Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите

Bulgaria ON AIR
√ АИКБ: На предприятията не са изплатени средства за декември и януари
"Ще искаме удължаване на мярката 60/40", заяви Васил Велев
Районните здравни инспекции ще могат да затварят бизнеси като противоепидемична мярка. Ще се справи ли бизнесът
при още затваряне?
"Отговорността е прехвърлена на регионалните инспекции. Проблемът е, че при затваряне на бизнеси, действащата
нормативна подкрепа не предвижда подкрепа нито за бизнеса, нито за хората. Това трябва бързо да се промени, защото
е поместено за две седмици, но никой не знае дали ще са толкова", каза председателят на АИКБ Васил Велев в студиото
на "Денят ON AIR".
Той сподели, че в понеделник е свикано заседание на Тристранния съвет за удължаване на срока на действие на мерките
за подкрепа на заетостта и доходите на хората.
"Това е за мярката 60/40, предложението е да се продължи с 2 месеца - април и май. И съответно да се увеличи срокът за
тази подкрепа от хората в затворените заведения, които са в неплатен отпуск. Сега лимитът е 60 дни за година, да се
увеличи на 90", допълни Велев пред Bulgaria ON AIR.
По думите му те ще настояват както за това, така и и за това да се ускори темпът на изплащане.
"За януари още не са изплатени средствата на предприятията. За декември също не са изплатени всички. Вярно, бързо
беше разработена мярката и сравнително по-бързо, отколкото при първата вълна започнаха плащанията. Мерките за
подкрепа на бизнеса при първата вълна за средните предприятия тепърва започват да се изплащат, а малките предприятия
тепърва кандидатстват. Ние се стремим да изтеглим ликвидност от икономиката, вместо да я влеем", обясни експертът.
А според него това не предвещава добри резултати.
"До момента са изплатени само микропредприятията, които са от 3 до 10 хиляди. Там са изплатени малко под 200 млн.
Изплатени са и секторни мерки за туристическите фирми - 10 млн. и 30 млн. за автобусните превозвачи. И неизвестно
количество за затворените бизнеси при втората вълна", допълни Васил Велев.
Вижте целия разговор във видеото.
Dnes.bg
√ Удължават мярката 60/40 с още два месеца
Васил Велев: Ще се увеличи лимитът от 60 на 90 дни
Районните здравни инспекции ще могат да затварят бизнеси като противоепидемична мярка. Ще се справи ли бизнесът
при още затваряне?
"Отговорността е прехвърлена на регионалните инспекции. Проблемът е, че при затваряне на бизнеси, действащата
нормативна уредба не предвижда подкрепа нито за бизнеса, нито за хората. Това трябва бързо да се промени, защото е
поместено за две седмици, но никой не знае дали ще са толкова", каза председателят на АИКБ Васил Велев в студиото на
"Денят ON AIR".
Той посочи, че в понеделник е свикано заседание на Тристранния съвет за удължаване на срока на действие на мерките
за подкрепа на заетостта и доходите на хората.
"Това е за мярката 60/40, предложението е да се продължи с 2 месеца - април и май. И съответно да се увеличи срокът за
тази подкрепа от хората в затворените заведения, които са в неплатен отпуск. Сега лимитът е 60 дни за година, да се
увеличи на 90", допълни Велев пред Bulgaria ON AIR.
По думите му те ще настояват както за това, така и да се ускори темпът на изплащане.
"За януари още не са изплатени средствата на предприятията. За декември също не са изплатени всички. Вярно, бързо
беше разработена мярката и сравнително по-бързо, отколкото при първата вълна започнаха плащанията. Мерките за
подкрепа на бизнеса при първата вълна за средните предприятия тепърва започват да се изплащат, а малките предприятия
тепърва кандидатстват. Ние се стремим да изтеглим ликвидност от икономиката, вместо да я влеем", обясни експертът.
А според него това не предвещава добри резултати.
"До момента са изплатени само микропредприятията, които са от 3 до 10 хиляди. Там са изплатени малко под 200 млн.
Изплатени са и секторни мерки за туристическите фирми - 10 млн. и 30 млн. за автобусните превозвачи. И неизвестно
количество за затворените бизнеси при втората вълна", допълни Васил Велев.
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БНР
√ Добрин Иванов: Бизнесът очаква от новия парламент реформи в енергетиката
Обсъждани реформи се забравят след изборите, каза изп. директор на АИКБ
„Срещите, които провеждаме с политическите партии с шансове да влязат в бъдещия парламент, са традиционни преди
всички парламентарни избори. Очакваме партиите да ни представят своите икономически програми, ние представяме
нашите приоритети“. Това каза пред БНР Добрин Иванов, изпълнителен директор на Асоциацията на индустриалния
капитал в България (АИКБ).
Приоритетите на бизнеса са подобряване на бизнес средата и на икономиката, на условията в енергетиката, в човешките
ресурси, в инвестициите, в капиталовите пазари.
„От политическите партии очакваме да продължат работата по приемане на България в Шенген и включването на страната
ни в еврозоната. Настояваме да се запази съществуващият данъчен модел, да продължи борбата срещу сивата икономика,
да продължи работата по електронното управление. Очакваме сериозни реформи в енергетиката“.
В предаването „12+3“ Иванов допълни:
„За съжаление след тези срещи и след изборите реформите се осъществяват трудно и се забравя за говореното“.
Според него през последната година бизнесът не е бил адекватно подкрепен, а мерките са забавени:
„За тази една година до бизнеса са стигнали около 280 млн. лева, като единствената изцяло разплатена мярка е тази за
микро и малки предприятия“.
Интервюто с Добрин Иванов можете да чуете в звуковия файл.
АОБР
√ КОАЛИЦИЯ „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“ ЗАЯВИ ГОТОВНОСТ ДА ПОДКРЕПИ КЛЮЧОВИ ПРИОРИТЕТИ НА АОБР
Коалиция „Изправи се! Мутри вън!“ заяви готовност при влизане в следващия парламент да подкрепи ключови приоритети
на Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР). Сред тях: незабавно въвеждане на електронно
правителство, такса битови отпадъци да се плаща на принципа „Замърсителят плаща“ и отпадане на задължението
предприятията да изплащат първите три дни от болничните. Това стана ясно след проведена среща между представители
на ръководствата на четирите работодателски организации, членове на АОБР и коалицията. Това е трета среща на
българските работодатели, след тези с БСП и ДПС, с представителите на партии и коалиции, за които социологическите
агенции дават шанс за участие в следващия парламент.
Основа на обсъждането бяха приоритетите на АОБР,
като работодателските организации поставиха акцент
на запазването на съществуващия данъчен модел,
намаляването на регулаторната тежест върху бизнеса,
реформите в сектор „Енергетика“, включително
либерализиране и интегриране на пазара с
европейския, въвеждане на механизъм за капацитети
и прекратяване на договорите с т.нар. „американски
централи“, премахване на административното
определяне на минималната работна заплата, както и
подобряване на политиките за човешки ресурси, вкл.
продължаване на реформите в образованието и
подобряване на регулациите за привличане на
квалифицирани работници от трети страни.
„Поискахме подкрепа за реформи, без които няма
как България да постигне този икономически растеж, който да даде възможност за повишаване на доходите на
населението, обещавано предизборно от политиците. От ключово значение за българския бизнес са подобряването
на бизнес средата, сигурност на собствеността, добра правна рамка, която да възпрепятства сивата икономика,
монополите и картелите, намаляване на регулаторната тежест и насърчаване на инвестициите в съществуващи
предприятия. За да излезем от дъното на класациите на ЕС, страната ни трябва да преследва ръст на БВП по-голям
от 6% всяка година“, заяви Васил Велев, председател на АИКБ и настоящ ротационен председател на АОБР.
За АОБР има и три национални приоритета, които са основополагащи за подобряване на бизнес средата в България. Това
са приемането на страната ни в Шенгенското пространство и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие,
както и приемането на еврото.
По думите на Мая Манолова срещата с работодателските организации е била изключително полезна и е позволила на
Коалицията да представи основните приоритети от предизборната си програма, която ще бъде официално представена до
дни. „Ще работим за постигането на няколко основни цели: повишаване на доходите на хората, подкрепа за бизнеса
и реформа в съдебната система. Предвиждаме запазване на плоския данък и въвеждане на необлагаем минимум за
най-бедните, увеличаване на прага на регистрация по ДДС от 50 000 лв. на 200 000 лв., намаляване на регулаторните
административни режими със 70%, целево използване на данъчна ваканция за най-пострадалите браншове от COVID19. Напълно подкрепяме исканията на работодателите за такса битови отпадъци, като считаме единствено, че
държавата трябва да компенсира по-малките и бедни общини при спад на приходите от нея”, допълни Мая Манолова.
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На срещата бяха коментирани още възможностите за подкрепа на бизнеса, които дава Плана за възстановяване и
устойчивост, възможностите важни стратегически проекти на държавата да се финансират чрез набиране на капитал през
БФБ, улесняването на достъпа до участие в обществени поръчки и други.
News.bg
√ Бизнесът иска от бъдещите депутати добра регулаторна среда
Работодателите очакват от бъдещите законотворци приемането на страната в ОИСР, Шенген и Еврозоната. Според Васил
Велев това е постижима цел в следващия мандат.
За реформи в енергетиката и икономиката настояват още работодателите. За да продължи ръстът на заплатите, ние трябва
да разчитаме на една добра правна рамка, изтъкна Велев. Бизнесът иска добра регулаторна среда и борба с
картелите. Работодателите искат също така добро образование и добро здравеопазване. Притеснението им заради острия
недостиг на количество и качество на кадрите продължават. Завършващите трябва да имат стимул, за да останат да се
реализират в страната, според Васил Велев.
Инвестиции в съществуващите предприятия, искат още работодателите. Трябва да се инвестира в зеления преход, в
иновациите, в роботизация на предприятията, според председателя на АИКБ. Васил Велев настоя и да се въведе принципът
"замърсителят плаща" при такса смет.
Страната ни продължава да има най-скъпата в Европейския съюз електрическа енергия за индустрията, по думите му.
Отново работодателите искат първите три дни от болничните да се плаща от НОИ. Това е антикризисна мярка, по мнението
на председателя на АИКБ.

Важни обществено-икономически и политически теми

БНТ
√ Радев: Спомняме си за спасяването на българските евреи и за моралния урок, завещан от предците ни
От векове толерантността и уважението към различните етноси и вероизповедания са сред най-ярките добродетели на
българския народ. Тези качества на българите проличаха най-ярко в мрачните години на Втората световна война, когато
страната ни успя да спаси от гибел своята еврейска общност и да подпомогне бягството на много други от окупираната от
нацисткия режим Европа. Това заявява президентът Румен Радев в своя позиция по повод Деня на спасяването на
българските евреи и отдаване на почит пред паметта на жертвите на Холокоста, съобщиха от прессекретариата на
държавния глава.
Държавният глава подчертава, че на 10 март отбелязваме не само 78 години от спасяването на българските евреи, но и
почитаме моралния урок по хуманност, толерантност и държавническо мислене, който предците ни завещаха на
следващите поколения.
√ Парламентарни избори 2021: Важни срокове и инструкции за някои по-специфични случаи
Как ще гласуваме у нас - някои важни срокове и инструкции за някои по-специфични случаи.
До 20 март избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в
избирателния списък по настоящ адрес.
Това, обаче става само веднъж - след вписването по настоящ адрес вече няма да може да гласува на друго място.
Отново до 20 март хора с трайни увреждания могат да подават заявление в писмена форма по образец или по електронен
път през интернет страницата на общините по постоянния или настоящия им адрес за гласуване с подвижна избирателна
кутия.
А от 24-ти до 31 март заявления за гласуване могат да подават граждани под карантина. Мобилни секции се образуват,
когато в съответното населено място са подадени не по-малко от 10 заявления.
√ Росен Бъчваров: НАП има 3 механизма за откриване на нелегални онлайн търговци
Онлайн търговията на прицел - НАП включва нов параграф в данъчните ни декларации, където ще може да се отбелязва
дали и колко сме търгували в интернет. Всъщност нов данък не се налага.
Личните ни продажби няма да се облагат - т.е ако решите да продадете колелото на детето си в интернет матазин, няма
да е нужно да го отбелязвате.
НАП използва 3 комбинации от механизми за откриване на нелегални онлайн търговци. Това заяви в "Бигнес.БГ"
говорителят на НАП Росен Бъчваров.
"НАП използва 3 комбинации от механизми. Първият най-важен акцент е дброволното спазване. НАП разполага със
специализиран софтуер, който прави т. нар. уеб драгинг - изследват се обяви и ккогато някой има над 150 обяви, НАП
извърхшва третата стъпка - контрол на покупка", каза Бъчваров.
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Анализ на приходната агенция показва, че през 2012-та година 100% от онлайн търговците укриват доходи. Данните
показват, че 10% от онлайн търговците укриват данъци. Анализът показва и че загубите за бюджета само от търговците в
мрежата са в размер между 250 и 300 млн лева. А близо две трети или 70% са рисковите онлайн търговци, като говорим
за 40% укрити приходи от продажби в мрежата.
Вижте целия разговор с говорителя на НАП във видеото.
√ Днес валежите навсякъде ще спрат
До обяд в по-голямата част от страната валежите ще спрат, най-късно в югоизточните райони. От запад облачността ще се
разкъсва и ще намалява. Ще духа умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 2° и 7°.
Вечерта от запад-северозапад облачността отново ще се увеличи.

Преди обяд по Черноморието облачността ще е значителна и все още на места ще превалява, предимно дъжд. След обяд
валежите ще спрат и облачността ще се разкъса и намалее. Ще духа умерен североизточен вятър. Максимални
температури ще бъдат от 4° до 7°. Температурата на морската вода е 7°-8°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.
В планините до обяд все още на места ще превалява сняг. След обяд валежите ще спрат и облачността ще се разкъса. Ще
духа силен северен вятър. Максимална температура на височина 1200 метра около минус 3°, на 2000 метра – около минус
8°.
В петък сутринта ще бъде студено с минимални температури между минус 7° и минус 2°, на отделни места - до минус 10°.
През деня вятърът ще се ориентира от запад и ще започне затопляне. Максималните температури ще бъдат между 7° и
12°, по-ниски в отделни райони в Северна България. Облачността ще бъде разкъсана, предимно висока и средна.
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През почивните дни ще се затопли още. Облачността ще е променлива, в неделя по-често значителна, но само на отделни
места ще превали слаб дъжд.
В понеделник ще бъде облачно и на много места ще има валежи от дъжд, а на места в Южна България са възможни и
гръмотевици. Има повишена вероятност за значителни количества в западната половина от страната.
√ Румъния не изисква PCR тест за транзитно преминаващите с лично превозно средство
Транзитно преминаващите през територията на Румъния граждани, пристигащи от държави от така наречената жълта зона,
включително България, с лично превозно средство, са освободени от изискването за представяне на отрицателен RT-PCR
тест, съобщиха от българското Министерство на външните работи.
Това информира външното министерство на Румъния във връзка с въведените на 6 март нови ограничителни мерки при
влизане на български граждани.
Според мерките транзитно преминаващите през територията на Румъния, пристигащи от държави от така наречената
жълта зона, и които пътуват с обществен транспорт, независимо по суша или по въздух, трябва да представят отрицателен
PCR тест, направен до 72 часа преди качване в превозното средство.
Изключения от това изискване се правят за деца на възраст до 3 години включително, както и за граждани, които са си
направили ваксина срещу SARS-CoV-2 и са получили и втората доза от нея, ако са минали най-малко 10 дни между
поставянето на втората доза от ваксината и датата на влизане в Румъния. Изисква се и съответната медицинска
документация, която да потвърди датата на имунизация.
Още за въведените на 6 март при влизане в Румъния мерки за пристигащите от България може да прочетете тук.
При нужда от съдействие българските граждани мога да се обръщат към: посолство на Република България в Букурещ на
телефон +40 21 230 2150; +40 21 230 21 59 и на мейл Consular.Bucharest@mfa.bg
БНР
√ Новорегистрираните безработни за 2020 г. са над 418 000
Постъпилите на работа за периода - близо 250 хиляди души
Расте броят на постъпилите на работа в сравнение с новорегистрираните безработни в страната, показва
специализираното наблюдение на пазара на труда заради Covid-19.
Данните от специализираното наблюдение показват, че новорегистрираните безработни в цялата страна в периода 28
декември 2020 г. до 7 март 2021 г. са малко над 67 700 души.
За същото време постъпилите на работа от регистрираните в Бюрата по труда са малко над 47 400 души.
Анализът на постъпилите на работа по области за периода 1-7 март 2021 г. показва, че най-много са те в София столица над 1 100 души, в Пловдив малко над хиляда, във Варна - малко над 900 души.
Според данните на специализираното наблюдение на Националния статистически институт и Агенцията по заетостта
новорегистрираните безработни от 30 декември 2019 г . до края на 2020 г. са малко над 418 хиляди души, а постъпилите
на работа за този период - близо 250 хиляди души.
√ ЦИК заличи регистрациите на 16 кандидат-депутати
Централната избирателна комисия заличи регистрацията на кандидати за народни представители. Установено е, че към
датата на изборите - 4-ти април, 9 от кандидатите няма да имат навършена изискваната възраст от 21 години. За други 7 е
установено, че притежават и друго гражданство освен българско.
ЦИК също така определи печатницата на БНБ за изпълнител на обществената поръчка за изработка и доставка на
хартиените бюлетини.
√ Въвеждат нови изисквания за търговия с хранителни добавки
Само производители или търговци, регистрирани по Закона за храните, ще могат да търгуват с хранителни добавки. Това
предвижда нова наредба на Министерството на земеделието, публикувана за обществено обсъждане.
Причините за това изискване са масовите измами, които се правят при интернет търговията с хранителни добавки.
Една от най-честите заблуди в онлайн търговията през последните години е свързана с твърденията, че хранителните
добавки могат да лекуват различни заболявания или да предпазват от тях.
Подобни реклами са не просто измама, но те могат да крият сериозни рискове за здравето на потребителите.
Ето защо новата наредба предвижда забрана етикетът и рекламата да приписват на хранителните добавки лечебни
свойства.
В проектодокумента са посочени вида и количествата витамини и минерали, които могат да се ползват в добавките.
Уточнение са и веществата, които не могат да се влагат в тях.
Хранителни добавки ще могат да се продават само в обекти за дистрибуция на храни, аптеки и дрогерии, гласи новата
наредба.
√ Лъчезар Богданов: Връщане към предкризисните нива - през третото тримесечие на 2021 г.
Интервю на Людмила Железова с Лъчезар Богданов в предаването „Нещо повече“
„Още сме под нивото на предкризисната икономическа активност. Бизнесите, пряко затворени, както и международният
туризъм не са голяма част от икономиката, те са видимата. Данните за януари показват, че у нас търговията на дребно има
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под 4% спад отпреди кризата - търговията с горива и продажбата на дрехи. Извън това икономиката възвърна
нормалността си“.
Това каза пред БНР Лъчезар Богданов, главен икономист в Института за пазарна икономика.
По думите му мерките въздействат върху част от икономиката, която е чувствителна - заведения, туризъм.
„Рано е да говорим за възстановяване на тези сектори, на макрониво няма да се промени картината на международния
туризъм, важен за България... Очакванията са ми, че още при третото тримесечие можем да се върнем към предкризисните
нива. Важно е колко бързо ще напредне ваксинацията. Ако Европа напредне сериозно, то до май можем да имаме
полунормален туристически сезон. Бързото възстановяване на икономиките в Азия бързо дърпат експортно
ориентираната европейска икономика... Изборите носят икономическа несигурност, политическа несигурност“.
В предаването „Нещо повече“ Богданов подчерта, че за всичко е важна скоростта при вземането на решения:
„При всички избори има забавяне. Това засяга публичните инвестиции, частните инвестиции“.
Интервюто с Лъчезар Богданов можете да чуете в звуковия файл.
√ Заведенията за новите Covid мерки: Целенасочени опити за съсипване на бизнеси
Българската асоциация на заведенията и Сдружението на заведенията в България отново се обявиха против ограниченията
за работата им. В обща позиция двете организации наричат новите Covid рестрикции "целенасочени опити за съсипване
на бизнеса им".
От там са недоволни, че мерките за затваряне на молове и съкращаване на работното време на ресторанти се вземат от
днес за утре.
"Считаме подобни решения за популистки и симулиране на дейност", пишат организациите на заведенията и добавят:
"Не виждаме логика в намаляването на работното време и отказваме да приемем подобна неоснователна санкция".
Според браншовите организации на заведенията новите ограничителни мерки, както на национално, така и на местно
ниво, ще нанесат пореден удар върху бизнеса. Собствениците очакват с всяко предложение за ограничаване или спиране
работата на заведенията да има и съответното "достойно и навременно предложение за компенсиране на загубите и
доходите".
Вчера беше обявено, че се намалява работното време на заведенията в София, Бургас, Благоевград и Плевен до 22.00 ч., а
в някои градове се затварят моловете, което означава, че и заведенията там няма да работят.
От бранша отново припомнят позицията си, че доказани огнища на вируса в заведенията няма.
√ Ричард Алибегов: Бизнесът не е конструиран да живее от помощи
Странно ми е, че въобще става дума в момента за затваряне, казва Алибегов
Българската асоциация на заведенията и Сдружението на заведенията в България излязоха с остра позиция срещу
евентуално затягане на антиковид мерките, в частност затварянето отново на заведенията, които тъкмо отвориха.
“Странно ми е, че въобще става дума в момента за затваряне и заведения в едно изречение, тъй като реално ние работим
от една седмица, повечето колеги отвориха по-късно към 3-4 март. Реално за 3-4-5 дена знаем, че ние няма как да имаме
каквото и да е участие във високата бройка (заразени) за днешния ден”, коментира Ричард Алибегов, председател на
Българската асоциацията на заведенията. По думите му математици и експерти са казали, че постепенното отваряне се
прави с именно с цел да се види на триседмична база след отваряне на даден бранш дали има скок на заболеваемостта и
да се затвори дадения сектор.
Алибегов посочи също, че в момента цяла Европа е в различни бунтове срещу ограниченията.
“Бизнесът, какъвто и да е той и където и да е в Европа, не е конструиран да живее от помощи, а на база приход-разход и
съвсем различни сметки, а не на помощи от правителството. Убеден съм, че не само в България, а навсякъде в Европа
закъснява тази помощ. Ние чакаме още декември и януари да бъде изплатена тази помощ. Тепърва чакаме да
кандидатстваме за януари и февруари за нощните заведения”, допълва той.
За него по-притеснителното е, че следващото затваряне се готви да бъде направено локално от РЗИ-та, защото
Министерство на труда и социалната политика и Министерство на икономиката не може да обезщетява нито бизнеса, нито
служителите, тъй като затварянето не е на национално, а на регионално ниво. Това вече се е случвало в края на миналата
година.
Чуйте повече в разговора на Константин Лавсов в звуковия файл.
√ Стартира дистанционно обучение за учениците от 5-и до 12-и клас в редица градове
Учениците от 5-и до 12-и клас в редица градове преминават към дистанционно обучение.
В Благоевград това става от днес за период от две седмици, като част от допълнителните противоепидемични мерки.
Също от днес учениците от 5 до 12 клас в община Враца преминават в дистанционна форма на обучение.
За цялата област Враца са в сила и допълнителни мерки срещу разпространението на коронавируса.
Прекратяват се плановият прием и плановите операции в лечебните заведения. Предпазните маски стават задължителни
на открити места, където има събиране на повече хора.
Затварят се обучителни школи, танцови, спортни и фитнес зали. Забранява се провеждането на конференции, семинари и
обучения на закрито. Затяга се контролът по изпълнението на всички противоепидемични мерки.
От днес до втори април учебните занятия от 5-и до 12-и клас в област Ямбол също ще се провеждат в електронна среда.
За този период спират и груповите извънкласни дейности. При случаи на коронавирус сред персонала или децата в
детските ясли и градини, ще се преценява необходимостта от затваряне на детското заведение.
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√ Започва ваксинирането на записаните в електронния регистър
От днес стартира ваксинацията срещу Covid-19 на хората, които са се записали в електронния портал.
Имунизацията на гражданите започва с наличния препарат на "АстраЗенека".
С РНК ваксини ще бъдат имунизирани обвързаните с изборния процес, както и тези, на които трябва да се постави втора
доза.
Разпределението на препаратите в страната е на база желаещите. Ако в електронния регистър има направена заявка за
определен вид ваксина, но тя не е налична към момента, хората могат да си поставят наличната или да изчакат по-късна
дата, обясни заместник-министърът на здравеопазването Жени Начева.
"Тяхното право да изчакат ваксина с РНК не е отменено. Лицата са информирани за това в какви ваксини разполагаме,
както от центровете където са записани, така и през информационните портали на лечебните заведения, където се
поставят ваксини."
От доставените количества ваксини през тази седмица 25 000 дози от препарата на "АстраЗенека" са разпределени за
личните лекари в страната, обясни Жени Начева.
"Ние получаваме информация за постъпващите дози на седмична база или двуседмична база. На базата на тази
информация ние разпределяме ваксините след разговори с общопрактикуващите лекари и със записаните през
електронния портал, и с изпълнението на фазите. Ние сме в диалог с общопрактикуващите лекари и те ще получават също
допълнително дози ваксини."
Имунизацията срещу Covid-19 ще се извършва в 335 ваксинационни пункта в страната.
√ Нови изисквания за влизане в Австрия и Швейцария заради Covid-19
Австрия промени изискванията за влизане на нейна територия. Българските граждани могат да влизат в страната с бърз
антигенен тест, направен в рамките на 48 часа, а не както досега - в рамките на 72 часа, преди пътуването. Новото изискване
е в сила от днес.
Няма промяна за влизащите на австрийска територия с PCR тест, който, както досега, трябва да бъде направен не по-късно
от 72 часа преди пътуването.
Хората, които нямат направен тест, се задължават да го направят в рамките на 24 часа от влизане в страната.
Всички граждани, идващи от рискови региони, сред които и България, трябва да се регистрират до 72 часа преди влизане
в Австрия. Линк към документа за регистрация и подробна информация могат да бъдат открити в Единния информационен
портал.
Вчера Швейцария промени списъка със страните, от които пристигащите ще подлежат на карантина заради коронавируса.
От 22 март 19 нови страни и територии, сред които България, Полша, Румъния, Унгария, Кипър, Белгия и Косово, ще бъдат
засегнати от мярката.
Испания и Португалия пък вече няма да фигурират в списъка, обяви Федералната служба за обществено здравеопазване.
√ Малта затваря училищата за месец
Малта затваря от днес училищата и всички несъществени търговски обекти за един месец, за да се справи с
разпространението на коронавируса, предаде ДПА.
По силата на новите мерки ще бъдат забранени всички обществени събирания на повече от четирима души. От събота ще
бъдат преустановени плановите операции, за да може лекари, медицински сестри и други здравни работници да бъдат
използвани в борбата срещу Covid. Ограниченията ще бъдат в сила поне до 11 април, когато приключва великденската
ваканция на учениците.
Властите взеха решение за затягане на мерките, след като Малта, която е с население от 500 хиляди души, регистрира 510
нови случая на заразяване пред последните 24 часа.
√ Ускоряване на инфлацията в САЩ през февруари до едногодишен връх
Потребителската инфлация в САЩ се повиши през февруари до едногодишен връх след нарастване на енергийните цени.
Основната инфлация обаче продължава да бъде относително стабилна, показват данните на Министерството на труда.
Индексът на потребителските цени (CPI) се повишение през февруари с 0,4% спрямо януари, когато нарасна с 0,3 на сто.
Спрямо година по-рано потребителската инфлация се ускори до 1,7% от 1,4% месец по-рано, като това е най-високата
инфлация от февруари 2020 г.
Преди коронавирусната пандемия обаче инфлацията в САЩ беше още по-висока - на ниво от 2,3 на сто. Мнозина
икономисти обаче прогнозират, че инфлацията може да достигне и дори да надвиши това предпандемично ниво до края
на настоящата годината с оглед на засилване на икономическото възстановяване и новата антикризисна държавна
подкрепа за 1,9 трлн. долара.
Основна причина за ускоряване на инфлацията е нарастване на енергийните цени с 3,7% през февруари (след спад с 3,6%
през януари) и по-конкретно на бензина (с 1,6% след спад с 8,6% през януари), на газта за комуналните услуги (с 6,7% след
повишение с 4,3% през януари) и на електрическата енергия (повишение с 2,3% след растеж с 1,5% месец по-рано).
Цените на хранителните стоки се повишиха през февруари с 3,6%, но след растеж с 3,8% през януари.
Изключвайки цените на храни и енергия, т.нар. основна инфлация (основен CPI) се повиши на месечна база с едва 0,1% и
с 1,3% спрямо година по-рано, но след повишение с 1,4% през януари.
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Графика на индекса CPI на САЩ на годишна база

След като падна почти до нулата в началото на коронавирусната пандемия, темпът на инфлация отново започна да се
повишава, отразявайки възстановяването на водещата световна икономика.
Това, което оказва още по-голям възходящ натиск върху цените, са по-високите петролни цени и възникващият недостиг
на много ключови материали, вариращи от дървен материал до полупроводници. Глобалните вериги за доставки пък все
още са подложени на силен стрес от пандемията и компаниите не могат да намерят всичко необходимо на подходящи
цени, за да задоволят своите нужди.
Въпреки растящата инфлация Федералният резерв на САЩ не дава индикации, че може да започне да обмисля
повишаване на рекордно ниските лихвени ставки. Фед дори сигнализира многократно, че е готов да остава инфлацията да
надмине целевото ниво от 2% за по-продължителен период от време, без това да налага повишаване на американските
лихви. Централната банка прогнозира, че всяко едно по-рязко засилване на инфлацията след пълното отваряне наново на
американската икономика вероятно ще бъде само временно явление.
Инвеститорите обаче не са толкова сигурни, което се отрази в рязко повишаване на доходността на американските
държавни облигации през последните няколко месеца до най-високи нива от година насам, като тази тенденция вероятно
ще запаси и в бъдеще. Това от своя страна ще оскъпи закупуването на автомобили, вземането на ипотека или тегленето на
заеми.
√ Лавров: Русия и Саудитска Арабия ще развият сътрудничеството си в рамките на "ОПЕК +"
Руският външен министър Сергей Лавров заяви в сряда, че страната му планира да развие сътрудничеството си със
Саудитска Арабия в рамките на петролния алианс ""ОПЕК +", тъй като този съюз досега дава резултати.
Сергей Лавров е на визита в Саудитска Арабия.
Коментирайки цените на петрола по време на съвместна пресконференция със саудитския външен министър Фейсал бин
Фархан Ал-Сауд, Лавров отбеляза, че настоящият петролен пазар отразява в "по-голяма или по-малка степен" баланса
между производители и потребители. Той добави, че форматът "ОПЕК +" ще гарантира, че в бъдеще няма да има големи
колебания в цените на черното злато.
От друга страна, министърът на външните работи на Саудитска Арабия - Фейсал бин Фархан Ал-Сауд се съгласи, че двете
страни биха искали да поддържат "справедливи цени" на петрола, като заключи, че досега те са имали добра координация
по този въпрос.
Лавров също така посочи, че неотдавнашното въздушно нападение срещу саудитски петролни съоръжения е
неприемливо.
Междувременно петролните фючърси парираха първоначалното сутрешно поевтиняване, като в ранния следобед дори
бележат известно поскъпване в очакване на данните за седмичните складови наличности на суров петрол в САЩ.
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Графика на Брент/долар
По-рано през деня те поевтиняха за трета поредна сесия на търговия, отстъпвайки от върховете, достигнати в началото на
седмицата, след като късно снощи Американският петролен институт отчете изненадващ ръст с цели 12,8 млн. барела на
складовите запаси на суров петрол в САЩ за седмицата до 5-и март.
Официалните данни на Енергийната информационна администрация на САЩ (EIA) за последната седмица ще бъдат
оповестени по-късно в сряда.
В очакване на данните на EIA фючърсите на петрола Брент се повишават слабо с 0,36% към $67,80 за барел, но парирайки
сутрешен спад до ниво от $66,50.
Фючърсите на американския лек суров петрол WTI пък нарастват в ранния следобед с 0,5% към $64,30 за барел, като и те
ограничиха сутрешните загуби до нива около $63,10 за барел.
В началото на търговията в понеделник петролът Брент поскъпна до $71,38 за барел - най-високо ниво от 8-и януари 2020
г., а лекият суров петрол на САЩ - до $67,98 за барел - най-високо ниво от октомври 2018 г.
Класа
√ Америка се събужда за китайската заплаха
Наскоро изтъкнах аргумента, че инвестициите на Китай в технологии представляват предизвикателство за американското
лидерсттво и че САЩ като цяло не успяват да отговорят. Сега искам да подчертая някои признаци, че започваме да
проглеждаме за заплахата, пише Уилиъм Галстън за Wall Street Journal.Няколко неотдавнашни проучвания разкриват
втвърдяване на общественото мнение спрямо Пекин. В анкета на Pew Research Center 67% от американците казват, че
отношението им към Китай е отрицателно или много негативно, спрямо 46% преди три години. Делът на републиканците
с такива нагласи се е увеличил с 22 процентни пункта, а на демократите - с 23 пункта. Почти 90% виждат Китай като
конкурент (55%) или враг (34%), а 84% считат нарастващата технологична мощ на Пекин за сериозен или много сериозен
проблем за САЩ. Почти половината казват, че ограничаването на китайската мощ и влияние трябва да бъдат приоритет.
Налице е сближаване на гледищата и сред лидерите. Например, през 2019 г. бе създадена двупартийна комисия за
изкуствения интелект. Докладът й, публикуван неотдавна, препоръчва стъпки като удвояване на федералните инвестиции
в неотбранителни изследвания и разработки до 32 млрд. долара до 2026 г., както и прокарване на нова версия на Закона
за отбранително образование от 1958 г., приет след пускането на съветския Спутник.
Комисията подчерта предизвикателството на изкуствения интелект. „Ние приемаме насериозно амбицията на Китай да
надмине Съединените щати като световен лидер в изкуствения интелект в рамките на едно десетилетие“, пишат членовете
й, като заявяват, че САЩ трябва да „спечелят състезанието по изкуствен интелект, което засилва стратегическата
конкуренция с Китай“. Същото може да се каже и за другите области, които Пекин определи като съществени за постигане
на технологично предимство в следващото поколение.
Временните стратегически насоки за националната сигурност, публикувани наскоро от администрацията на Байдън,
дадоха още сигнали за двупартиен консенсус. „Не можем да се преструваме, че светът може просто да бъде върнат към
състоянието си отпреди 75, 30 или дори 4 години“, се казва в документа и това е най-видно в позицията спрямо Китай.
Администрацията на Обама провеждаше политика на сътрудничество с Пекин, която доминираше американското мислене
в продължение на десетилетия - позиция, която администрацията на Тръмп преобърна. Но сигналите от новия държавен
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секретар Антъни Блинкен са особено ястребски, спечелвайки му похвала от няколко републикански сенатори. Поне по
отношение на Китай новата администрация ще окаже приемственост на предишната, продължавайки поконфронтационната й позиция.
Докладът на новата администрацията подчертава тази промяна, като откровено посочва „по-агресивен и авторитарен
Китай“, който е „единственият конкурент, потенциално способен да комбинира своята икономическа, дипломатическа,
военна и технологична мощ, за да отправи устойчиво предизвикателство към стабилната и отворена международна
система." Това предизвикателство ще изисква многостранен отговор на САЩ, особено в областта на науката и
технологиите.
Според администрацията „водещите световни сили се надпреварват да разработват и внедряват нови технологии, като
изкуствен интелект и квантови изчисления“, които биха могли да променят всичко - „от икономическия и военния баланс
между държавите до бъдещето на труда, богатството и неравенството в тях." Заключението: „Америка трябва да инвестира
наново в запазване на своето научно и технологично предимство и отново да лидира.“
Миналата година лидерът на демократите в Сената Чък Шумър обедини сили с интелигентния млад републикански
сенатор от Индиана Тод Йънг, за да представи двупартийния Закон за неограничените предели, който има за цел да
финансира изследвания, трансфер на технологии и образование в десет технологични области. Конгресмените Ро Кана
(демократ от Калифорния) и Майк Галахър (републиканец от Уисконсин) внесоха придружаващ законопроект в Камарата
на представителите. Това амбициозно законодателство предвижда нова технологична дирекция в рамките на
Националната научна фондация. Дирекцията ще плаща стипендии на студенти, специализанти и докторанти, както и ще
финансира университетски центрове и ще подпомага придвижването на технологиите от лабораториите към пазара.
Миналия месец Шумър поднови подкрепата си за двупартийно законодателство за противодействие на Пекин.
Основанието е безпокойство относно недостига на полупроводници, но целта е и да се инвестира в области като квантови
изчисления, биомедицински изследвания и съхранение на данни. Законът за неограничените предели ще послужи като
основа за това ново законодателство, което Шумър цели да прокара тази пролет.
Демократическият сенатор Джак Рийд от Роуд Айлънд, председател на Комисията по въоръжени сили, посочи
„агресивните опити на Китай да подкопае сегашното ни технологично превъзходство“ и изрази загриженост относно
науката и иновациите ни - от изследванията до производствената и индустриалната база." Сенаторът Марко Рубио призова
за „проамериканска индустриална политика на 21 век“.
Неумолимият напредък на Пекин най-накрая събуди спящия американски гигант. Партизанщината не трябва да спъва
нашия отговор.
√ Жизнеспособен ли е саудитският проект за 170-километров град без автомобили, улици и въглеродни емисии?
Проектът на линейния град Neom, представен през януари от Саудитска Арабия, не може да бъде осъществен или ще бъде
толкова неудобен, че няма да проработи, казват експертите, цитирани от портала LiveScience.
Според плановете на Рияд новият град ще бъде построен на 170-километрова линия, с всичките си връзки под земята. Найдългото възможно пътуване, от единия до другия край, би отнело не повече от 20 минути. Идеята обаче ще бъде
неприложима, ако станциите не се намират на голямо разстояние една от друга, казва Елизабет Платер-Зиберк, професор
по архитектура в университета в Маями.
"Ако на всяка спирка има само няколкостотин души, това няма да поддържа финансово тази инвестиция в тази
инфраструктура", казва експертката в своя статия.
Освен това засега няма технологии, които позволяват да се достигнат 512 км / ч, необходимата скорост за такива пътувания.
Свръхбързите влакове могат да се движат само с около 380 км / ч. Най-бързата капсула на Hyperloop успя да ускори до 463
км / ч, но без пътници на борда.
Елизабет Платер-Зиберк не изключва възможността транспортната система на Neom да бъде усъвършенствана, но посочва,
че ще се нуждае от масивно международно сътрудничество. "В момента има много хора по света, които биха могли да
помогнат за разработването на идеята, за да я направят жизнеспособна. Имаме данни за това какъв вид система за
транзитно подпомагане трябва да бъде устойчива", казва архитектката.
От своя страна градският дизайнер Емили Тален от Чикагския университет нарича идеята за построяването на новия град
„ужасна" и го описва като „кошмар". Той счита, че би било по-добре да се изразходват средствата, необходими за
строителството - между 100 и 200 милиарда долара, според саудитските оценки - за надграждане на съществуващи
градове.
„Трябва ли всички тези ресурси да се изразходват за ново строителство насред пустинята? Какъв е смисълът от това, когато
около вас има много градски проблеми, които се нуждаят от ремонт?", Пита Тален.
От своя страна Стивън Уилър, професор по ландшафтна архитектура и дизайн на околната среда в Калифорнийския
университет, поставя под въпрос устойчивостта на мегапроекта, обявена за една от съществените му характеристики.
Експертът предупреждава, че подобни инициативи обикновено "не се получават точно както са замисляли първоначалните
визионери, те често стават жертва на икономическите условия или идеите на други хора за това какво трябва да се случи
или в крайна сметка струват много повече от очакваното" Той добавя, че твърде много планиране може да направи новите
градове непригодни за живот. Като пример той посочва Бразилия, столицата на Бразилия, построена във формата на
самолет с правителствените сгради по фюзелажа му, което води до дълги пътувания между дома и работата и няколкото
квартала със смесено предназначение.
За да не завърши проектът „с някаква стерилна, планирана общност, която няма богатството на нещо, което се развива с
времето, е много по-добре да се правят постепенни и обмислени подобрения в съществуващите градове, отколкото да се
опитваме да проектираме изцяло нови градове от нулата", казва Уилър.
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Икономически живот
√ По-ниска производителност на труда през 2020-та
През 2020 г. брутната добавена стойност (БДС) средно на един зает намалява реално с 2.0%, а на един отработен човекочас
се увеличава реално с 0.4%. По предварителни данни на НСИ за 2020 г. равнището на производителността на труда в
индустриалния сектор е 31 365.3 лв. брутна добавена стойност средно на един зает и 19.0 лв. за един отработен човекочас.
В сектора на услугите всеки зает произвежда средно 31 942.1 лв. БДС, като за един отработен човекочас се създават средно
19.6 лв. от текущия обем на показателя. Най-ниска е производителността на труда в аграрния сектор – 6 795.9 лв. БДС на
един зает и 4.7 лв. за един отработен човекочас.
През четвъртото тримесечие на миналата година брутната добавена стойност (БДС) средно на един зает през четвъртото
тримесечие на 2020 г. намалява реално с 3.6%, а БДС за един отработен човекочас намалява реално с 1.4%.
По предварителни данни за периода равнището на производителността на труда в индустриалния сектор е 8 246.3 лв.
брутна добавена стойност средно на един зает и 19.6 лв. за един отработен човекочас. В сектора на услугите всеки зает
произвежда средно 9 835.5 лв. БДС, като за един отработен човекочас се създават средно 23.4 лв. от текущия обем на
показателя. Най-ниска е производителността на труда в аграрния сектор – 1 719.5 лв. БДС на един зает и 4.7 лв. за един
отработен човекочас.
По предварителни данни през четвъртото тримесечие на 2020 г. брутният вътрешен продукт (БВП) на един зает намалява
реално с 2.9% в сравнение със същото тримесечие на предходната година.
Заетите лица в икономиката са 3 308.2 хил., а общият брой отработени часове е 1 359.2 милиона. Структурата на заетостта
по икономически сектори през четвъртото тримесечие на 2020 г. спрямо съответното тримесечие на 2019 г. показва
минимално увеличение на относителния дял в сектора на услугите и аграрния сектор.
На едно заето лице се падат 10 024.3 лв. от текущия обем на брутния вътрешен продукт, като всеки зает създава средно
24.4 лв. БВП за един отработен час.
√ Двуцифрен спад на сградното строителство
Двуцифрено се свива строителството на сгради през януари спрямо година по-рано, сочат данните на НСИ. На месечна
база – сравнено с декември 2020 година, сградното строителство също намалява с 1.8%.
Като цяло през януари 2021 г. индексът на продукцията в сектор „Строителство“, изчислен въз основа на сезонно изгладени
данни, е с 1.3% под равнището от предходния месец. На годишна база намалението е 6.4%.

Състоянието на промишлеността е по-добро, сочат данните. През януари 2021 г. сезонно изгладеният индекс на
промишленото производство се увеличава с 0.8% в сравнение с декември 2020 година. На годишна база се отчита спад с
3.4% спрямо януари 2020 година.
На годишна база спад на промишленото производство, изчислен от календарно изгладените данни, е отчетен в добивната
промишленост – със 17.8%, при преработващата промишленост – с 2.7%, и при производството и разпределението на
електрическа и топлоенергия и газ – с 1.4%.
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По-значително намаление в преработващата промишленост спрямо съответния месец на предходната година се
наблюдава при: производството, некласифицирано другаде – с 46.1%, ремонта и инсталирането на машини и оборудване
– с 28.5%, обработката на кожи; производството на изделия от обработени кожи без косъм – с 27.5%, производството на
напитки – с 26.5%, производството на тютюневи изделия – с 24.8%.

Най-голямо увеличение е отчетено при: производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични
продукти – с 34.0%, производството на електрически съоръжения – с 18.1%, производството на изделия от каучук и
пластмаси – с 13.4%, производството на мебели – с 8.3%.
√ Изходящи български капиталови потоци
1. Информационният проблем
Наскоро БНБ публикува предварителни данни за състоянието на платежния баланс (ПБ) на страната за 2020 г. В него се
съдържа богата информация за презграничното движение на материални и финансови ресурси. Интересът в настоящата
статия е насочен към оценката и анализа на изходящите български капиталови потоци.
Официалната статистика на БНБ публикува ПБ в два формата: (1) Аналитично представяне; (2) Стандартно представяне.
Разликата между двата вида представяния е единствено във Финансовата сметка на ПБ. По-специално, при Аналитичното
представяне движението по сметките на Международните валутни резерви (МеВР), които се стопанисват от БНБ, е
отделено в специален раздел, докато при Стандартното представяне то е включено във Финансовата сметка.
Данните в настоящето изследване са почерпени от Стандартното представяне. Идеята е да се отчете общото (съвкупно)
презгранично движение на български капитали, вкл. и свързаното със стопанисването на МеВР. Толкова повече, че
съществува определено преливане на ресурси между МеВР, от една страна, и свободните капитали в страната, от друга.
Практиката на компилация на информацията по ПБ предвижда нееднократни корекции на данните в съответствие с
уточняването на разполагаемата информация. Към настоящия момент БНБ е обявила, че данните за ПБ за периода 20152020 г. предстои да бъдат ревизирани и публикацията на ревизираните данни се очаква да е на 19 март 2021 г.
Компилирането на данните в ПБ изисква полагането на целенасочени и многогодишни усилия за формиране на
окончателен вариант на ПБ за дадена година. Наличната разполагаема информация обаче притежава познавателна
стойност предвид и на това, че тя (информацията в ПБ) корелира директно с ефективността на текущото
макроикономическо управление.
2. Динамика, 2007-2020 г.
На Фигура 1 е представено презграничното нетно движение на капитали. Презграничният капиталов поток варира в
широки граници през годините. Той се влияе от различни по вид и характер фактори – както конюнктурни, така и
дългосрочни. Проследяването им в по-широк времеви диапазон разкрива същностни характеристики, свързани най-вече
с особеностите на ендогенното макроикономическо управление.
До 2009 г. притокът на чуждестранен капитал превишава чувствително изтичането на местен капитал в чужбина.
Ситуацията се променя и остава трайна по характер за 2010-2020 г.
Фигура 1 отразява капиталовия парадокс на България, в сила през 2010-2020 г.: Най-бедната страна в ЕС е траен нетен
износител на капитали в чужбина! Проблем за страната се оказва не толкова притокът на чуждестранни капитали, колкото
презграничното изтичане на собствени български капитали.
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Фигура 1
За 11-годишния период (2010-2020 г.) нетният приток на чуждестранен капитал в България се оценява на 13 млрд. EUR,
докато съвкупното нетно изтичане на български капитал в чужбина е 37 млрд. EUR, т.е. близо три пъти повече! Най-голям
е износът на български капитали по линия на МеВР (17 млрд. EUR), следват местните инвестиции в чуждестранни
портфейлни книжа (10 млрд. EUR), 5 млрд. EUR преки български инвестиции в чужбина, както и 5 млрд. EUR други
български инвестиции в чужбина. Показателят „Бруто образуване на основен капитал“ от статистиката на БВП за България
за същия период отчита равнище на брутни вътрешни инвестиции от около 100 млрд. EUR, т.е. нетно изнесеният местен
капитал в чужбина е 37% от брутните местни инвестиции!
В по-ранно изследване е анализирано изтичането на капитал в сравнителен план в рамките на 9-те страни, които до края
на 80-те години на миналия век бяха членки на СИВ, а сега са членки на ЕС. Сега вниманието е насочено единствено и само
за състоянието на процеса в България.
Изтичането на такъв несъразмерно голям местен капитал се дължи главно на четири основни причини:
Първо, действащият вече почти четвърт век паричен съвет предполага акумулиране на прекалено големи МеВР, които (в
съответствие със Закона за БНБ) следва да се поддържат (инвестират) в страни с кредитен рейтинг ААА или АА. В края на
2009 г. БНБ отчита МеВР от 25 млрд. BGN, докато в края на 2020 г. те са вече 60 млрд. BGN. Преобладаващата част от тези
МеВР се поддържат в чужбина, т.е. подпомагат икономическия прогрес в развитите западни икономики.
Второ, икономическият и инвестиционен климат в страната през разглеждания период е неблагоприятен и се влошава,
поради което все повече местни частни инвеститори се ориентират към инвестиции в чужбина. Въздържането на местните
инвеститори от дългосрочни инвестиции води до акумулиране на неизползвани финансови ресурси в местните търговски
банки, които ресурси също се изнасят в чужбина. Показателно е, че през последните четири години средногодишните
лихвени проценти по краткосрочни кредити у нас превишават (нерядко чувствително) тези по дългосрочни кредити.
Търсенето на дългосрочни кредити е прекалено ниско, а преобладава търсенето на краткосрочни кредити, чиято функция
е да осигуряват нормално протичане на текущото производство.
Трето, публичните инвестиции са на твърде ниско равнище. Те не предполагат мобилизация на свободните
инвестиционни ресурси, които се насочват към реализация в чужбина. Ниското равнище на публични инвестиции
поддържа публичните услуги на незадоволително равнище, което от своя страна допълнително отблъсква инвеститорите.
Четвърто, в страната се натрупват капитали с неясен произход (криминални или от сивата икономика), чиито собственици
се стремят да ги изнесат в чужбина.
Изтичането на подобен по размер капитал за продължителен период от време е следствие от спецификата на
поддържаната макроикономическа политика. По думите на Нобеловия лауреат по икономически науки за 1981 г. Дж.
Тобин нищо не може да замени позитивния ефект от една премерена и здравословна макроикономическа политика.
3. Ефектът Covid-19
Изминалата година остави сериозен отпечатък върху изходящите капиталови потоци у нас (Таблица 1). Отбелязва се
чувствителен прираст на изнесени капитали – от 3,9 млрд. EUR през 2019 г. на 5,7 млрд.EUR, т.е с 48% повече!
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Таблица 1
*Сумата от посочените показатели не дава общия обем поради наличието на минимален по величина показател
„Финансови деривати (различни от резерви) и опции върху акции на наетите лица“, който не е показан в таблицата;
Паралелно с увеличения прираст за износ на местни капитали се наблюдава и преструктуриране на изходящия капиталов
модел.
Първо, намаляват местните преки инвестиции в чужбина, но се увеличават (при това чувствително) портфейлните
инвестиции в чужбина. Развихрилата се пандемия увеличава риска при преките инвестиции, поради което
предпочитанията се насочват към портфейлни инвестиции. Принос за нарасналите портфейлни инвестиции дава и
българската емисия на дълг на международните пазари с чувствително участие на местни инвеститори.
Второ, фиксира се преливане от други местни инвестиции в чужбина към инвестиции от резервните активи на БНБ (т.е. от
МеВР). На 19-ти март 2020 г. БНБ приема решение за увеличаване на ликвидността на банковата система със 7 млрд. лв.
чрез намаляване на чуждестранни експозиции на търговските банки. Ефектът от преливане между посочените два
показателя (който е виден на Таблица 1) е следствие от изпълнението на това решение.
Впечатлява мащабът на изнесени местни капитали и то при ситуация, в която страната се нуждае крещящо от нови
инвестиции и съвременни производствено-иновационни решения. Капитали се акумулират в страната, но
инвестиционните предпочитания са свити и продължават да се поддържат трайно редуцирани.
4. Заключение
Развитието на икономиката и обществото неминуемо предполага активизиране на междустрановия капиталов обмен.
Свободното презгранично движение на капитали съдейства за повишаване на ефективността на националната икономика.
Премахването на пречките пред свободното движение на капитали (либерализация на финансовата сметка на ПБ)
формира във вид на обратна връзка и критерий за качеството на ендогенното макроикономическо управление. Когато
вътрешните условия подтискат инвестиционната активност и не са атрактивни за инвеститорите, тогава националните
капитали се насочват за реализация зад граница в търсене на сигурност, а не толкова на доходност.
Подобен процес е противопоказен за националното икономическо развитие, доколкото изсмуква живителни сили от
икономиката и влошава перспективите за икономически прогрес. Позитивното решение не е възможно да се търси в
рамките на каквито и да са административни ограничения, а е осъществимо чрез интелигентна, добре обмислена,
проектирана и прокарвана макроикономическа политика.
Данните от ПБ илюстрират задържащото въздействие, което оказва фиксираният от преди четвърт век валутен курс. МеВР
растат прекомерно, като отклоняват и замразяват съществена част от вътрешния капиталов ресурс. Акумулираният в МеВР
национален капитал се инвестира в развитите икономики при символична (дори и на периоди при отрицателна)
доходност, като съдейства за устойчиво действие на своеобразен български капиталов парадокс – най-бедната страна в ЕС
да подпомага развитите икономики с позитивен нетен капиталов износ.
Характерът и спецификата на вътрешното макроикономическо управление е факторът, който предопределя резултатите
от свободния междустранов капиталов обмен. Придържането към отхвърлени от науката и практиката методи на
управление, както и доминиращият стремеж за облагодетелстване на лични и колективни субекти за сметка на цялото
общество затвърдява позицията на България като стабилен опашкар в ЕС.
Мениджър
√ Премиерът Борисов: До месец най-уязвимите групи ще бъдат ваксинирани срещу коронавируса
„Пандемията е в цялата си сила в Европа и света. Много притеснително е, че новите варианти на коронавируса заразяват
много по-бързо и по-млади хора. От днес отново ще ваксинираме по 15 000-20 000 желаещи на ден и с още един месец
търпение най-уязвимите групи ще бъдат имунизирани“.
Това заяви министър-председателят Бойко Борисов по време на редовното правителствено заседание, на което кабинетът
отпусна 7 милиона лева за осигуряването на лични предпазни средства, медицински изделия, лекарствени продукти и
дезинфектант за борбата с пандемията от COVID-19.
Премиерът Борисов отбеляза, че допълнителните мерки, които областните щабове ще приложат локално в червените зони
на страната с висока заболеваемост от COVID-19, ще доведат до нормализиране на ситуацията.
„Толкова либерални мерки като в България никъде не е имало. Това, че сме разрешили по-свободен начин на живот –
нормален начин на живот, не означава, че не трябва да се пазим, да внимаваме, да не носим маските или че не трябва да
се събираме на големи групи от хора“, категоричен бе министър-председателят Бойко Борисов. Премиерът разпореди на
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министъра на здравеопазването Костадин Ангелов да създаде такава организация, че да не остане нито една болница или
поликлиника без необходимите предпазни средства. С отпуснатите днес средства от Министерския съвет се гарантира
осигуряването им в достатъчни количества.
„Нека продължим да пазим своето здраве и здравето на другите, така ще се справим с пандемията“, призова премиерът
Борисов.
√ Връщат част от противоепидемичните мерки в областите с най-висока заболеваемост
Заради увеличаващия се брой на заразени с коронавирус в някои области у нас бяха върнати част от
ограничителните противоепидемични мерки, предаде БНТ.
В София всички ученици от 5 до 12 класа преминават към дистанционна форма на обучение от петък, 12 март.
Същевременно с това Софийският оперативен щаб реши, че всички заведения, в това число и тези в хотелите и игралните
зали, ще работят с ограничено работно време до 22 ч. Преустановява се присъственото обучение във висшите училища и
в центровете за извънкласни занимания. Срокът на действие на тези мерки към момента е двуседмичен – от 12 до 26
март. Забраняват се посещенията на външни лица в домовете за социални услуги на територията на Столична община.
Забранява провеждането на организирани екскурзии, фестивали и събори, при които се планира събиране на голям брой
хора на открито. Има и предложение за затягане на мерките в големите търговски центрове и фитнес залите при
продължаващ ръст на заболеваемостта. Столична община, Столичната здравна инспекция и СДВР започват засилени
проверки за спазването на мерките в търговските обекти, ресторанти и заведения, както и в градския транспорт.
В област Благоевград от утре затварят фитнесите и моловете, кината, театрите и танцовите. Всички всички ученици от 5-и
до 12-и клас преминават на онлайн обучение, докато тези от 1-ви до 4-ти клас остават да се обучават присъствено. Мерките
са за период от две седмици. Отворени остават детските градини и яслите. Заведенията също остават отворени, но с
ограничено работно време до 22:00 часа.
В област Бургас също се предлага намаляване на работното време на заведенията до 22 часа и преминаване на учениците
от 5-и до 12-и клас към дистанционна форма на обучение. Готвят се и мерки, свързани с фитнесите и моловете. Решение
се чака до края на деня.
Областният кризисен щаб във Варна реши, че учениците от 6-ти до 12 клас минават към обучение в електронна среда от
15-ти до 26-ти март. Родителите на по-малките ученици могат да подадат заявление до директорите на учебните
заведения, ако искат децата им да учат онлайн. Преустановяват се всички извънкласни занимания и спортните празници.
Носенето на маска на откритите пазари става задължително.
В област Враца се преустановява плановият прием и плановите операции от 00.00 ч. на 11 март 2021 г. за период от 1
месец. За същият период се въвежда задължително носене на защитни маски на открити пространства при струпване на
повече хора - пазари, тържища, изложения, централни улици и площади. Заведенията трябва да работят при 30% капацитет
и да не позволяват събирането на повече от 6 човек на маса. Забраняват се конференции, работни срещи, обучения,
заседания, семинари, както и масови тържества като кръщенета, сватби, рождени дни, банкети и други, с повече от 15
човека
В област Плевен учениците от 5-и до 12-и клас излизат в неприсъствена форма на обучение от 15-ти март до 27 март,
моловете се затварят, а в целия регион се спират всички масови прояви. Забраняват се всички извънкласни мероприятия,
школи, екскурзии. Ресторантите ще работят до 22:00 ч. Спира се плановия прием и плановите операции в
областта.Носенето на защитни маски става задължително в откритите и закрити обекти с обществено ползване, като
храмовете например, но не и на улици, площади, градини и паркове.
В област Шумен учениците от 5-и до 12-и клас да преминат на онлайн обучение, а заведенията ще работят до 22:00 часа с
капацитет до 50%. В магазините клиентите ще бъдат допускани само с колички за пазаруване, които са ограничени по брой,
така че да се гарантира присъствието на по-малък брой клиенти в помещението. Мерките влизат в сила на 12 март и ще
важат до 31 март.
В област Ямбол също влизат в сила по-строги мерки срещу разпространението на коронавируса, като от 11 март учениците
от 5-и до 12-и клас преминават на онлайн обучение до априлската ваканция. Отменен е плановият прием, плановите
операции и свижданията в болниците до 21 март. Няма промени в мерките за големите вериги магазини и заведенията,
но тяхното спазване ще се следи по-засилено. От Областния медицински щаб препоръчват носенето на маски на открито.
√ Над 13 хил. души започнаха работа с отварянето на заведенията
Над 13 хил. души са постъпили на работа от бюрата по труда през изминалата седмица, показват данните на НСИ.
За сравнение през предходните седмици от началото на 2021 г. броят на новопостъпилите на работа беше в пъти по-малко
и варираше между 5200 и 1700 души.
„Това е директният ефект от отварянето на заведенията“, коментира Петър Ганев, старши икономист в Института за пазарна
икономика.
Анализът на постъпилите на работа по области за периода 1-7 март 2021 г. показва, че най-много са те в София столица над 1 100 души, в Пловдив малко над хиляда, във Варна - малко над 900 души.
Данните сочат, че сумарно от края на 2020 г. до 7 март постъпилите на работа от регистрираните в Бюрата по труда са
малко над 47 400 души.
За същия период обаче новорегистрираните безработни в цялата страна са малко над 67,7 хил. души.
Според данните на специализираното наблюдение на Националния статистически институт и Агенцията по заетостта
новорегистрираните безработни от 30 декември 2019 г . до края на 2020 г. са малко над 418 хиляди души, а постъпилите
на работа за този период - близо 250 хиляди души.
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√ Търговията с дрехи и обувки бележи през януари ръст от 37% спрямо декември
Търговията на дребно с обувки и дрехи се повишава с 37% през месец януари тази година, спрямо декември 2020 г.,
показват данните на НСИ.
Въпреки това подобрение търговията с този тип стоки все още е на много по-ниско ниво в сравнение с предпандемичните
времена. НСИ отбелязва спад от цели 27% в търговията с обувки и облекла през януари 2021 г. в сравнение с януари на
2020 г.
Като цяло търговията на дребно у нас се е понижила с 3,9% през първия месец на 2021 г. спрямо същия месец миналата
година и се повишава с 1,8% спрямо декември 2020 г.
Най-голям ръст на годишна база традиционно за последно време има в сделките, направени онлайн. Електронната
търговия бележи ръст от 24% на годишна база. Януари обаче е и вторият пореден месец, в който тя се понижава
в сравнение с показателя от предходния месец. През януари спрямо декември има спад в онлайн търговията от 15%, а
през декември спрямо ноември също имаше понижение – от 11%. По този начин ръстовете в сделките през интернет,
които през миналата година достигаха нива от над 70% на годишна база, в момента са на „скромните“ 24%, сочат данните
на НСИ.
Сред другите сектори на търговията ръст има при хранителните стоки 2,2%, разнообразни стоки 4,1%, битова техника и
мебели 6,1%. Спад се бележи при търговията с автомобилни горива (-22%), медицински и фармацевтични стоки (-8,7),
компютърна техника (-2,5%) и други.
√ ЦИК ще допусне независим одит на машините за гласуване
ЦИК ще допусне независим одит на машините за гласуване. Искане за това е подадено от Обществения съвет преди месец,
а отговор е бил получен този вторник.
"Този одит ще бъде проведен от представители на съвета без участие на политическите партии, което не е предвидено по
закон", съобщи в ефира на bTV председателят на Обществения съвет към ЦИК Росица Матева. По повод отчитането на
гласовете от машинния вот, Матева очаква да има проблем. Причината е, че резултатите от машинното гласуване трябва
да бъдат нанесени на ръка в изборните протоколи.
Тя коментира и новината, че 18 партии и 5 коалиции, регистрирани за участие в парламентарния вот на 4 април, имат право
на медийни пакети за предизборната си кампания от по 40 000 лева. Средствата обаче могат да бъдат ползвани при
сключване на договор с доставчиците на медийни услуги, обявили тарифите си в ЦИК в срок до 5 март. Матева обясни, че
право да получат медийна пакети имат партии, които не са парламентарно представени или не са имали повече от един
процент на предходните избори. Парламентарно представените партии също ще получат възможност за финансиране от
тези пакети, но само ако са в коалиция с извънпарламентарни политически сили.
"За ГЕРБ и СДС субсидията е 20 000. Пакетът е 40 000 лева, причината да са 20 хиляди е СДС, които не са парламентарно
представени. При коалицията ВОЛЯ-НФСБ има още 2 или 3 извънпарламентарни партии и субсидията е за участието на
тези партии в коалицията", обясни Матева и уточни, че за тези медийни пакети са предвидени 1 милион лева.
Според председателят на Обществения съвет към ЦИК Росица Матева мобилните секции ще успеят да се справят със
задачата да осигурят правото на глас на карантинираните, защото този тип гласуване има традиция и е отработен на
предишни избори. Карантинираните трябва да подадат заявление за гласуване три дни преди изборите, така тези, които
са поставени в изолация в деня на самия вот или до два ни преди това, няма да могат да дадат своя глас.
√ ВАС: Отнемането на шофьорски книжки при неплатени глоби е неправомерно
Върховният административен съд (ВАС) се противопостави на практиката на МВР да отнема на границата шофьорски
книжки на водачи, които имат неплатени глоби.
Според ВАС практиката противоречи на българската Конституция, като нарушава правата на свободно придвижване и на
напускане на нейните предели.
Становището на ВАС е по искане на Конституционния съд и е вследствие на единодушно решение на съдиите.
Според ВАС липсва правна логика в решението неплащане на публично задължение да води до отнемане на свидетелство
за управление на моторно средство.
„Действително тези принудителни административни мерки са оправдани, но само когато с тях се преследват
декларираните в закона цели и когато се прилагат за предотвратяване и преустановяване на административните
нарушения по Закон за движението по пътищата. Те не са оправдани като санкция за неплащане на глоба, изразяваща се
във временно отнемане на свидетелство за управление и/или спиране от движение на МПС с цел да бъде принудено
лицето да изпълни публичното си задължение“, е становището на върховните съдии.
√ Нарастващата доходност по държавните облигации създава проблеми за ЕЦБ
Политиката на една централна банка опира до голяма степен на даването на сигнали и вербални намеси. Известният
коментар „Ще направим каквото е необходимо“ на бившия президент на Европейската централна банка Марио Драги е
перфектният пример за това. Понякога обаче думите не са достатъчни за постигането на желания резултат, пише Анет
Вайсбах за Си Ен Би Си.
През последните седмици представители на ЕЦБ определиха скока в доходността по държавните облигации като
„нежелано затягане“ или „ситуация, която трябва да се наблюдава отблизо“.
В Управителния съвет на ЕЦБ не съществува единодушие по отношение на това дали условията за финансиране са под риск
да станат неблагоприятни заради по-високата доходност. Участниците на пазара биха искали да разберат по-добре какъв
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би бил отговора на ЕЦБ при подобно стечение на обстоятелствата, като те се надяват да получат повече подробности по
време на срещата на централната банка през тази седмица.
През последните седмици доходността от по държавните облигации (особено американските) заради очакванията, че
инфлацията ще нарасне на фона на икономическото възстановяване от пандемията и че паричната политика на
централните банки ще бъде затегната. По-високата доходност на облигациите означава, че правителствата ще имат поголеми разходи за покриването на своите заеми.
„На първо място, ЕЦБ трябва да реши дали и как да се намеси на фона на осезаемия ръст на доходността. На второ място,
ЕЦБ трябва да реши как да направи условията за финансиране по-конкретни, отколкото са в момента“, казва икономист от
BNP Paribas.
Когато централната банка на Еврозоната реши да добави „поддържане на благоприятни условия за финансиране“ към
целите си през декември, нямаше яснота какво всъщност означава това. В рамките на Управителния съвет на ЕЦБ също
има различия в тълкуването на обещанието, казват запознати източници.
Важно е обаче да се отбележи, че данните за инфлацията в региона са по-добри от очакваното, като цените на енергията
са основаната причина за ръста.
„В последните си речи представителите на ЕЦБ не адресираха нарастващите нива на инфлация и останаха мълчаливи по
отношение на прогнозите на ЕЦБ за инфлацията“, коментира Карстен Бжешки, икономист от ING.
„Нашето мнение е, че общата инфлация може да достигне 2% през втората половина на годината и ние сме любопитни
дали ЕЦБ споделя това ни виждане“, добави той.
√ Германия спря финансовата помощ за фирми, пострадали от пандемията
Германия временно е спряла финансовата помощ за някои компании, пострадали от коронакризата, заради подозрения в
измама, предаде Ройтерс.
Спирането на средствата е засегнало компании, поискали специална подкрепа за ноември и декември, както и специални
мостови кредити. Властите уточниха, че блокирането на помощта е започнало на 5 март, но не и колко са компаниите,
пише БТА.
Министерството на икономиката посочи, че е предало случаите на прокуратурата, която е започнала да разследва
нередностите. Ведомството обаче не уточни за колко пари става дума, но според англоезичното онлайн издание "Бизнес
инсайдър" - за милиони евро.
Според сайта измами са извършвани и от трети страни като данъчни съветници, каквито според изискванията на властите
трябва да проверят заявленията за помощта, преди те да бъдат подадени.

√ Нидерландия поиска забрана на новите неелектрически коли в ЕС около 2030 г.
Нидерландия и още осем държави от ЕС настояват да бъде определена единна дата, в която общността ще забрани
продажбата на нови автомобили с вътрешно горене, предаде Блумбърг.
„Ако вземем предвид колко дълго време се използва един автомобил, то е логично продажбите на нови автомобили,
които използват горива, да бъдат преустановени около 2030 г.," заявява Стиенте ван Велдховен, холандският държавен
секретар по въпросите на инфраструктурата. Според него в противен случай няма да бъдат постигнати целите по
въглеродна неутралност до 2050 г.
„Като искаме по-тежки рестрикции всъщност ние правим услуга на производителите на автомобили“, коментира
министъра по климатичните въпроси на Дания Дан Йоргенсен.
Проблемът с моторните превозни средства е сред най-големите предизвикателства пред ЕС що се отнася до целта 2050 г.
През декември лидерите от ЕС одобриха по-голяма цел, според която до 2030 г. вредните емисии трябва да са максимум
на 55% от нивото им през 1990 г. Преди това целта беше 40%. За да се спази тази цел през юни Еврокомисията ще предложи
нови регулации, важащи за всички държави в ЕС.
Сега 9-те държави настояват сред тези регулации да има много по-тежки норми за моторните превозни средства. В групата
освен Нидерландия са още Дания, Австрия, Белгия, Гърция, Ирландия, Литва, Люксембург и Малта.
Към момента Еврокомисията иска поне 30 млн. електрически коли по пътищата на ЕС до 2030 г. В момента те са само 1,4
млн. броя. През 2020 г. Европа за първи път изпревари Китай като региона с най-много продажби на електрически и плъгин хибриди. Увеличението бе движено основно от регулациите.
За да се ускори този процес групата на 9-те държави предлагат и повече усилия в изграждането на зарядни станции, които
да са „суперефективни“.
√ Заев обяви кога българите ще бъдат включени в Конституцията на Северна Македония
Българите, хърватите, торбешите, египтяните, австрийците, румънците може да бъдат включени в Конституцията в бъдеще.
Правителството на Република Северна Македония планира да отвори Конституцията преди влизането в ЕС, не преди
преброяването, но има много години дотогава. Това заяви премиерът на страната Зоран Заев, след като външният
министър Буяр Османи каза, че ако е необходимо, ще се промени и Конституцията, за да бъдат включени и българите в
нейния преамбюл, съобщават македонските сайтове "Фактор" и "Сакам да кажам".
Премиерът посочи като пример Хърватия, която включила по-малките общности в Конституцията си, преди да влезе в ЕС.
"Ние сме отворено общество, европейска страна и ще следваме примера на европейските страни", каза Заев, цитиран от
БТА.
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В преамбюла на Конституцията на Република Северна Македония са споменати "македонският народ, както и гражданите,
които живеят в нейните граници, които са част от албанския народ, турския народ, влашкия народ, сръбския народ,
ромския народ, бошнячкия народ и другите". За промяна на Конституцията обаче е необходимо мнозинство от две трети
в парламента.
В интервю за сръбската телевизия Ен 1 Заев изрази увереност, че Балканите вече не са буре с барут, а са европейски
Балкани, където се строят мостове на сътрудничество и се намират решения чрез диалог и разговор. Той посочва, че не е
добре Косово и Албания да се обединят, но общото бъдеще на всички страни в региона е в ЕС.
На въпроса за автокефалност на Македонската православна църква /МПЦ/ и може ли това да повлияе на отношенията със
Сърбия Заев потвърди, че е поискал от Вселенския патриарх независимост на МПЦ.
Заев каза още, че македонският народ изпитва голямо уважение към съседните страни и тяхното ръководство, допълва
сръбският вестник "Новости". "Сръбският и македонският народ винаги са били големи приятели и братя, повечето са
православни християни, имаме отлично сътрудничество. В миналото имахме някои драми, които станаха при промяната
на властта през 2017 г., защото в нашата страна течеше процес на масово подслушване на хора", каза Заев. Той добави, че
веднага щом е поел премиерския пост, е решил проблема със /сръбския президент Александър/ Вучич и оттогава имат
сътрудничество, което постоянно се развива.
Заев добави и че преди няколко месеца в Република Северна Македония са взели решение отново да върнат сръбския
език като избираем предмет от трети до шести клас и изрази готовност да направи това и в горните класове.
√ Турция строи ударно първата си АЕЦ, Путин и Ердоган дадоха старт на изграждането на третия енергоблок
Руският президент Владимир Путин и турският му колега Реджеп Ердоган дадоха официално старт чрез видеоконферентна
връзка на строителството на трети енергоблок на първата АЕЦ в Турция.
На място присъстваха министърът на енергетиката и природните ресурси на Турция Фатих Дьонмез, както и генералните
директори на руската корпорация „Росатом“ Алексей Лихачов и на компанията „Аккую Нуклеар“ Анастасия Зотеева. С
церемонията бе даден старт на изливането на „първия бетон“ в основата на третия енергоблок на централата.
Според министър Фатих Дьонмез изграждането и пускането в експлоатация на централата ще осигури 10% от
електроенергийните нужди на Турция.
Лицензът за изграждане на трети енергоблок на АЕЦ „Аккую“ бе издаден от Турската агенция за ядрено регулиране (NDK)
на 13 ноември 2020 г.
Понастоящем се извършват едновременно строителни и монтажни работи на площадките и на четирите енергоблока на
АЕЦ „Аккую“. Бетонирането на фундаментната плоча на първи енергоблок бе завършено през март 2019 г. Към днешна
дата в сградата на реактора е монтирано устройство за локализиране на стопилката, сухата защита на реактора,
продължават дейностите по бетониране на стените на вътрешните конструкции. Сред ключовите събития, планирани за
първи енергоблок, са дейностите по монтажа на корпуса на реактора.
Бетонирането на фундаментната плоча на втори енергоблок започна на 8 април 2020 г. и приключи в началото на юни 2020
г.
В ход е процедура и за изграждане на четвърти енергоблок на АЕЦ „Аккую“ - пакетът от документи беше внесен в Турската
агенция за ядрено регулиране на 12 май 2020 г. и в момента се разглежда от регулаторния орган.
√ Американският Конгрес одобри окончателно пакета от стимули за 1,9 трлн. Долара
Американският Конгрес окончателно одобри помощния пакет на президента на САЩ Джо Байдън за справяне с
коронакризата на стойност 1,9 трилиона долара, пише в. "Ню Йорк таймс", цитиран от БТА.
Законопроектът не получи подкрепа от страна на конгресмените републиканци, според които той струва прекалено много
и САЩ не могат да си го позволят. По силата на новото законодателство помощ ще получат американците с ниски и средни
доходи.
Камарата на представителите одобри плана на Байдън с 220 гласа "за" срещу 211 "против", като това е една от найголемите федерални помощи, гласувани от Конгреса от времената на Голямата депресия. Законодателството гарантира
директни плащания за нуждаещите се от помощ американци, още федерални помощи за безработните, милиарди долари
за осигуряване на ваксини срещу COVID-19 и помощи за училищата, щатите и малките бизнеси, които се сблъскаха с
трудности по време на пандемията, отбелязва "Ню Йорк таймс".
Дълбоко разделеният Конгрес на САЩ одобри знаковия помощен пакет за справяне с коронавируса на стойност 1,9
трилиона долара. Това е първата сериозна законодателна победа на президента Джо Байдън, пише британският в.
"Гардиън".
Помощният пакет е кулминацията на решителните действия на Байдън и демократите да изпълнят предизборните си
обещания за овладяване на коронавируса и за бързо гарантиране на икономическа помощ за американците, засегнати
негативно от пандемията. Байдън обаче не успя да привлече нито един конгресмен от Републиканската партия, който да
подкрепи помощния пакет. Това е индикация за непреодолимите партийни разделения в Конгреса, с които най-вероятно
ще се сблъска американският президент при опитите си да прокара следващи законодателни инициативи, изтъква
"Гардиън".
Това е шестият голям помощен пакет за справяне с коронавируса, който приемат конгресмените, след като пандемията
достигна САЩ преди около година, пише в. "Вашингтон пост". Огромният размер на помощите, отпуснати досега от
Конгреса, е пряко свързан с огромните поражения, които коронавирусът нанесе на Съединените щати - 29 милиона
заразени, над 527 хиляди смъртни случая, сериозни икономически вреди и загубата на десет милиона работни места от
началото на кризата досега, обобщава американското издание.
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√ Петролът поскъпна на фона на спада на запасите от бензин в САЩ
Цените на петрола се повишиха в ранната търговия в четвъртък, след като разпространението на ваксини подкрепи
икономическите перспективи, докато запасите от гориво на САЩ се сринаха. Печалбите обаче бяха ограничени от ръста на
запасите от суров петрол след студеното време в Тексас от миналия месец, предаде Ройтерс.
Към 8:35 часа българско време цената на сорта Брент се повиши с 0,46 долара, или 0,68%, до 68,36 долара за барел, докато
американският лек суров петрол WTI поскъпна с 0,47 долара, или 0,73%, до 64,91 долара за барел.
„Запасите от бензин паднаха, което предостави нужния оптимизъм и в крайна сметка доведе до скок на цените на петрола
на фона на по-силното търсене на крайни продукти, а оттам и икономическо възстановяване“, коментира Стивън Инес от
Axi.
В седмицата до 5 март мериканските запаси от бензин паднаха с 11,9 млн. барела до 231,6 млн. барела, съобщи
американската Енергийна информационна администрация. Очакванията бяха за спад с 3,5 млн. барела.
Същевременно с това запасите от суров петрол нараснаха с 13,8 млн. барела до 498.4 млн. барела, докато прогнозите на
анализаторите, анкетирани от Ройтерс, бяха за ръст от 816 хил. барела.
√ Оптимизъм на борсите в Европа
Основните индекси на водещите фондови борси в Европа регистрираха предимно повишения в ранната търговия в сряда,
след като поскъпването на акциите на Adidas и на телекомите компенсираха загубите в туристическия сектор, предаде
Ройтерс.
Общият европейски индекс STOXX 600 се повиши с 0,28 пункта, или 0,07%, до 420,69 пункта, като туристическият подиндекс
SXTP се понижи с 0,75%, докато индексът SXKP, който проследява представянето на телекомуникационния сектор,
напредна с 1,72%.
Немският показател DAX отчете ръст от 41,09 пункта, или 0,28%, до 14 479,03 пункта. Водещият индекс на Лондонската
борса FTSE се понижи с 10,33 пункта, или 0,15%, до 6 720,01 пункта. Френският измерител CAC 40 напредна с 25,35 пункта,
или 0,43%, до 5 950,32 пункта.
Акциите на Adidas скочиха с 5,38%, след като германският производител на спортни стоки прогнозира силно
възстановяване на продажбите през 2021 г., особено в Китай, останалата част на Азия и Латинска Америка. Фирмата отчете
оперативна печалба от 225 млн. евро и приходи от 5,55 млрд. евро за четвъртото тримесечие.
Европейските пазари започнаха месец март със силно представяне, но през последните сесии търговията е доста
волатилна, тъй като повишаването на доходността по държавните облигации предизвика опасения, че централните банки
ще започнат да затягат паричната си политика на фона на възстановяването на световната икономика, което би довело до
ръст на разходите по заемите.
Тези страхове бяха подкрепени от данните, че заводските цени в Китай през февруари са се повишили с най-високия си
темп от ноември 2018 г. на фона на стабилното възстановяване на вътрешното търсене.
„Въпросът е дали китайските заводи ще пренесат това увеличение на цените до глобалните клиенти.:, коментира Едуард
Парк от Brooks Macdonald.
Телекомуникационният сектор бе подкрепен от поскъпването на книжата на Deutsche Telekom с 4,18%, след като Citigroup
повиши рейтигна на акциите на германската компания от „изчакай“ на „купувай“, акцентирайки върху стабилната позиция
на фирмата във всички сегменти на пазара.
Акциите на Inditex, който е собственик на модната марка Zara, поевтиняха с 1%, след като тя отчете 70-процентов спад на
нетната печалба през 2020 г. до 1,1 млрд. евро. За четвъртото тримесечие на годината нетната печалба на Inditex се е свила
с 53 на сто до 435 милиона евро при продажби за 6,3 милиарда евро.
Възстановяване на технологичния сектор в САЩ
Американските борсови индекси регистрираха повишения във вторник, след като понижението на доходността по
американските държавни ценни книжа накара инвеститорите да се върнат към разтърсения от разпродажби технологичен
сектор, предаде Си Ен Би Си.
Промишленият индекс Dow Jones завърши търговията с ръст от 30,3 пункта, или 0,1%, до 30 832,74 пункта, като по-рано той
бе напреднал с над 300 пункта. Широкообхватният измерител Standard & Poor’s 500 се повиши с 54,09 пункта, или 1,42%,
до 3 875,44 пункта. Индексът на високотехнологичните дружества Nasdaq напредна с цели 464,66 пункта, или 3,69%, до 13
073,83 пункта, записвайки най-доброто си еднодневно представяне от февруари 2020 г. Акциите на Apple, Facebook и
Amazon скочиха с 4,06%, 4,09% и 3,76%, докато тези на Microsoft и Netflix поскъпнаха 2,81% и 2,66%. Цената на книжата на
Tesla скочи с цели 19,64%.
Технологичните акции се възстановиха от големите загуби от предходните сесии, след като доходността по облигациите
се стабилизира. Тази по 10-годишните американски държавни ценни книжа падна с повече от 5 базисни пункта до 1,54%,
след като в понеделник бе достигнала ниво от 1,62%.
„След като изоставаха през последните няколко седмици, акциите на растежа експлодираха, тъй като инвеститорите
свикнаха с движенията на доходността по облигациите“, коментира Адам Крисафули, онсовател на Vital Knowledge.
Предходната сесията Nasdaq падна с 2,4% и завърши търговията с повече 10% под върховото си ниво от 12 февруари,
изпадайки в територията на корекция.
Множество популярни технологични акции регистрираха двуцифрен спад през последните дни именно заради опасенията,
свързани с ръста на доходността на държавните цени книжа. Дори след ралито от вторник, акциите на Apple са на червено
с 10% за последния месец, а тези на Tesla – с 20%. Книжата на Zoom Video и Peloton са поевтинели с 20% и 36% за същия
период
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„Разпродажбата на много от тези технологични акции стана прекалена за много прекомерна. За това не е изненадващо, че
има завръщане при тях“, коментира Мат Майли от Miller Tabak. „Въпросът е дали възстановяването ще бъде силно или
такова, което няма да трае много дълго“, добави той.
Разнопосочна търговия в Азия
Водещите индекси на фондовите борси в Азиатско-тихоокеанския регион записаха смесени резултати в сряда.
Водещият индекс на Токийската фондова борса Nikkei 225 се повиши с 8,62 пункта, или 0,03%, до 29 036,56 пункта.
В континентален Китай бенчмаркът Shanghai Composite отчете спад от 1,55 пункта, или 0,05%, до 3 357,74 пункта, докато
по-малкият индекс Shenzhen Composite напредна с 4,44 пункта, или 0,21%, до 2 165,35 пункта. Хонконгският измерител
Hang Seng се повиши със 134,29 пункта, или 0,47%, до 28 907,52 пункта.
Южнокорейският показател Kospi регистрира спад от 18 пункта, или 0,6%, до 2 958,12 пункта.
В Австралия индексът ASX200 се понижи с 57,1 пункта, или 0,84%, до 6 714,1 пункта.
У нас
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) записаха предимно повишения в ранната търговия. Основният бенчмарк
SOFIX отчете ръст от 1,59 пункта, или 0,33%, до 489,64 пункта.. BGBX40 напредна с 0,14 пункта, или 0,13%, до 110,09 пункта.
BGTR30 се повиши с 0,56 пункта, или 0,11%, до 529,70 пункта.
Cross.bg
√ Министерство на енергетиката ще проверява за незаконен добив на злато по поречията на реките
На основание чл. 145 ал. 1 т.3 от Закона за съдебната власт (ЗСВ) и въз основа на образувана преписка по информация в
медиите, Върховна административна прокуратура (ВАП) сезира Министерство на енергетиката (МЕ) да провери дали на
територията на страната се извършва нерегламентиран добив на злато по поречието на реките.
Във ВАП е образувана преписка въз основа на твърдения в медиите, че по поречието на река Струма се извърша
нерегламентиран добив на злато.
От ВАП са ангажирани и териториалните прокуратури в страната да възложат проверки от същото естество на кметовете
на населените места, съобразно компетентността им по чл. 90 ал. 1 т. 5 б. "а" и чл. 93 ал. 2 от Закона за подземните богатства
(ЗПБ).
След проверките, проведени от МЕ и от кметовете, трябва да се изпрати до ВАП информация, в която да е описан броят на
проверените случаи, броят на установените нарушения, както и броят на съставените актове за установяване на
административни нарушения и на издадени наказателни постановления.
В случай че по време на проверките се установят данни за нарушения от компетентността на други контролни органи,
следва те и ВАП да бъдат уведомени.
Ако бъдат установени данни за престъпление от общ характер, те трябва да бъдат съобщени на компетентните
прокуратури, за което да се информира и ВАП.
√ Бум на измами с източени банкови карти след покупки в интернет
Бум на измами с източени банкови карти след покупки в интернет. За това сигнализират десетки зрители на NOVA. Сред
потърпевшите е и рок певицата Милена Славова. Защо банковата й сметка „олекна" с над 700 евро? И как работи найновата схема на киберпрестъпниците? Отговорите от Георги Георгиев в рубриката „На твоя страна".
Само за ден в ГДБОП са постъпили 70 сигнала за измами в интернет. Като излъганите до този момент са хиляди. При найновата схема, за да създават легитимност, измамниците използват името и логото на куриерска компания.
В мишени този път се превръщат не купувачи, а търговци, публикували оферта за продажба на различни стоки. За им бъде
платено за поръчката, те са препращани към фалшиви страници за разплащане, които имитират сайта на куриерски фирми.
Вместо да получат парите си обаче, банковите им сметки оставали празни. Преди месец певицата Милена Славова открива,
че банковата й сметка е сериозно олекнала. Една сутрин видях, че от картата ми липсват 29 евро, разказа тя.
След бърз преглед на транзакциите разбира, че сумата не е еднократно теглена, а всеки месец. „Скритите" такси, оказва
се, започват да се трупат след покупка от чуждестранен сайт. При регистрацията певицата въвежда име, както и
информация за картата, за да плати автоматично при поръчката в платформата. Без да разбере обаче, с личните й данни
се активира месечен абонамент към напълно непознат сайт. В продължение на две години на всяко 5-о число от месеца
са ми дърпали по 29 евро, каза още Милена. Така за две години картата й е на минус повече от 700 евро. Милена търси
съдействие от банката. От там веднага й блокират картата. За да се стигне до възстановяване на парите, трябваше да наема
адвокат. От банката ми казаха, че могат да ми ги върнат само ако са минали не повече от 45 дни, а в крайна сметка са
минали две години. И след няколко такива срещи с хора от банката се стигна до това, че обещаха да ми ги възстановят,
каза още певицата.
Схемата е класически пример за фишинг, при който хакери събират лични и банкови данни при покупки от непроверени
онлайн магазини, разкрива експертът по киберсигурност Георги Димитров. За да не се усетят „скритите" такси от
абонамент, при този тип фишинг сайтове киберпрестъпниците обикновено теглят малки суми, но често. Човек много пъти
не усеща разликите в движенията на сметките си, защото ако абонаментът е 1-2 евро на месец, няма да го открием, поясни
Димитров
Бум на опитите за измами в интернет по време на пандемията, отчитат и от МВР. Хакерите източват сметките на
потребителите по 5 схеми, а най-често става дума за фишинг атаки, разкриват експертите.
Сюжетите и сценариите са най-различни, но крайната цел е винаги една - да се достигне до банковите данни на жертва.
През последните дни стотици потребители са атакувани по нова схема. Този път в мишени на хакерите се превръщат не
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купувачи, а търговци в платформи за безплатни обяви. Сред потенциалните жертви е и Милена Киркова. След публикуване
на оферта за продажба на сувенири, на телефона оставен в обявата, с нея се свързва кандидат-купувач.
√ Росатом: България ще избере руския проект за изграждане на нов енергоблок
Руската компания "Росатом" е сигурна, че именно руският проект за АЕЦ ще бъде избран от българското правителство за
изграждането на нов енергиен блок в страната. Това обяви ръководителят на държавната корпорация Алексей Лихачов в
интервю за телевизионния канал Россия-24, предаде ТАСС.
"Независимо какъв формат за по-нататъшното развитие избере правителството на България, може да се разсъждава с
голяма вероятност и да бъдем сигурни, че изграждането на нов блок в България ще се извърши по руски дизайн, така че
ще бъде избрано нашето предложение. Очевидно ще направим това в консорциум с европейски доставчици. Тук, в този
случай, обаче топката е на територията на българското правителство", каза Лихачов.
"Росатом" показва сериозни интереси на Балканите. Днес руският президент Владимир Путин и президентът на Турция
Реджеп Тайип Ердоган участваха чрез видеоконференция в тържествена церемония по изливането на "първия бетон" за
третия блок на атомната електроцентрала "Аккую" в Турция.
Ръководителят на "Росатом" Алексей Лихачов беше на място, като отбеляза, че от днес тази строителна площадка се е
превърнала в най-голямата ядрена строителна площадка в света. "Проектът е наистина уникален. В момента атомната
електроцентрала "Аккую" е най-голямото ядрено строителство на планетата. От днес тук се изграждат едновременно три
енергийни блока", каза Лихачов по време на церемонията.
Владимир Путин заяви, че при изграждането на АЕЦ "Аккую" "Росатом" използва най-модерните и надеждни технологии.
"Росатом, като признат лидер в областта на мирната ядрена енергия, прилага най-модерните инженерни решения,
рентабилни и надеждни технологии по време на строителството на централата, като същевременно се придържа към найвисоките стандарти за безопасност и най-строгите екологични изисквания", каза Путин.
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите
БНТ, „Денят започва"
Заболеваемостта расте - на живо: в кои области в страната мерките се затягат?;
Какви нови ваксини можем да очакваме и какъв е отговорът към различните мутации на вируса?;
Казусите за туризма - как и при какви условия ще може да се пътува?;
Търсят се пътни знаци - защо откраднаха 20 знака от новоремонтиран път край Разград?;
На живо от Варна: зрители сигнализират за пореден опасен за пешеходците подлез - има ли решение?;
Българската песен на Евровизия - гледайте в "Денят започва" и специалното интервю с изпълнителката Виктория;
БТВ, "Тази сутрин"
Продължават дебатите в ефира на „Тази сутрин" с водещ Антон Хекимян. Очаквайте сблъсъка между
кандидатите на извънпарламентарните политически сили;
Старт на ваксинирането по електонния регистър - ще има ли отново опашки?;
Нови екостикери за колите. Кои автомобили няма да се допускат до централните градски части?;
Защо скандалът с кралското семейство предизвика бурен обществен дебат и полярни мнения? Разговор с
Мариана Хил и Петя Дикова;
Нова телевизия „Здравей, България"
Започва имунизирането на записаните в електронния регистър - на живо от София и страната;
Недостиг на болнични легла и бум на сигналите до Спешна помощ - ще издържи ли здравната система?;
В „На твоя страна" - хакери източиха 700 евро от сметката на певицата Милена Славова. Защо десетки българи
останаха с празни банкови карти след покупки в интернет;
Отрязаха емблематичните тополи от хита на „Щурците" - „Среща". На живо от Хасково.
√ Преглед на печата
Водещи заглавия на първите страници
в. 24 часа - Атаката на двамата US сенатори срещу България - лобизъм с хонорар от братя Бобокови и Стайков;
в. Монитор - Над 39 000 000 лв. CОVID помощи глътна дистанционното;
в. Телеграф - Минерална вода потича от чешмата;
в. Труд - COVID ни мори като през декември;
Водещи заглавия на вътрешните страници
в. 24 часа - Ще краде ли държавата фирми;
в. 24 часа - 1 млрд. лв. дадени вече като бонуси за пенсионерите, 50 лв. за всички и през април;
в. 24 часа - Държавата се отказва да продава нов дълг, ако лихвата е над 0,1 на сто;
в. Монитор - Големите ученици обратно онлайн, кръчмите ще работят с час по-малко;
в. Монитор - 392 000 пенсионери с добавка 120 лв. през април;
в. Монитор - ВАС: Спирането на границата за неплатени такси гази конституцията;
в. Труд - Пращат още данни за 7-те кандидати за европрокурори;
Водещи интервюта
в. 24 часа - Проф. д-р Тодор Кантарджиев, директор на Националния център по заразни и паразитни болести: Ако ни
уврат главите, наесен ще има малко болни, а догодина - изолирани случаи;
в. Монитор - Силвия Георгиева, изпълнителен директор на Националното сдружение на общините в България;
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в. Телеграф - Доц. Димитър Стефанов от БАН: Паспортът ще покаже издържат ли сградите на трус;
в. Труд - Политологьт Димитър Ганев пред "Труд": Ако Трифонов влезе в управлението, ще фалира политически;
Водещи анализи
в. 24 часа - Розово слонче от партиите, без да мислят за икономика;
в. Монитор - Закъснялото идване на новия век;
в. Телеграф - Всички затворници на санаториум, а най-добре в спешното;
в. Труд - Зеленизмът прави ЕС лошо място за живот.
√ Предстоящи събития в страната на 11 март
София
От 10.00 ч. в Гранитната зала в сградата на Министерски съвет ще се проведе брифинг за разпространението на
COVID-19 у нас и противоепидемичните мерки.
От 11.00 ч. щ е се състои онлайн дискусия за дарителството.
От 14.00 ч. ще се състои брифинг на Централната избирателна комисия.
От 19.00 ч. на голямата сцена на НАТФИЗ ще бъде представена постановката „Пепелище".
***
Асеновград
От 10.00 ч. в казармения район на Военно формирование 24490 - Асеновград ще бъде отбелязан Денят на
Ракетните войски и Артилерията на Българската армия, 93 години от създаването на Четвърти артилерийски полк
и 108 години от Одринската епопея и овладяването на Одринската крепост.
***
Бургас
От 08.30 ч. на стрелбищен комплекс „Аполо" на ул. „Одрин" ще започне традиционният републикански турнир
„Освобождение" по стрелба с пистолет за служители на МВР, а от 11.00 ч. пред сградата на ОДМВР ще се проведе
официалното откриване на спортното мероприятие.
От 9.00 часа в Спортна зала „Бойчо Брънзов" ще започне Държавен личен отборен шампионат по борба класически
и свободен стил за юноши и девойки - 16 години.
От 11.00 часа, също в залата на Операта в града ще започне музикалната комедия „Четиримата близнаци" от Георги
Костов.
От 19.00 часа в Културен дом на нефтохимика ще започне представлението „Двама съвсем голи мъже".
От 19.00 часа в Драматичен театър „Адриана Будевска" ще започне представлението „Омайна нощ".
***
Видин
От 13.00 часа в регионалния пресклуб на БТА ще се проведе пресконференция на гостуващите артисти - диригента
Максим Ешкенази и пианиста Георги Черкин , и на директора на Видинската Симфониета Мирослав Кръстев , по
повод концерта „Любими произведения за пиано", който ще се състои на от 18.00 ч. в залата на Филхармонията в
града.
***
Враца
От 15.00 часа в Градската концертна зала кметът Калин Каменов и министърът на енергетиката Теменужка Петкова
ще подпишат договор за първа фаза на проект за модернизация на уличното осветление в града.
От 11.00 ч- в малката зала на ХГ „Иван Фунев" при РИМ - Враца ще се състои изложба по повод 100 години от
рождението на Борис Ненов.
***
Добрич
От 14.00 ч. във „Фейсбук" ще се проведе онлайн рубрика на Младежки център - Добрич.
***
Камено
От 14.00 часа на обектa „Закриване, рекултивация и мониторинг на депо за неопасни отпадъци - Братово" ще се
състои пресконференция и церемония по официално откриване на строително-монтажни работи.
***
Русе
От 11.00 ч. в зала „Свети Георги" на Областна администрация Русе ще се проведе заседание на постоянно
действащата междуведомствена областна епизоотична комисия.
От 18.00 ч. в Историческия музей археологът Деян Драгоев ще разкаже за теренните проучвания на Калето при
село Широково.
***
Смолян
От 18.00 часа в зала „Петър Стайков" на Клуба на дейците на културата ще се проведе първият самостоятелен
концерт на пианистката Ралица Тодорова под надслов „Музикална палитра".
***
Стара Загора
От 19.00 ч. в Драматичен театър Стара Загора ще се състои постановката „Осем жени".
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***
Търговище
От 17.30 часа в Художествена галерия „Никола Маринов" ще бъде представена изложбата „Нежна сила".
***
Шумен
От 18.30 ч. в концертната зала на Общинския младежки дом ще бъде отбелязан половинвековният юбилей на
дома.
От 18.35 ч. в концертна зала „Проф. Венета Вичева" ще се състои концерт „С почит към Владигеров".

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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