евродепутатите
стратегията е важна част от зеления преход.
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"Ние гледаме на "Стратегията от Фермата до трапезата" като съществена стъпка към промяна. Трябва да
променим и законодателната рамка, за да направим нашата хранителна система по-устойчива и екологична. Трябва
ни цялостен и зелен подход към производството и потреблението на храна, които са в интерес на нашата планета",
заяви Аня Хазекп от Групата на левицата.
В момента около 30% от всички парникови газове в ЕС идват от производството на храни, като 10 на сто са газовете, които
се отделят от дейностите в селско стопанство, а останалите 20% са от производството на суровини, опаковки, транспорт и
съхранение на храните.
Според евродепутатите голяма част от парниковите газове, могат да се съкратят, ако се стимулират производствата на
биоенергия и биогаз от отпадъци и остатъци.
Една от основните цели на стратегията "От фермата до трапезата" е намаляването на химическите пестицидите с 50% до
2030 година. До десет години 25% от земеделската земя трябва да бъде обработвана по правилата на биологичното
земеделие и да се увеличат биологичните аквакултури.
"Стратегията "От Фермата до трапезата" би могла да е много важна по отношение на намаляване на пестицидите. Но ние
трябва да направим така, че фермерите да ни подкрепят, да застанат на наша страна. Само с тяхна подкрепа стратегията
може да бъде успешна", заяви Херберт Дорфман от ЕНП.
Евродепутатите отчитат факта, че преминаването към по-устойчиво и екологично земеделие и по-високите стандарти
могат да поставят европейските производители в неравностойно положение, в сравнение с производителите по целия
свят.
"Не трябва да бъде наивни. Амбициозните цели, които ЕС си поставя с тази стратегия и в които ние абсолютно
вярваме, могат да направят нашите фермери по-малко конкурентоспособни в сравнение с фермерите по света,
защото нашите екологични, здравни и социални стандарти са много по-високи в сравнените със селскостопанска
продукция, която внасяме в ЕС", заяви Паоло Де Кастро от Прогресивен алианс на социалистите и демократите.
Идеята на новата стратегия е качествените храни да бъдат и на достъпни цени, за да се гарантира достъп до тях дори и на
социално слабите хора. Според евродепутатите сред по-бедните консумацията на нездравословна храна е най-голяма.
"Трябва да спрем да смятаме, че предоставянето на евтина храна на бедни семейства е разрешение на проблемите
им. Хората, които живеят в бедност, най-тежко са засегнати от проблеми, свързани с наднормено тегло и
заболявания, свързани с нездравословно хранене", каза проф. Оливие Де Схутер от университета Льовен ла Ньов в
Белгия.
Друга цел на новата стратегия е до 2030 г. да се намали и значително разхищението на храна и да се редуцират
хранителните отпадъци в ЕС.
Брюксел смята да активира и борбата с измамите с храни и контролира по-стриктно вноса.
√ От 15 февруари: Великобритания поставя под 10-дневна карантина в хотел всички пристигащи
Британското правителство потвърди, че от 15 февруари влиза в сила задължителното карантиниране по хотели на
пристигащи от огнища на зараза в чужбина за тяхна сметка, предаде БНР.
Към собственици на хотели е отправено искане от правителството да осигуряват стаи за повече от 1 000 души дневно, става
ясно от документи, свързани с новата мярка. Пътниците трябва да се самоизолират за 10 денонощия, като ще бъдат
придружавани от охрана в случай, че им се налага да напускат стаите си. Очаква се средното заплащане за стая ще бъде от
порядъка на 80 паунда на вечер.
Лейбъристите в опозицията заявиха, че мярката е прекалено закъсняла за справяне с навлизащите в страната нови щамове
на Covid-19 от чужбина. Хотелите, които са подбрани, са в районите на по-големите летища, включващи "Хийтроу",
"Гетуик", "Ландън Сити", Бирмингам, Бристол, Манчестър, Единбург, Глазгоу и Абърдийн.
Разпоредбата се отнася за британски граждани и пребиваващи в страната, които пристигат от 30 държави, поставени в
т.нар. червен списък. Той включва най-вече страни в Южна Америка и Африка, където са засечени много случаи на
заразявания с новите щамове. За повечето чуждестранни граждани от рискови държави вече е наложена забрана за
пътувания.
Правителството предвижда увеличение на глобите за нарушителите. Това, според министрите, ще има възпиращ ефект за
желаещите да кацат на Острова.
915 души са починали за последното денонощие. Общо броят на жертвите достигна 110 250.
Investor.bg
√ България се изкачва с едно място в глобална класация за иновации
Страната ни запазва мястото си в топ 50 на Bloomberg Innovation Index
България се изкачва с една позиция и остава в топ 50 на най-иновативните държави в света в класация на Bloomberg.
Страната заема 41-о място в Bloomberg Innovation Index през 2021 г., след като миналата година беше поставена на 42-о
място.
Страната ни получава обща оценка от 61,34 точки при максимални сто, като е оценена най-високо по критерия патентна
дейност (50 точки). България получава висока оценка и по критериите интензитет на научно-развойната дейност и
производителност (по 47 точки), а най-ниска е оценката за промишлено производство с добавена стойност (31 точки).
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От страните членки на ЕС след България в индекса са само Малта, Словакия и Хърватия. Страната ни отстъпва и пред
повечето страни в региона, като Румъния заема 32-о място, Гърция е класирана на 30-о място, а Турция е на 33-о място.
След България е Сърбия, която заема 48-о място.
Южна Корея се завръща на първото място в класацията, а САЩ изпадат от топ десет, доминиран от европейски страни.
Южна Корея отне короната на Германия, която тази година е поставена на четвърто място. Азиатската страна е оглавявала
индекса в седем от деветте години на публикуването му. Сингапур и Швейцария се изкачват с по едно място и заемат
съответно втора и трета позиция. В топ десет намират място също Швеция, Дания, Израел, Финландия, Холандия и Австрия.

Индексът на Bloomberg анализира десетки критерии, използвайки равно претеглени показатели, включително разходи за
научно-развойна дейност, промишлени мощности и концентрация на високотехнологични публични компании.
Класацията през 2021 г. отразява свят, в който борбата с COVID-19 извежда иновациите на преден план – от усилията на
правителството за овладяване на пандемията до дигиталната инфраструктура, позволяваща на икономиките да работят
чрез нея, и надпреварата за разработване на ваксини за прекратяването на вируса.
„В годината на COVID и изправени пред неотложността на борбата с климатичните промени, значението на иновациите
само нараства. Иновациите често се измерват чрез нови идеи, нови продукти и услуги, но тяхното разпространение и
възприемане са истинското мерило за успех“, коментира Катрин Ман, главен глобален икономист в Citigroup.
Пробив в Ухан
Голяма част от данните на Bloomberg идват отпреди кризата с вируса. Но трябва да се отбележи, че много страни с високи
позиции в индекса като Южна Корея, Германия и Израел са световни лидери в някои области за борба с пандемията – от
проследяването на контакти до скоростната ваксинация на населението.
Американски компании като Zoom Video Communications и производителят на ваксини Pfizer са сред емблемите на
иновациите през миналата година, обясняващи първото място на САЩ по критерия „гъстота на високотехнологични
компании“.
Пандемията показа и различни видове пробиви, свързани повече с политиката и организацията, отколкото с технологиите
и изследванията, коментира носителят на Нобелова награда за икономика Пол Ромър.
„Трябва да признаем, че наличните индикатори пропускат важни измерения на иновациите. Властите в Ухан показаха за
първи път, че е постижимо за няколко седмици да тестват 10 млн. жители на града за коронавирус. Това е много важна
иновация в общественото здраве“, казва Ромър, който е преподавател в Stern School of Business към Нюйоркския
университет.
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Завръщането на Южна Корея на първото място се дължи най-вече на ръста на патентната дейност, където заема водеща
позиция, наред със силното й представяне в областта на научно-развойната дейност и промишленото производство.
Сингапур, който предоставя бюджетни средства, за да помогне на служители и компании да направят преход към
дигитална икономика, също се представя силно в областта на производството, а конкурентите му университети на
глобално равнище поставят града-държава на първо място по показателя за висше образование. Швейцария, която е лидер
във финансовата индустрия и биотехнологиите, е на едно от първите места по показателя за научни изследвания в индекса.
Като двете най-големи икономики в света САЩ и Китай имат най-голям дял в световните иновации и също така водят битка
в ключови сфери като права на интелектуална собственост. Пропастта между двете страни стабилно намалява от
създаването на индекса, но тази година и двете отстъпват в класацията – САЩ заемат 11-о място, а Китай е на 15-а позиция.

Сред страните, които се изкачват значително в индекса тази година са Индия и Уругвай. Първата се завръща в топ 50 за
първи път от 2016 г. насам, а втората попада там за първи път. Алжир и Аржентина са сред държавите с най-голямо
отстъпление.
√ 102 млн. лв. от концесии са влезли в Сребърния фонд за миналата година
В края на януари във фонда има 3,306 млрд. лв., което е с 14 млн. лв. повече спрямо декември 2020 г.
102,2 млн. лв. от концесии са постъпили в Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система
(по-известен като „Сребърния фонд“) през 2020 г. За 2019 г. сумата е 101, 1 млн. лв. Това става ясно от отговор на
финансовия министър Кирил Ананиев на запитване от депутата от БСП Лало Кирилов.
От отчета на Ананиев става ясно още, че през 2019 г. постъпленията във фонда са в размер на 1,1 млн. лв., а през 2020 г. по
това перо са дошли 1,3 млн. лв. Приходите от други източници, определени със закон или с акт на Министерския съвет
през 2019 г., са в размер на 2,6 млн. лв., а през 2020 г. са 2,7 млн. лв.
„Съгласно Закона за Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система в полза на фонда от
централния бюджет се отчисляват средства от паричните постъпления от приватизация и приходите от концесии, отчетени
по държавния бюджет, 25% от отчетения за съответната бюджетна година излишък по държавния бюджет, както и приходи
от други източници, определени със закон или с акт на Министерския съвет. Приходите от други източници, определени
със закон или с акт на Министерския съвет, са средства от глоби, имуществени санкции и неустойки, свързани с
приватизационния процес“, обяснява в отговора си Кирил Ананиев.
Лало Кирилов поиска от финансовото ведомство и справка за това какъв е броят на инвестиционните портфейли от фонда,
каква е структурата на всеки едни от тях и каква е доходността им по видове активи и по портфейли към края на 2019 г. и
2020 г.
Ананиев обаче припомня, че на 16 декември правителството прие Дългосрочната инвестиционна политика на
Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система и Средносрочната стратегия за
инвестиране на средствата на Фонда за периода 2021-2023 г. Двата документа са одобрени от Управителния съвет на
Фонда и предвиждат запазване на прилагания досега консервативен подход за управление на активите, при спазване на
принципите за надеждност, ликвидност и прозрачност.
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„Настоящите пазарни условия не предполагат реализирането на висока доходност при желаните ниски нива на
инвестиционен риск, поради което най-добрата алтернатива за инвестиране на средствата на Фонда е тяхното депозиране
в отделна сметка в Българската народна банка или други инструменти по сметки в нея“, посочва Ананиев.
Така на практика резервните пари за пенсии, които трябва да гарантират стабилност на пенсионната система, ще се
управляват все така консервативно, както и предишните години и това според управляващите е най-безопасната
стратегия.
Бизнесът от години настоява постъпленията в Сребърния фонд да се подкрепят с допълнителни източници, но от отговора
на финансовия министър не се очертава това да се случи. По закон би следвало фондът да се пълни от бюджетните
излишъци, от пари от концесии и приватизация, но и отново по закон не може сумите в него да бъдат инвестирани.
Финансовият министър посочва още, че времевият хоризонт на средносрочната стратегия за инвестиране на средствата в
Сребърния фонд е периода 2021-2023 година и акцентира върху управлението на паричния ресурс на фонда в
средносрочен аспект. „Предвид пазарните условия постигането на по-висока номинална доходност би било свързано и с
поемането на по-голям риск. Същевременно, рискът средствата на фонда да намаляват е неприемлив от гледна точка на
основната му функция, а именно – осигуряване на устойчивост на държавната пенсионна система“, пише в отговора.
На въпроса какви са възнагражденията по договорите за управление за всеки един инвестиционен портфейл по години за
периода от 2019 г. до 2020 г. няма информация.
Днес от финансовото министерство пуснаха и данни за наличните средства в Сребърния фонда. В края на януари сумата
възлиза на 3,306 млрд. лв., от които 3,283 млрд. лв. са депозирани в отделна сметка в БНБ. През януари тази година парите
са с 14 млн. лв. повече спрямо декември 2020 г., когато са били в размер на 3,292 млн. лв.
Трансферираните през януари 2021 г. средства към гаранционния фонд от фонд „Пенсии“ в Държавното обществено
осигуряване (ДОО) са в размер на 13,98 млн. лв.
Припомняме, че Сребърният фонд бе създаден през 2007 г. с около 2 млрд. лв., като за 14 години в него са се натрупали
едва 1,3 млрд. лв. допълнителни средства. Предназначението му е да подкрепя пенсионната система, но реално
средствата в него не биха стигнали за изплащане на пенсиите дори за няколко месеца. Дефицитът в системата възлиза на
над 5 млрд. лв. за 2020 г.
От 2011 г. парите във фонда не носят никаква доходност и седят на депозит в БНБ при нулева лихва.
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√ Регионалните пазари на труда в свободно падане през 2020 г.
Новопубликуван анализ на ИПИ анализира различните аспекти на влошаването и перспективите за бъдещето
Пазарът на труда, заетостта и възнагражденията бяха сред най-динамичните аспекти на икономиката през кризисната 2020
г. Новопубликуван анализ на ИПИ си поставя за цел да анализира различните аспекти на влошаването на регионалните
пазари на труда и перспективите им за бъдещето.
Най-значимото събитие на пазара на труда през изминалата година несъмнено беше рязкото покачване в равнището на
безработицата в рамките на първите няколко седмици след въвеждането на строгите ограничителни мерки в началото на
март, като за кратко общият брой на регистрираните в бюрата по труда надхвърли 300 хиляди души. Отпускането на
мерките, съчетано с активирането на схемите за подкрепа на заетостта обаче позволиха относително бързо свиване на
входящия поток в бюрата по труда, а вторият „локдаун“ не доведе до толкова драматичен скок.
Графика 1: Дневна динамика на броя регистрирани безработни в бюрата по труда, 2019 и 2020 г.

Източник: Агенция по заетостта
Повишаването на безработицата далеч не е равномерно разпределено между различните области. Сравняването на
данните за броя на регистрираните безработни с различни икономически показатели показва ясно правопропорционална
зависимост. Така например се вижда връзка между промяната на регистрираните безработни и брутния вътрешен продукт
на човек от населението по области, както и към коефициентите на заетост. От една страна са столицата и Габрово със
сравнително висок БВП на човек, висока заетост и чувствително повишаване на регистрираните безработни. От другата
страната са областите Силистра, Разград, Кърджали и Търговище със сравнително нисък БВП, ниска заетост и намаляване
на регистрираните безработни през декември 2020 г. спрямо година по-рано.
Длъжни сме да отбележим също, че областите се държат по различен начин в рамките на пролетния и есенния период на
ограничителни мерки, като има само една област, в която новите безработни през есента са повече, отколкото през
пролетта – Кърджали, но във Видин, Силистра, Монтана, Търговище и Смолян разликите са минимални. Ако сравняваме
седмица по седмица обаче, в областите Видин, Кърджали, Монтана, Разград, Силистра, Смолян и Шумен има рекордни
седмици в самото начало на 2021 година, през които новите безработни са повече от най-пиковите седмици на пролетните
ограничения. Нарастването на безработните в хода на втората вълна ограничения поставят под въпрос и ефективността на
мерките за подкрепа на заетостта в по-слабо развитие области.
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Графика 2: Промяна в равнището на безработица между декември 2019 - декември 2020 г., пр.п.

Източник: Агенция по заетостта, собствени изчисления
Ръстът на безработните обаче е само едната страна на монетата – срещу нея седи и свиване на заетостта. При сравнение
на годишна база в данните за май, когато кризата е най-тежка и септември, за когато са последните налични данни, няма
нито една област, в която броят на наетите през май 2020 г. да е бил по-висок от този през същия месец на 2019 г. Найслабо са засегнати Перник (-274 наети на годишна база) и Ямбол (-343 наети), но част от обяснението за това вероятно е
обстоятелството, че немалка част от работната им сила е заета в съседни области. Най-големият номинален спад е в
икономически най-силните области – София, Варна и Бургас губят по почти 20 хиляди работни места, Пловдив – почти 15
хиляди, а в повечето области спадът е между хиляда и три хиляди работни места. Повод за притеснение е обаче
нареждането на Благоевград сред областите с най-голяма загуба на наети, предвид слабото представяне на пазара на
труда на областта още преди началото на кризата. По всичко личи, че в непосредствено бъдеще там ще има още позначителни проблеми-за разлика от повечето останали области през втората половина на годината почти не се наблюдава
отчетливо възстановяване на броя на наетите. Притеснителна тенденция е и повишаването в броя на неактивните лица
през първите трите тримесечия на 2020 г., като ръстът е съсредоточен в Югозападния и Южния централен регион на
страната.
Графика 3: Промяна в броя на наетите по области между май и септември 2019 и 2020 г. на годишна база,
брой наети

Източник: НСИ, изчисления на ИПИ
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Няма нито една област, в която заплатите през 2020 г. да са по-ниски от тези в предходната година. По-значителен е ръстът
в областите, където базата е по-ниска – 17% във Видин, 16% в Кърджали, по 14% в Монтана, Пазарджик, Хасково и
Кюстендил. Въпреки относително бързия ръст шест области остават със средна брутна месечна заплата под 1000 лева. В
две пък няма почти никакво изменение – Перник и Силистра запазват почти едно и също равнище на средното
възнаграждение през третото тримесечие на 2019 и 2020 година. В хода на кризата има и пренареждане на опашката на
класирането – докато през изминалото десетилетие Видин неизбежно държеше последното място, през третото
тримесечие на 2020 г. там вече остава Благоевград. Изоставането в заплатите в областта потвърждава извода, че там и в
бъдеще ще има значително проблеми на пазара на труда, оттам – в доходите на домакинствата и бедността.
Графика 4: Средна брутна месечна заплата на наетите по трудово и служебно правоотношение през третото
тримесечие по области, 2019 и 2020 г., лева/месец

*Материалът е от сайта на Института за пазарна икономика ime.bg
√ Четири фази на постковид възстановяване
Потребителското търсене, зелените инвестиции и иновациите ще засилят растежа от 2023 година
Текстът е публикуван в бр. 4 на сп. Business Global
След безпрецедентен спад през първото тримесечие на 2020 година в резултат на пандемията, през май икономическата
активност на световната и на европейската икономика се възстанови повече от очакваното. За това допринесе рестартът
на предлагането на стоки и услуги и на експорта и в резултат възстановяването беше във, макар и по-слабо изразена, V
форма. Очакванията на основните пазарни институции като МВФ и ЕЦБ, както и на водещи анализатори бяха за възвръщане
на половината от загубите на икономиката до края на годината, независимо от очакваната нова вълна на вирусна инфекция
през септември. Прогнозите за най-силните икономики като САЩ, Германия и Франция бяха да се възстановят до нивата
отпреди пандемията в началото на 2022 г., а за страните със структурни проблеми като Италия и Гърция – по-късно, но
отново през 2022-ра.
Влошаването на здравната ситуация, особено от октомври насам, и частичното затваряне на икономиките ще забавят и
отложат положителния тренд на икономическа активност.
Въпреки многото неизвестни данните за първите три тримесечия на годината дават първоначална информация, въз основа
на която може да се прогнозират възможните фази на възстановяване на европейската и българската икономика. Така
въпреки различията в структурата и изходните условия на европейските икономики могат да се обособят четири подобни
фази на възстановяване.
Фаза 1: Потребителското търсене (май – юли 2020)
Отварянето на магазините и рестартът на бизнеса през второто тримесечие на тази година възвърна сравнително бързо
потребителското търсене и потреблението (виж графиките). Чрез онлайн шопинг услугите и пощенските доставки
продажбите на дребно в средата на годината дори леко надхвърлиха миналогодишното си ниво в рамките на целия
Европейски съюз. Силното възстановяване на търсенето и продажбите на дребно изненада фирмите от ритейл бизнеса
независимо от опасенията от бъдещо затваряне.
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Фаза 2: Производство и международна търговия (втората половина на 2020)
Месец септември постави началото на 2-рата фаза, с очакване за свиване на продажбите на дребно, силно зависимо от
разпространението на вируса и въвеждането на ограничителни мерки. В страните, където епидемията се разраства
експоненциално, е възможно да се отчете спад на доверието и на потребителските разходи за стоки и услуги.
От данните се вижда, че плахият ръст в последните месеци се движи основно от производството. Може да се допусне, че
индустриалното производство и международната търговия ще нараснат и наваксат изоставането от по-ранния ръст на
продажбите.
Както и при Фаза 1, фискалните антикризисни мерки на правителствата подпомагат оцеляването на бизнеса, подкрепят
доходите и запазването на работните места.
Фаза 3: Бизнес инвестиции и фискални стимули (2021 – 2022)
Основният риск от ново затваряне на икономиките, макар и частично, съчетан с политическото напрежение около изборите
в САЩ и по-голямата вероятност от Брекзит без сделка, отлага възвръщането на доверието в необратимостта на
икономическото възстановяване и укрепването на икономическата активност. През 2021 г. възобновяването на бизнес
инвестициите ще бъде основен локомотив на икономическата дейност. Фирмите със стабилни баланси, с малък размер на
дълга, формиран през 2020-а и с ниска фирмена задлъжнялост, ще подновят инвестиционната дейност.
През тази трета фаза ролята на фискалната политика ще се промени. Очаква се пазарът на труда да се нормализира,
безработицата да спадне, приходите от продажби на компаниите да започнат да растат, с което ще намалее и нуждата от
фискална подкрепа на бизнеса за оцеляване. Традиционните фискални стимули ще се осъществят под формата на повече
публични инвестиции.
Планирането на тази форма на фискална подкрепа е в активна фаза на подготовка. Някои от водещите инвестиционни
инструменти на Европейския съюз за реализиране на нов модел на икономическия растеж, като Европейската зелена
сделка, Европейския бюджет 2021-2027 и Програмата за възстановяване NextGenerationEU, са подробно разписани и
отразени в паралелните национални програми за възстановяване на страните от ЕС. Изпълнението на тези политики и
особено ефектът от тях ще се реализира в следващата фаза на възстановяването, след 2022 година.
Фаза 4: Ускоряване на растежа (2023 – 2024)
Очакванията за този период са, че растежът на европейската и на българската икономика ще продължи плавно и ще
навакса спада.
Отложеният във времето ефект от монетарните и фискалните стимули ще продължи да подкрепя потребителското търсене,
докато преструктурирането на веригите за производство и доставка ще влияе в посока на забавяне на бизнес
инвестициите. В същото време се очаква бурното навлизане на фирмени иновации и високи технологии, подпомогнати от
мащабни зелени инвестиции, да засилят предлагането и производството. Заетостта ще нарасне и инфлацията може да се
повиши над нивата преди пандемията.
Всичко това ще оформи началото на нов бизнес и икономически цикъл. През първите три фази на постковид
възстановяването комбинацията от солиден ръст, ниска инфлация и стабилни (и отрицателни) основни лихвени нива са в
подкрепа на финансовите пазари. През ранните фази на новия бизнес цикъл форуърд погледът на финансовите пазари
може да се отдели от реалната икономика. Има вероятност инфлацията (и инфлационните очаквания) да надскочат
основните лихви, което ще повиши възвръщаемостта по облигациите (bond yields) и ще бъде предвестник за предстоящо
повишение на лихвите.
√ The Economist Intelligence Unit: България продължава да е повредена демокрация и се влошава
Демокрациите по света са в отстъпление, основно заради ограничителните мерки свързани с коронавируса
България не само, че остава "повредена демокрации", но и се влошава. Това показват данните от годишната класация за
състоянието на демокрацията по света през 2020 г. на The Economist Intelligence Unit. За нуждите на изследването
държавите са разделени на четири категории: „напълно демократични“, „повредени демокрации“, „хибридни“ и
„авторитарни“.
България е традиционно във втората група, но показателите спрямо миналата година се влошават и страната получава 6.71
точки (от 10 възможни), докато през 2019 г. оценката е била 7.03. Специално за България причините са свързани с
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независимостта на съдебната система и свободата на медиите, като е посочен и Докладът за върховенството на закона от
Европейската комисия от миналия септември. Това ни смъква във втората половина на групата държави с „повредени
демокрации“. В генералното класиране България е на 52-ро място, между Суринам и Индия. В отделните категории
България получава сравнително висока оценка за участие на гражданите в политическия живот (7.22), но по отношение на
политическата култура и функциониране на правителството те са незадоволителни – съответно 4.38 и 5.71. Страната ни
обаче не е най-ниско класираната членка на ЕС, защото след нас остават Унгария, Хърватия и Румъния. Най-високо
класираната държава в Източна Европа е Естония (27-о място). САЩ също са „повредена демокрация“ (25-а позиция в
общото класиране), съгласно класацията, а Русия традиционно остава авторитарен режим.

В Европа се наблюдават динамични процеси, показват данните. Така например Франция и Португалия излизат от групата
на напълно функциониращите демокрации и влизат в „повредените“. Там се оказва и Албания, но при нея става въпрос за
изкачване.
През последните години демокрацията бе в упадък, но през 2020 г. нейната устойчивост бе тествана допълнително от
избухването на пандемията на коронавирус. Средният глобален резултат в Индекса за демокрация за 2020 г. е спаднал от
5,44 през 2019 г. до 5,37. Това е най-лошият глобален резултат от създаването на индекса през 2006 г. Това се дължи
основно, но не само, на наложените от правителствата ограничения на индивидуалните свободи и гражданските права, в
отговор на коронавируса.
Първенец в класацията е Норвегия, следвана от Исландия, Швеция, Нова Зенландия, Канада, Финландия, Дания, Ирандия,
Австралия и Нидерландия.
На дъното е Северна Корея, като преди нея са Конго, Централно-африканска република, Сирия, Чад, Туркменистан и Лаос.
Bloomberg TV Bulgaria
√ Здравните власти очакват трета вълна на Covid-19 до три седмици
Началникът на НОЩ ген. Венцислав Мутафчийски уточни, че смъртността не стигнала до никакво плато, а просто е
спаднала до най-ниското си ниво
Европа отново е в патова ситуация и се готви за трета вълна на коронавируса. Постигнатото у нас е много крехко. Да не сме
лекомислени, а готови, ако тази трета вълна дойде у нас със силата, с която е в Европа. Това каза министърът на
здравеопазването проф. Костадин Ангелов на седмичния брифинг във връзка с разпространението на COVID-19 у нас,
цитиран от Investor.bg
От думите на министъра стана ясно, че здравните власти са доволни от резултатите от предприетите у нас мерки. В същото
време предупредиха за очакван трети пик и у нас и не може да се очаква ново разхлабване на мерките.
„Най-вероятно имаме три седмици до трета вълна на коронавируса“, предупреди ген. Венцислав Мутафчийски. Той
посочи, че за около седем седмици сме достигнали върха във втората вълна. Сега обаче най-вероятно имаме три до третия
пик.
Смъртността не стигна до никакво плато, просто спадна до най-ниската си стойност - 7,9 на 100 хил. и оттам нататък започна
да се качва пак, каза той. По думите му цифрите показват категорично, че има "събуждане" в София, в Кюстендил и други
области.
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Той призова медицинските директори да затегнат редиците и да се подготвят за това, което ни очаква. Другият апел е към
гражданите - това, че са разрешени различни неща, не значи, че са безопасни. Фитнесите са най-опасното място",
предупреди Мутафчийски.
Запазваме тенденцията за два пъти по-голямо число на излекуваните спрямо новозаразените случаи, каза още Ангелов.
5981 души са излекувани за четири дни от началото на седмицата. 719 са новите случаи на COVID-19 за последното
денонощие по данни на Единния информационен портал. Направени са 9876 теста, от които по метода PCR 2380 и 5496
антигенни.
Заетостта на болничните легла за лечение на коронавирус е 32%, а на интензивните легла 38%, като най-висока е в
Силистра, София област и Шумен.
По заболяемост се нареждаме на 26-о място в Европа и на 6-о място на Балканите. По смъртност сме на 13-о място в
Европейския съюз, каза главният държавен здравен инспектор доц. Ангел Кунчев.
Осем области в страната в момента са в червената зона. Най-висока е заболяемостта в Кюстендил, а най-ниска в Търговище.
Въпреки това обаче в момента в Европа България продължава да бъде сред страните в светлата зона, но тенденцията се
обърна и ще имаме постепенно покачване на болестта през февруари, каза държавният здравен инспектор. Кунчев
сподели прогнозата си, че през февруари постепенно ще се покачва заболяемостта.
Здравният министър съобщи, че направените тестове на педагозите са малко над 22 хил., като от тях 45 са положителни.
1400 учители вече са ваксинирани. Ще се проучва какво е мнението на родителите за тестване на ученици, каза здравният
министър.
√ ВУЗФ организира виртуален ден на отворените врати
Предпочитаният сред студентите бизнес университет ще представи най-атрактивните си магистърски програми
на 11 февруари
Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) ще отвори вратите си за всички бъдещи кандидат-магистри и бъдещи
студенти, които искат да се запознаят с модерния образователен процес и възможностите за развитие, които предлага
учебното заведение. Заради наложените противоепидемични мерки и пандемията от Covid-19, събитието ще се проведе
онлайн, посредством усъвършенстваната дигитална платформа на ВУЗФ на 11 февруари от 15,00 часа.
В деня на отворените врати всички потвърдили присъствието си участници ще могат да направят виртуална разходка в
сградата на университета, за да видят и да се запознаят от първо лице с условията на преподаване и модерното оборудване
на учебните зали, които превръщат ВУЗФ в предпочитан сред бъдещите висшисти университет. Виртуалното събитие има
за цел да запознае присъстващите с най-атрактивните магистърски програми, които университетът предлага на своите
студенти, като например магистратурата „Финансов мениджмънт на социалните и здравни системи“, която е най-новото
допълнение към портфолиото от специалности на ВУЗФ.
На 11 февруари част от водещите преподаватели и партньори на университети, сред които специалисти, практици и
експерти в различните сфери на икономиката, ще разкажат и как комуникират със студентите и подходите, които използват
при поднасянето на учебния материал. Присъстващите на виртуалния ден на отворените врати ще разберат какво стои зад
успеха на ВУЗФ, който за поредна година е на челните места в Рейтинговата система на висшите училища в България в
направление „Икономика“.
Всеки, който иска да се запознае с модерния образователен процес, възможностите за професионално развитие и процеса
на превръщането на студентите на Висшето училище по застраховане и финанси в новите бизнес лидери, може да се
включи в събитието на 11 февруари, като се регистрира на е-мейл адрес: marketing@vuzf.bg, за да потвърди присъствието
си.
Приемът за летния семестър на учебната 2020-2021 г. продължава до края на февруари. ВУЗФ предлага възможност за
изцяло онлайн кандидатстване и индивидуална консултация за всеки кандидат-студент, който има необходимост от
допълнителна информация или насока. Консултацията може да се проведе и онлайн в удобен ден и час за кандидатстудента чрез записване на е-mail: marketing@vuzf.bg или на телефон 02/40 15 807, 0888 443 096.
ВУЗФ e първият български частен университет, специализиран в областта на бизнеса, финансите, застраховането,
мениджмънта, маркетинга и предприемачеството и e сред водещите университети в професионалното направление
„Икономика“. Негов приоритет винаги е било предоставянето на богато учебно съдържание на обучаващите се чрез
атрактивна и иновативна образователна система.
√ Перейра: Години делят България от пълноправното членство в ОИСР
Алваро Перейра, директор „Проучвания на страните“ в отдел „Икономика“ на ОИСР
Години делят България от пълноправното членство в ОИСР. Това стана ясно от разговора с Алваро Перейра, директор
„Проучвания на страните“ в отдел „Икономика“ на ОИСР, в предаването „В развитие“ с водещ Делян Петришки.
По думите на Перейра България трябва да се пребори с бюрокрацията и по-голямата регулация, а по отношение на
прилагането на законите ще бъдат отправени препоръки през следващите месеци.
"Корупцията влияе на всички нива и реформите в тази посока трябва да продължат. През следващите няколко години
ще следим за това".
Перейра все пак каза, че България има невероятен напредък през последните години, както и, че страната върви към
подобряване на живота на своите граждани.
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„България е една от страните, които най-силно се приближават към показателите на нашата организация. До преди
пандемията тя се представяше много добре, безработицата спадаше. Но най-важното е, че има сектори които процъфтяват,
като например софтуерните и компютърните индустрии“, отбелязва Перейра.
„България има второто най-ниско съотношение между дълг и БВП, което е много добър показател.“
По думите му обаче България е една от най-бързо застаряващите страни, което се дължи на ниската раждаемост и
имиграцията, която води до предизвикателства в образованието и здравеопазването.
„Ако България участва в ОИСР ще продължи да подобрява напредъка си и да подобрява ситуацията по отношение на
бедността и подобряването на заетостта. Трябва да се подобри и борбата с корупцията и организираната престъпност.
Институциите, които се борят с тези проблеми трябва да имат съответната независимост“, посочва още Перейра.
Гостът допълва, че изготвеният от ОИСР доклад казва не само какво страната е направила, но и какво трябва да се направи
през следващите години, за да се увеличат доходите на глава от населението.
„Важно е да се предприемат някои данъчни реформи, за да се намали още повече бедността. Но освен това най-важното
е производителността. Трябва да се преборите с бюрокрацията, да се опростят много от регулациите – това е много важен
аспект, за да стане страната по-привлекателна за инвестиции и да има повече работни места“, категоричен е той.
Целия разговор вижте във видеото.
√ Еврото губи блясъка си
Увеличават се притесненията за двойна рецесия при удължаване на ограничителните мерки в Европа
След като еврото поскъпна до най-високото си ниво от 2018 г. спрямо долара, единната валута започна да губи блясъка си
и анализаторите започват да се оттеглят от бичите си прогнози, пише Bloomberg.
Еврото достигна в сряда най-ниското си ниво от два месеца насам на фона на загрижеността, че Европейският съюз ще се
сблъска с десетки милиарди евро загуби от БВП заради забавянето с разпространението на ваксините.
Според Deutsche Bank еврото може да се върне към нива, които са последно наблюдавани през ноември.
Междувременното търговците на опции са най-мечи настроени към еврото от юни насам.
Много стратези влязоха в 2021 г. с бичи залози за еврото заради очаквания, че пакетът за възстановяване на Европейския
съюз ще стимулира растежа. Но провалът на региона да осигури ваксинация със скорост, която е сравнима с тази във
Великобритания и САЩ, увеличава притесненията за двойна рецесия при удължаване на ограничителните мерки.

Еврото се оттегля от върховете си от 2018 г. заради забавянето с ваксинацията в Европа. Графика: Bloomberg
Междувременно доларът се възстанови през изминалия месец, тъй като перспективата за допълнителни икономически
стимули в САЩ повиши доходността по американските държавни ценни книжа.
„Отклонението на еврото от справедливата му стойност започна приблизително, когато различните темпове на ваксинация
станаха очевидни“, заяви Стивън Ингландър от Standard Chartered Bank. Той остава бичи настроен по отношение на еврото,
въпреки че проблемът с ваксините „добавя негативен рисков фактор“.
В същото време стратезите стават малко по-бичи за долара.
Еврото достигна ниво от 1,2004 долара, което е най-ниската му стойност от 1 декември. Единната валута се търгуваше за
1.2349 долара на 6 януари, което беше най-високото й ниво от април 2018 г.
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Джордж Саравелос от Deutsche Bank очаква еврото да поевтинее до 1.18 долара заради относително бавното отваряне в
региона.
√ Как Марио Драги може да промени Италия и Европа?
Бившият гуверньор на ЕЦБ може да сформира нова администрация още следващата седмица, изрази увереност Матео
Ренци
Марио Драги прие най-тежката роля в европейската политика - на премиер на Италия, като предстои да стане ясно дали
той ще бъде подкрепен от достатъчно от партиите в страната, за да си осигури парламентарно мнозинство, пише
MarketWatch.
Бившият гуверньор на Европейската централна банка, често определян като “човекът, спасил еврото” от най-лошата му
криза през 2012 г., е най-добре квалифицираният кандидат за поста.
Сега Драги ще трябва да докаже популярността, на която се радва на европейските пазари и сред италианците.
Профилът на така наречените технически правителства в Европа е лош. Подобни опити за управление с екип от найдобрите и най-ярките технократи, които искат да ръководят страните си през трудни времена с тежки решения и смели
реформи, се провалиха както в Гърция, така и в Италия през последното десетилетие.
Но Драги е силен политически играч. Той устоя успешно на няколко последователни политически кризи в Италия, оставайки
на ръководни позиции във финансовото министерство и централната банка, преди да стане гуверньор на ЕЦБ през 2011 г.
Италия - страната от Европейския съюз, която беше най-силно ударена от кризата с близо 1500 жертви на един милион
население, ще бъде най-големият реципиент на възстановителния фонд на блока, получайки грантове и евтини заеми в
размер на 200 милиарда долара - около 27-процентен дял от общия капацитет на фонда. Това е далеч повече от дела ѝ в
брутния продукт на ЕС. Как най-добре да се изразходват средствата беше в центъра на политическата криза, която доведе
до оставката на министър-председателя Джузепе Конте през миналата седмица.
Драги е най-силно позициониран да обясни на италианските политици как да извадят страната от настоящата криза, как
да преминат към реформи и създаване на устойчив растеж. Той начерта план, публикуван миналата година, призовавайки
за “промяна във възгледите, която е така необходима по време на тази криза, колкото би била и в условия на война”.
Статията беше публикувана преди близо година. Оттогава пандемията се влоши. Последните очаквания на
Международния валутен фонд очакват италианската икономика да нарасне с 3% през тази година, след като се сви с 9%
през 2020 г.
Ако успее да формира правителство, Драги би бил способен да промени не само Италия, но и ЕС. Наличието на фигура от
тежката категория на срещите на лидерите на блока би променило баланса на силите, дълго време доминиран от френскогерманското дуо.
Познанията на Драги в областта на икономиката и паричните въпроси може бързо да го превърнат в един от найавторитетните гласове на масата на лидерите.
До следващата седмица
Бившият италиански премиер Матео Ренци, чиито политически маневри доведоха до свалянето на правителството, изрази
увереност, че Драги може да сформира нова администрация още следващата седмица, съобщава Bloomberg.
Ренци, ръководител на малката формация “Италия вива”, заяви, че бившият гуверньор на ЕЦБ е “правилният човек на
правилното място”, за да овладее коронавирусната пандемия в страната и суровата рецесия.
“Марио Драги е най-добрата опция за премиер, той спаси Европа, той ще спаси Италия”, коментира Ренци. “Драги ще има
вот на доверие вероятно до следващата седмица и ще бъде способен да напише възстановителен план”, добави
политикът.
Очаква се Драги да започне първия кръг от преговори с партиите в четвъртък следобяд, след като президентът Серджо
Матарела му повери мандат за сформиране на ново правителство в сряда.
√ АЦБ: Британската икономика се насочва към ускорен темп на възстановяване
Банките трябва да се подготвят за въвеждането на отрицателни лихви, но това няма да се случи в близките шест
месеца, посочват от институцията
Английската централна банка заяви, че британската икономика се насочва към ускорен темп на възстановяне на фона на
смелите усилия по имунизационната кампания - знак, че задушаващата хватка на паднемията върху растежа може би найнакрая започва да се отпуска, предава Bloomberg.
Въпреки че намали перспективите си за тази година, изявлението на АЦБ прозвуча оптимистично с надеждата за мощен
отскок. Комитетът по паричната политика запази стимулите и се съгласи, че при непридвидени ситуации банките трябва да
се подготвят за възможността за отрицателни лихвени проценти.
Доходността по британските държавни облигации нараства до най-високите си равнища от март насам, след като
инвеститорите се фокусираха върху оптимизма на централната банка по отношение на разпространението на ваксините и
съобщението, че отрицателните лихви няма да дойдат незабавно. Паундът достига на най-високото си равнище спрямо
еврото от май месец насам.
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Необходим брой години, за да се ваксинира 75% от населението на Европа с двудозов медикамент. Карта: Bloomberg
„Прогнозите са БВП да се възстанови бързо към нивата преди Covid през 2021 г., тъй като се предполага, че
имунизационната кампания ще доведе до облекчаване на наложените заради Covid ограничения и ще намали опасенията
за здравето на хората“, посочват от АЦБ.
Перспективите на централната банка предполагат, че агресивната имунизационна политика от страна на премиера Борис
Джонсън вече е започнала да ускорява възстановяването на икономиката. Локдауните, които все още са в сила, нарушиха
функционирането на много дейности в същото време, когато новите търговски договорености влязоха в сила след
излизането на Великобритания от Европейския съюз.
В сряда правителството заяви, че 10 милиона граждани вече са се ваксинирали, поставяйки нацията напът да имунизира
изцяло високорисковите групи от населението до 15 февруари. Vaccine Tracker на Bloomberg показва, че 15% от
населението е получило поне една доза в сравнение с 2,4% в Германия.
„Програмите започнаха в редица страни, включително Великобритания, което подобри икономическите перспективи“,
посочи гуверньорът на АЦБ Андрю Бейли пред репортери в рамките на онлайн пресконференция.
„Основната прогноза на Комитета по паричната политика предполага, че свързаните с Covid ограничения и здравословните
проблеми на хората ще продължават да оказват натиск върху потребителската активност в близко бъдеще, но също така
кампанията за имунизация води до облекчаване на икономическата ситуация“, коментира още той.
Британската икономическа активност се е свила с 60% спрямо предпандемичните си нива, сочат показателите на Bloomberg
Economics, които взимат под внимание данни от фактори като мобилност, потребление на енергия и използване на
обществения транспорт. На база тази информация британската икономика е най-зле представящата се развита икономика,
анализирана от BE.
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Активността в Обединеното кралство е значително по-ниска от която и да е друга развита икономика.
Графика: Bloomberg
Централните банкери запазиха целта си за изкупуване на облигации на стойност 895 милиарда паунда (1,2 трилиона
долара), от които около 150 милиарда паунда ще бъдат придобити през текущата година. Лихвеният процент се задържа
на 0,1%, което е рекордно ниско ниво.
Финансовите пазари редуцираха залозите си за потенциално намаление на лихвените проценти, като заложиха 4 базисни
точки редукция в сравнение с 8 базисни точки преди решението.
„Това беше основно реакция на изясняването от страна на АЦБ, че се подготвя за отрицателни лихви, но засега не планира
да ги въвежда“, коментира Ту Лан Нгуен, валутен стратег в Commerzbank AG.

АЦБ очаква британския БВП да се възстанови до предпандемичните си нива в началото на 2022 г. Графика: Bloomberg
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В своя доклад АЦБ посочи, че банките трябва да се подготвят за възможността за активиране на инструмент за отрицателни
лихви, но това няма да се случи поне в близките шест месеца.
Въпреки че Английската централна банка досега избягваше да сведе лихвите под нулата, през изминалата година тя
намекна многократно, че ще го направи, превръщайки институцията в последната надежда за бъдещето на отрицателна
парична политика.
Какво казват от Bloomberg Economics:
„Английската централна банка използва прогнозите си от февруари и политическото решение, за да осигури
оптимистичен прочит на икономическите перспективи и да изстреля възможността за отрицателни лихви по-късно през
годината. И двата елемента са сигнали, че по-нататъшното облекчаване е малко вероятно, освен ако перспективите не се
влошат", коментира Дан Хансън, старши икономист за Великобритания.
Само четири партньора - еврозоната, Швейцария, Дания и Япония - все още използват мярката положителни лихви и никой
от тях не ги е намали през 2020 г. въпреки тежестта на предизвикания от коронавирус спад.
„Моето послание към пазарите е, че наистина не трябва да се опитвате да предначертавате бъдещото поведение на
Комитета по паричната политика на база действията, които предприемаме от нашата кутия с инструменти“, заяви Бейли
пред репортери.
В знак на това как кризата е пренаписала правилника на АЦБ централните банкери също така помолиха служителите да
започнат работа по преразглеждане на стратегията си за излизане от настоящите настройки на политиката за извънредни
ситуации, като същевременно отбелязват, че това не е сигнал, че подобен ход предстои в близко бъдеще.
√ Темпът на ваксинациите движи много валути
Валутите на всяка от петте водещи страни в борбата с Covid-19, с изключение на една, поскъпват спрямо долара
през януари
Темпът на разпространение на ваксините по света предоставя на инвеститорите нов път към печалба на валутните пазари,
пише Bloomberg.
Валутите на всяка от петте водещи страни в борбата с Covid-19, с изключение на една, поскъпват спрямо долара през
януари, става ясно от изследване на Bloomberg, което разглежда 15-е най-големи икономики с публично достъпни данни
за темпа на ваксиниране и броя на заразените.
Прогресът по разпространението на ваксините във Великобритания е достатъчен за преодоляване на завишения брой на
заразени, което насърчава ръстове в стойността на паунда, докато хаотичните имунизации в Европейския съюз натежават
на еврото.
Тези ходове замъгляват картината за долара, който не оправда очакванията, че ще отслабне в момент, в който САЩ се
борят с различно ниво на заразените и различен темп на ваксинациите.
На фона на пандемията, която променя настоящата картина на пазарите, едно нещо става ясно: дните, в които
перспективите на централните банки и различините очавания за растежа бяха основни двигатели на инвестиционните
стратегии, вече отминаха. Вместо това фонд мениджърите, включително управляващите милиарди долари като Aberdeen
Standard Investments и Brandywine Global Investment Management, се превръщат в експерти аматьори относно стадния
имунитет, разглеждайки нарастващата корелация между имунизациите и валутните курсове.
Победителите при ваксините
Много тейдъри гледат на овладяването на вируса като на предпоставка за възстановяването на икономиката на страната
и увеличаване на стойността на валутата ѝ, насърчавайки важността на успешното и бързо разпространение на ваксините.
Австралийският долар например отслабна спрямо новозеландския през миналата седмица, след като Германия изрази
съмнения относно ефективността на ваксината на AstraZeneca, която има значителна роля във ваксинационната кампания
на Австралия.
Никъде връзката между валутите и ваксините не е по-ясна от тази във Великобритания. Кралството се нареди близо
до водещото място в изследването на Bloomberg по отношение на общия прогрес при ваксинациите, имайки се предвид
темпът на разпространение и нивото на заразени.
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Надпреварата за стаден имунитет. Графика: Bloomberg
Към сряда Великобритания е предоставила 15,8 дози на 100 души, в сравнение с 10,7 дози в САЩ и само 3,2 за ЕС.

Еврото отслабва спрямо паунда, тъй като Германия изостава от Великобритания по отношение на ваксините.
Графика: Bloomberg
Ситуацията може да насърчи и долара. Въпреки че САЩ продължават да регистрират най-много случаи на новозаразени в
глобален мащаб, което ограничава положителния ефект от ваксините, доларът поскъпна, след като Америка започна
кампанията си в средата на декември.
Според Мартин Енлунд от Nordeа разминаванията при ваксините са сред причините да се очаква прогнозите за растежа в
САЩ да се повишат спрямо тези за еврозоната, като стратези на Standart Chartered отбелязват, че изоставането при
ваксините е риск в посока надолу за очакванията им за силата на еврото през това тримесечие.
За Aberdeen Standard Investments това е достатъчно за залог, че доларът ще се представи по-силно от еврото.
Компании, включително NatWestMarkets и Bank of New York Mellon, започнаха да разглеждат данните за имунизациите за
своите клиенти. Джон Велис, стратег на BNY Mellon, изрази опасения относно сингапурския долар, малайзийският рингит
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и индонезийската рупия, имайки се предвид изоставането на тези страни във ваксинациите, което помрачава перпективите
за рестарт на икономиките им.
Мениджър
√ Еврокомисията открива наказателни процедури срещу 24 страни, сред тях - и България
Европейската комисия съобщи, че открива наказателни производства срещу 24 държави от ЕС, сред които България.
Причината е, че страните не са въвели в срок новите правила за далекосъобщенията, предаде БТА.
Правилата засягат осигуряване на по-ясни договори с потребителите, качество на услугите и конкурентни пазари, се
отбелязва в съобщението. Крайният срок за въвеждането на правилата изтече на 21 декември миналата година. Досега
само Гърция, Унгария и Финландия са съобщили, че са изпълнили изискванията, отбелязва комисията.
ЕК изпраща официални уведомителни писма на Белгия, България, Чехия, Дания, Германия, Естония, Ирландия, Испания,
Франция, Хърватия, Италия, Кипър, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Холандия, Австрия, Полша, Португалия, Румъния,
Словения, Словакия и Швеция, за да ги прикани да приемат необходимите законодателни промени. Тези държави
разполагат със срок от два месеца, за да отговорят.
√ Германия въвежда данъчни облекчения за бизнеса, пострадал от COVID
Партиите в състава на германското правителство са се договорили за нов пакет от мерки за икономическо възстановяване
от мерките срещу COVID-19, предаде Асошийтед прес.
Една от основните мерки са данъчни облекчения за компании, които са пострадали от кризата. Те ще получат по-голяма
възможност да приспаднат загубите от печалбата за предишни години в данъчните си декларации.
Очаква се новите мерки за подпомагане на гражданите и компаниите да струват около 7,5 млрд. евро. Миналата година
правителството предостави мащабни мерки за стимулиране и подпомагане на икономиката в коронакризата, включтелно
широко намаляване на ДДС през второто полугодие, което изтече на 31 декември.
Лидерите на партиите в коалиционното правителство на Ангела Меркел се договориха късно снощи за еднократен бонус
от 150 евро на семейства, получаващи детски надбавки след бонуса от 300 евро миналата година, съобщи ДПА. Предвижда
се и отпускане на 150 евро за хора на социални помощи.
Намаляването на ДДС за храни, продавани в ресторанти и кафенета, от 19 до 7% ще бъде удължено от края на юни до края
на идната година. Удължава се и програмата за подпомагане на културните обекти.
Ресторантите, кафенетата и баровете в Германия от началото на ноември са затворени освен за храни и напитки за вкъщи.
Ограничителните мерки в страната бяха засилени в средата на декември и засега се предвижда да са в сила до 14
февруари.
√ Продажбите на електрически автомобили скочиха двойно в Европа през 2020 г.
Продажбите на изцяло електрически коли в Европа са се удвоили през 2020 г. и са достигнали общо 728 692 броя, сочат
данни на Европейската асоциация на производителите на автомобили (ACEA). Най-много продажби са били осъществени
в Германия, където продажбите са нараснали три пъти. Специално в страните от ЕС са били продадени 538 772
електрически електромобила.
Продажбите на хибридни автомобили, които освен електрически имат и двигател с вътрешно горене, са се повишили с
50% до 1,3 млн. броя през годината, а плъг-ин хибридите са 608 833 броя, което е три пъти повече в сравнение с 2019 г.
За сравнение, продажбите на коли на бензин са били 5 млн. броя, което е с 38% по-малко, а колите с дизелов двигател –
2,8 млн. броя, което е с 36% по-малко.
Най-големи пазари на електрически автомобили в Европа през 2020 г.
Изцяло
електрически

Обикновени
хибриди

Плъгин
хибриди

Бензин

Дизел

1

Германия

194,474

327,395

200,469

1,361,723

819,896

2

Франция

111,127

168,873

74,592

774,383

504,178

3

Великобритания

108,205

219,628

66,877

903,961

261,772

4

Норвегия

76,804

12,231

28,905

11,305

12,162

5

Нидерландия

73,204

46,611

15,925

205,207

12,983

6

Италия

32,487

221,893

27,407

522,694

452,061

7

Швеция

27,968

28,956

66,109

102,767

62,722

8

Швейцария

19,546

32,148

14,429

118,318

51,823

9

Испания

17,927

137,425

23,306

423,579

235,890
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10

Австрия

15,986

26,035

7,632

107,771

90,909

Източник: ACEA
Така постепенно традиционните коли започват да губят дял – бензиновите коли отговарят на 47,5% от всички продажби,
дизеловите за 28%, докато хибридите представляват 12%, а изцяло електрическите – на 11% от пазара.
Най-напред в тази тенденция е Норвегия, където броят на електрическите и хибридните автомобили е с близо 95 хил. броя
повече, отколкото са сделките с бензинови и дизелови коли. След това по този показател се нареждат Швеция и
Нидерландия, където продажбите на нови коли, които имат само двигател с вътрешно горене, са съответно с 43 хил. и 83
хил. повече от тези с електрически. Тези разлики зависят много не само от средния разполагаем доход на домакинствата
в тези страни, но и от политиките на правителствата да подкрепят покупките на електромобили.
√ САЩ и Русия удължиха с 5 години договора Нов СТАРТ
САЩ и Русия съобщиха в сряда, че са удължили срока на договора за контрол на ядрените оръжия Нов СТАРТ с пет
години, предаде Ройтерс.
Споразумението, което щеше да изтече този петък, бе удължено до 5 февруари 2026 г. Това се случи въпреки напрежението
между двете страни по отношение на осъждането на руския опозиционер Алексей Навални на 3 години и половина затвор,
както и по линия на предполагаемата руска кибер атака срещу американски федерални агенции.
Пактът, който влезе в сила през 2011 г., ограничава ядрения арсенал на САЩ и Русия, като двете страни не могат да държат
в оперативна готовност повече от 1550 стратегически ядрени глави.
Американският президент Джо Байдън, който встъпи в длъжност на 20 януари, предприе бързи действия за удължаване
на договора, след като неговият предшественик Доналд Тръмп опита да го обвърже с тристранни преговори с Китай, които
има значително по-малък ядрен арсенал.
Вашингтон и Москва оцениха удължаването на договора като победа, заявявайки, че той ще донесе стабилност и
прозрачност по ядрените въпроси. Двете страни обаче подчертаха, че те все още имат разногласия по редица въпроси.
„Макар че работим с Русия за защита на американските интереси, ние ще държим Москва отговорна за враждебните й
действия и за злоупотребите с човешките права“, коментира американският държавен секретар Антъни Блинкен в
комюнике.
Байдън подчерта, че държи Русия отговорна за действията й срещу Алексей Навални, който тази седмица бе осъден на 3
години и половина затвор. Съдебното решение предизвика нови протести в Русия, които правителството опита да потуши
с масови арести.
В разговор на 26 януари, руският президент Владимир Путин и Джо Байдън обсъдиха и кибер атака срещу американските
федерални служби, преписвана на Русия. Москва отрича да има роля в атаката.
√ Пореден ден на ръст на европейските борси
Водещите европейски борсови индекси записаха повишения в ранната търговия в четвъртък, удължавайки тазседмичното
си рали, на фона на надеждите за по-бързо възстановяване на световната икономика, предаде Ройтерс.
Общият европейски индекс STOXX 600 се повиши с 0,78 пункта, или 0,19%, до 408,05 пункта. Немският показател DAX отчете
ръст от 62,2 пункта, или 0,45%, до 13 995,83 пункта. Водещият индекс на Лондонската борса FTSE 100 напредна с 8,62
пункта, или 0,13%, до 6 516,44 пункта. Френският измерител CAC 40 се повиши с 23,2 пункта, или 0,42%, до 5 586,25 пункта.
Управляващата коалиция в Германия постигна консенсус за нов пакет от икономически мерки, които да подкрепят найтежко засегнатите от пандемията от COVID-19.
„Приетите снощи мерки са поредната лепенка върху раната, която пандемията отвори в бизнеса“, коментира Карстен
Бжески от ING.
Междувременно италианският бенчмарк FTSE MIB се повиши с 0,29% до 22 592,30 пункта, следвайки вчерашния ръст с
над 2%. Индексът бе подкрепен от новината, че бившият управител на Европейската централна банка Марио Драги е приел
мандат на президента Серджо Матарела за съставянето на нов правителство в Италия. Много анализатори смятат, че Драги
е човекът, който може да извлече страната от тежката здравна, икономическа и политическа криза.
Инвеститорите обърнаха внимание и на продължаващият сезон на отчетите.
Акциите на Deutsche Bank поевтиняха с 0,94%, въпреки че най-голямата германската банка изненада пазарите с по-добри
от очакваното финансови резултати. Германският кредитор отчете нетна печалба за 2020 г. от 113, млн. евро, като по данни
на Refinitiv очакванията на анализаторите бяха за загуба от 201 млн. евро. Така банката излезе на годишна печалба за първи
път от 2014 г.
Книжата на Unilever поевтиняха с 4,02%, след като в областта на потребителските стоки отчете спад на оперативната
печалба за годината от 5,8% до 9,4 млрд. евро и понижение на приходите от 2,4% до 50,7 млрд. евро.
Акциите на Royal Dutch Shell поевтиняха с 1,32%, след като компанията отчете най-ниската си годишна печалба от поне две
десетилетия. Коригираната печалба на концерна се е сринала със 715 до 4,8 млрд. долара през 2020 година, което е найлошият резултат от 2000-та година насам.
Смесени резултати на Уолстрийт
Американските борсови индекси регистрираха предимно повишения в сряда, като широкият показател S&P 500 записа
трети пореден ден на ръст, докато инвеститорите анализираха поредната вълна от корпоративни отчети, предаде Си Ен Би
Си.
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Промишленият индекс Dow Jones напредна с 36,12 пункта, или 0,12%, до 30 723,6 пункта, подкрепен от секторите на
енергетиката и комуникационните услуги. Широкообхватният измерител Standard & Poor’s 500 се повиши с 3,86 пункта,
или 0,1%, до 3 830,17 пункта. Индексът на високотехнологичните дружества Nasdaq отчете спад от 2,23 пункта, или 0,02%,
до 13 610,54 пункта след поевтиняването на акциите на Amazon.
Цената на книжата на Alphabet – компанията майка на Google, скочиха със 7,28%, след като технологичния гигант отчете
печалба за последното тримесечие от 22,30 долара за акция при приходи от 56,90 млрд. долара. Според данни на Refinitiv
очакванията на анализаторите бяха за печалба от 15,90 долара за акция при приходи от 53,13 млрд. долара. Това означава,
че приходите на Alphabet са нараснали с 23% на годишна база.
Същевременно с това Amazon за първи път регистрира приходи от над 100 млрд. долара за едно тримесечие. За четвъртото
тримесечие на 2020 г. приходите на Amazon са достигнали 125,56 млрд. долара спрямо 87,44 млрд. през същия период на
миналата година. Прогнозите бяха за приходи от 119,70 млрд. долара. Акциите на компанията за онлайн търговия обаче
поевтиняха с 2%, след като тя съобщи, че главният й изпълнителен директор Джеф Безос ще се оттегли от поста тази година.
Книжата на Amgen поевтиняха с 1,42%, след като като биотехнологичната компания даде прогноза за печалба и приходи
през годината, която не отговори на очакванията на анализаторите. От фирмата поясниха, че че пандемията от коронавирус
продължава да вреди на продажбите.
Инвеститорите останаха доволни и от данните за заетостта в САЩ през миналия месец. Според доклада на ADP частният
сектор в страната е добавил 174 хил. работни места през януари. Прогнозата на Dow Jones бе за 50 хил. Работни места.
„Под повърхността има икономика, която започва да набира скорост“, коментира Майк Льовенгарт от E-Trade Financial.
„Комбинацията между отличните отчети от големите технологични компании през тази седмици, засиленото ваксиниране
и понижението на броя на новите случаи на COVID в САЩ, очертава една положителна картина“, добави той.
За тази седмица Dow е напреднал с повече от 2,5%, след като във вторник регистрира най-доброто си еднодневно
представяне от ноември насам. S&P 500 и Nasdaq са се повишили съответно с 3% и 4% от началото на седмицата.
След резкият скок на акциите на GameStop през миналата седмица, предизвикан от т. нар. изстискване на късите
продавачи, тази седмица книжата на търговеца на видео игри се сринаха с над 70%.
„Страховете от изстискването на късите продавачи намаляват. Въпреки резките движения при акциите на тези компании,
те продължават да представляват незначителна част от американския пазар на акции“, коментира Манеш Десхпанде от
Barclays.
Азиатските борси се оцветиха в червено
Основните индекси на водещите фондови борси в Азиатско-тихоокеанския регистрираха понижения в четвъртък.
Водещият индекс на Токийската фондова борса Nikkei 225 се понижи с 304,55 пункта, или 1,06%, до 28 341,95 пункта.
В континентален Китай бенчмаркът Shanghai Composite отчете спад от 15,45 пункта, или 0,44%, до 3 501,86 пункта, докато
по-малкият измерител Shenzhen Composite изтри 27,52 пункта от стойността си, или 1,16%, достигайки ниво от 2 353,27
пункта. Хонконгският индекс Hang Seng се понижи със 193,96 пункта, или 0,66%, до 29 113,5 пункта.
В Южна Корея бенчмаркът Kospi регистрира спад от 32,13 пункта, или 1,3%, до 3 087,55 пункта.
Австралийският измерител ASX200 се понижи с 59,1 пункта, или 0,87%, до 6 765,5 пункта.
У нас
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) записаха понижения в ранната търговия. Основният бенчмарк SOFIX отчете
спад от 4,23 пункта, или 0,84%, до 498,27 пункта. BGBX40 се понижи с 0,59 пункта, или 0,53%, до 110,99 пункта. BGTR30
изтри 1,29 пункта от стойността си, или 0,24%, достигайки ниво от 539,86 пункта. BGREIT регистрира спад от 0,33 пункта,
или 0,23%, до 143,24 пункта.
Cross.bg
√ 2000 паунда и самолетен билет, ако си тръгнете завинаги от Великобритания
Схемата, която до сега не беше използвана за граждани на Европа, след Брекзит вече се отнася и за тях
На гражданите на ЕС се предлага сумата от 2 хил. британски лири, за да напуснат доброволно Обединеното кралство, става
ясно от вестник "Гардиън".
От 1 януари гражданите на ЕС без много шум са добавени към правителствена схема за доброволно връщане в родните
им страни. Сумата включва пари за самолетни билети и финансова помощ за презаселване, намиране на жилище или
стартиране на собствен бизнес и достига до 2 хил. паунда. Програмата отдавна съществува за мигранти от други части на
света, но е била разширена специално за европейски граждани, припомня изданието The Brussels Time. Програмата има
за цел да подтикне нежеланите емигранти да пуснат Обединеното Кралство, всъщност тя се прилага непосредствено преди
да се предприемат насилствени депортации за хора нарушаващи емиграционните правила.
Специалистите, работещи в помощ на уязвимите граждани на ЕС във Великобритания, заявиха, че предлагането на пари
за завръщане у дома противоречи на твърдението на правителството, че прави всичко възможно, за да насърчи
чужденците да се регистрират за уседнал статут. Понастоящем тези, които изберат да останат, имат срок до 30 юни, за да
кандидатстват за уседнал статут и да продължат да работят в Обединеното кралство. Ако изпуснат срока, те ще се считат
за незаконно пребиваващи и потенциално подлежат на наказателно преследване.
Това е в разрез на обещаното от правителството преди Брекзит, че ще стимулира неподалите за статут на уседналост да го
направят. Паричните оферти за доброволно напускане на Великобритания, ще бъдат предложени на хора във финансови
затруднения, без статут и работа.
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Говорител на Министерството на вътрешните работи заяви, че някои хора могат да изберат да не кандидатсват за стаут за
уседналост и да не желаят да останат във Великобритания. Ето защо министерството уведомява с писмо гражданите на
Европейското икономическо пространство, които желаят да напуснат Обединеното кралство, че могат да бъдат финансово
подпомогнати за това. Затова са разпратени писма и имейли до заинтересованите страни, за да бъдат информирани, че
гражданите на Европейският Съюз, които желаят да напуснат Обединеното кралство, вече отговарят на условията за
подпомагане по схемата за доброволно връщане в родината им срещу финансов стимул и самолетен билет.
Новината дойде, когато от неправителствената организация за благосъстояние на имигрантите (JWCI) във Великобритания
предупредиха, че хиляди ключови европейски работници рискуват да загубят законното си право да останат на Острова,
защото не са кандидатствали за статут на уседналост.
Схемата за кандидатстване, ще бъде затворена на 31 юни 2021г. От JWCI предупреждават всички европейски граждани,
които все още не са се сдобили с временен или постоянен статут на пребиваване - трябва да кандидатстват спешно, защото
след тази дата ще подлежат на насилствено депортиране и невъзможност да се завърнат отново във Великобритания.
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите
БНТ, „Денят започва"
Енергийни източници и доставки - за приоритетите и стратегиите - министър Теменужка Петкова;
Здравната система в очакване на нов пик - как се подготвят властите и ще има ли връщане на по-строги мерки доц. Ангел Кунчев;
Предизборни сметки и възможни коалиции - председателят на партия „Атака“ Волен Сидеров;
Как Сухопътни войски помагат на пострадалите от наводнението в с. Димчево - на живо;
Как се справят в болницата в Кюстендил с ръста на заразените в областта.
Нова телевизия, „Здравей България"
Ще струва ли ремонтът на магистрала „Тракия” край Чирпан повече от самото строителство на отсечката и как
датчици ще сигнализират за активизирането на големите свлачища – разговор с регионалния министър Петя
Аврамова;
Мъж, освободен от психиатрия, е заподозрян за убийството на детето си. Оставени ли са на произвола хората с
психични проблеми?;
След сделката за продажбата на NOVA – говори Никос Статопулос - председател на управителния съвет на
„Юнайтед груп” - новият собственик на медията.
√ Предстоящи събития в страната на 05 февруари
София
От 09.00 часа ще се проведе заседание на Народното събрание.
От 16.00 часа чрез приложението за телемедицина Healthyco УМБАЛ „Св. Иван Рилски" ще проведе безплатни
онлайн консултации по повод Световния ден на онкологичните заболявания.
***
Благоевград
От 11.00 часа в зала „22-ри септември" ще се състои пресконференция на инж. Румен Томов, кмет на община
Благоевград.
***
Видин
От 11.00 часа в заседателната зала на Общинския съвет ще се проведе обществено обсъждане на проекта за
бюджет на Общината за 2021 г.
***
Враца
От 10.00 часа в заседателната зала на Областната администрация ще се проведат консултации за определяне
състава на Районната избирателна комисия.
***
Русе
От 10.00 часа в зала 1 на Областната администрация ще се проведат консултации за определяне състава на
Районната избирателна комисия.
***
Стара Загора
От 11.00 часа пред паметника на Кольо Ганчев в парк „Пети октомври" признателни граждани ще положат цветя
в знак на уважение и почит към делото и живота на революционера и организатор на Старозагорското въстание.
От 11.00 часа в зала 2 на Областна администрация ще се проведат консултации за определяне състава на
Районната избирателна комисия.
Всички досегашни броеве на "ЕЖЕДНЕВЕН МЕДИЕН МОНИТОРИНГ" от началото на 2020 г. до днес може да намерите на
адрес: http://bica-bg.org/?p=5966 В секция МЕДИИ/ЕЖЕДНЕВЕН МЕДИЕН МОНИТОРИНГ на уебсайта ни е запазен и пълен
архив на изданията от 2011 г. до 2019 г.
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