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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
 
В. Монитор 
 
√ Токът за бизнеса с 13 % по-скъп спрямо старта на пандемията 
Миналият месец с 6 пъти повече дни с борсови цени над 100 лв. за мегаватчас 
Първият февруари с пандемия се оказа с почти 13% по-високи цени на електроенергията на борсата в сегмента „Ден 
напред“ спрямо същия период на миналата година, когато страната още не беше официално поразена от китайския 
коронавирус, сочат данните на Българската независима енергийна борса (БНЕБ). 
През втория месец на 2020-та средната цена на електроенергията с доставка на следващия ден са били 81,04 лв. за 
мегаватчас, а през февруари 2021 г. - 91,51 лв. При това не бива да забравяме, че през миналата година по същото време 
у нас нямаше никакви ограничения - заведенията и целият останал бизнес работеха и съответно търсенето на 
електроенергия логично е да бъде по-високо. 
От друга страна пъкпредлагането на евтина енергия в известна степен бе ограничено от Националната електрическа 
компания (НЕК), защото заради продължителното засушаване и големите язовири бяха полупразни и вецовете в страната 
почти не работеха. 
Въпреки това през февруари миналата година е регистриран само един ден с борсова цена в сегмента „Ден напред“ с 
трицифрена стойност за мегаватчас, постигнатата на доставките за 9 февруари 2020-та с ниво от 121,77 лв./Мвтч. През 
миналия месец обаче подобни дни са 6 пъти повече. Първият ден през февруари 2021 г. с такъв скок е на доставките за 2 
февруари - със 113,72 лв./Мвтч. След десетдневно успокояване на 11-ти средната цена на борсата за следващия ден (12-
ти) достигна 123,76 лв. лв./Мвтч, при положение ,че на предишната сесия тя бе доста под стотарката - 91,79 лв./Мвтч. На 
15-ти за 16-ти също имаше рекорд от 120,17 лв./Мвтч. Последният ден от миналия месец с особено висока цена бе за 
доставките за 19 февруари с постигнато ниво от 109,93 лв./Мвтч. Да не забравяме, че през февруари 2021 г. заведенията и 
много още бизнеси бяха затворени. 
Заетостта на хотелите бе на несравнимо по-ниско ниво, отколкото през същия месец на 2020-та. Отделно натоварването 
на промишлеността ни с поръчки най-вероятно е било по-слабо, отколкото през същия месец на миналата година. 
През януари 2021 г. нещата с цените на борсата за ток у нас сякаш изглеждат по-логични. Средната цена в сегмента „Ден 
напред“ са с над 3 лв. по-ниски на годишна база 104,12 лв./Мвтч срещу 107.45 лв./Мвтч. В първия месец на тази година 
дните с цени над стотачка са 15, срещу цели 21 през 2020-та. За януари 2020-та рекордната цена бе на ниво от 151,96 
лв./Мвтч, а за същия месец на 2021 г. - 141,66 лв./Мвтч, сочат още данните на БНЕБ. Тези стойности са далеч от 
максималните, постигнати в някои от дните на последния месец на миналата година. На първи за втори декември цената 
на пазар „Ден напред“ бе 182,99 лв./Мвтч, като още 2 пъти бяха отчетени нива над 150 лв. - на доставките за 16-ти от 158,19 
лв./Мвтч и за 17-ти от 155,11 лв./Мвтч. 
Според енергийния експерт Христо Казанджиев обаче причина за по-високите цени през февруари са били по-високите 
цени на природния газ с около 15% застудяването и нарасналият износ на ток от страната. По-думите му поскъпването е в 
рамките на нормалното. „В битовия сектор имаше ръст на потреблението. Сезонната неравномерност на цените на 
енергията е нормална“, уточни още той. 
Румен Радев, от АИКБ също не вижда нищо извънредно на борсовия пазар на електроенергия през февруари. По думите 
му, следвали сме трендовете в Европа, но у нас се е задържала по-ниската цена. Според него причината е липсата на 
двустранно договаряне с АЕЦ и адекватното предлагане в сегмента от „Ден напред“. 
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Важни обществено-икономически и политически теми 

 
 
 
БНР 
 
√ Работодателите могат да обявят свободни работни места за молдовски граждани  
Агенцията по заетостта възобновява приема на документи по Спогодбата за трудова миграция с Република Молдова. 
Работодателите могат да обявят свободни работни места за молдовски граждани, документите се подават във всяко Бюро 
по труда, без ограничение от месторабота и адрес на управление. 
Спогодбата с Молдова за наемане на работна ръка се прилага за работници, които имат сключен трудов договор и 
притежават разрешение за пребиваване на територията на другата държава. 
Тя се отнася за работници за първоначален период до една година с възможност за последващо продължаване за общо 
до три години, както и за сезонни работници. 
Агенцията по заетостта е страна по спогодбата, фирми посредници за наемане на работа не могат да участват, освен ако 
не са работодатели. 
Няма определена годишна квота и за работниците не се изисква разрешение за работа. 
Достъпът до пазара на труда у нас от молдовски граждани се разрешава за заемането на длъжности, за които по закон не 
се изисква българско гражданство. 
Подробности за кандидатстване и формуляри за документи са публикувани на страницата на трудовата ни агенция. 
 
√ Любомир Дацов: В България за реформи се говори под сурдинка  
Интервю на Георги Марков с Любомир Дацов в предаването ''Нещо повече'' 
"В България за реформи се говори под сурдинка". Това каза пред БНР бившият заместник-министър на финансите Любомир 
Дацов. Той подчерта, че предстоят значителни реформи в икономиката, но и в обществото. 
Според него повечето правителства действат в кризата по един и същи начин - застраховат се, от гледна точка на 
пандемията, но повечето европейски правителства заедно с ЕЦБ и ЕК се опитват да създадат нова основа, върху която да 
стъпят, изграждайки нов тип икономика. 
"Има два типа правителства - едните гледат в бъдещето и използват кризата, за да стъпят на нея и да продължат напред, а 
другите са стандартният тип - те са вперили очи в конвенционалните мерки и разглеждат само кризата, като се опитват да 
решат проблемите в следващите няколко 2 или 3 месеца. Това е огромната разлика между правителствата и мерките в 
света - хоризонтът, с който гледат", коментира финансистът. 
Дацов обясни, че в последната макроикономическа прогноза, публикувана от Европейската комисия, има едни държави, 
за които в икономическата оценка е включено въздействието на Европейския фонд за възстановяване след пандемията: 
"Има едни други държави, включително и България, за които в оценките за развитието на държавата, това нещо не е 
включено. Това е разликата между правителствата, които знаят какво да направят, и други - при които нещата вървят бавно. 
Изборите при нас не са оправдание за това". 
Финансистът прогнозира, че влизаме в период от 10-15 години, в които ще върви трансформацията на икономиката. 
Интервюто на Георги Марков с Любомир Дацов в предаването "Нещо повече" можете да чуете от звуковия файл.  
 
√ Ангелов: До дни ще решим за нови Covid мерки на областно или национално ниво  
Здравните власти, директорите на Регионалните здравни инспекции и представители на Националния оперативен и 
Националния ваксинационен щаб обсъдиха въвеждането на допълнителни мерки в най-засегнатите 8 области в страната, 
в които заболеваемостта е преминала 300 на 100 000 души население.  
"Мерките, които бяха обсъждани са различни, като носенето на маски на по-открито въвеждането на по-ранен вечерен час 
за нощните заведения, извеждането на учениците в електронна среда,в ограничаване достъпа до моловете, фитнесите. 
Обсъждахме също така и налагането на карантина на влизането на български граждани и чужди граждани от високо 
рискови области", заяви здравният министър проф. Костадин Ангелов.  
"Тези мерки ще бъдат предложени на Националния оперативен щаб за отново разглеждане, с оглед хода, който трябва да 
предприемем - дали да бъде национален или локален. Опитахме се да стигнем до унифициран подход, но той, към 
настоящия, етап е невъзможен, тъй като има области, които имат заболяемост под 50 на 100 000, а има области, които 
имат заболяемост над 500". 
"Въпрос на дни е да имаме окончателно решение за мерките, които ще бъдат наложени на областно ниво или на 
национално ниво", допълни той. 
Проф. Ангелов каза още, че при над 70% от новозаразнените е регистриран новят вариант на коронавируса и допълни, че 
лечебните заведения са подготвени за ръст на заболелите. В четвъртък „зелените коридори“ отново ще бъдат 
възстановени. 
 
√ КЕВР обсъжда лицензи за борсова търговия с газ за две компании  
Енергийният регулатор ще обсъди искането на две компании да получат 35-годишни лицензи за борсова търговия с 
природен газ. Това са държавната „Газов Хъб Балкан“ и частната „Българска енергийна търговска платформа“. 

https://bnr.bg/post/101433395/lubomir-dacov-v-balgaria-za-reformi-se-govori-pod-surdinka
https://bnr.bg/post/101433316/v-15-oblasti-v-stranata-e-dokazano-razprostranenieto-na-britanskia-variant-na-koronavirusa
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От заявлението на „Газов Хъб Балкан“, който е под шапката на „Булгартрансгаз“, става ясно, че от началото на миналата 
година на борсовия пазар като участници са регистрирани 39 потребители, а прогнозите са всяка следваща година те да 
нарастват с 10. Дружеството очаква различните такси, които ще плащат потребителите, да носят голяма част от приходите, 
и прогнозира, че 67 процента от потреблението на природния газ в България ще се търгува през борсовия пазар на синьо 
гориво. 
Искането си за получаване на лиценз за борсова търговия „Газовият Хъб Балкан“ аргументира с това, че трябва да обезпечи 
работата на оператора на газопреносната мрежа „Булгартрансгаз“, който има издаден лиценз за 35 години.  
Целта на борсовата търговия е постигане на пазарна цена, която да  се основа на търсенето и предлагането. 
От „Хъб Балкан“ посочват още, че в страната се очаква да бъдат издадени лицензи за пренос на природен газ и на други 
оператори на газопреносни мрежи.  
На отделно заседание ще бъде разгледано и искането на частната компания „Българска енергийна търговска платформа”. 
Тя  също е поискала 35-годишен срок на лиценза си. Дружеството предвижда за това време да адаптира своя бизнес според 
нуждите на потребителите и динамиката на пазара и постепенно да разширява вида на предлаганите продукти и 
подпомагането на търговията с природен газ в страната. 
 
√ Видеоръководство улеснява фермерите да подават заявления за субсидии  
Фонд „Земеделие“ публикува видеоръководство, за да улесни фермерите да подават заявленията си за субсидии по 
електронен път. 
За втора поредна година заради противоепидемичните мерки кампанията за директните плащания тръгва онлайн. 
Миналата година от тази възможност се възползваха едва 2% от земеделците 
Близо 62 500 бяха кандидатите по директните плащания на площ  миналата година като те заявиха за субсидиране над 3 
милиона и 880 хиляди хектара земя. 
Въпреки дадената възможност обаче под 2200 фермери подадоха заявленията си онлайн. 
Затова тази година фонд „Земеделие“ улеснява максимално фермерите като публикува специални насоки за 
кандидатстване в кампанията, придружени и от видеоуроци, публикувани  на сайта на агенцията в секция „Обратна връзка 
и помощ“. 
Всеки стопанин с активна регистрация в системата за електронни услуги може да подаде заявлението си по интернет и да 
очертае площите, за които иска субсидии. На по късен етап обаче кандидатът все пак трябва да посети лично общинската 
служба „Земеделие“, за да провери дали данните му са коректно нанесени и да приключи заявлението си. 
 
√ ДФЗ започна онлайн "Кампания 2021" за директни плащания  
„Кампания 2021“ по основните схеми на директните плащания тръгна онлайн, съобщават в понеделник от ДФ „Земеделие” 
(ДФЗ). Земеделските стопани вече могат да очертават площите си в разработената от ДФЗ Система за електронни услуги 
(СЕУ), съгласно Заповед на изпълнителния директор на фонда. 
Всеки стопанин с активна регистрация в СЕУ може да въведе и изпрати към ИСАК (Интегрирана система за администриране 
и контрол), електронна информация за обработваемите площи и схемите за подпомагане, които заявява за тазгодишната 
кампания. Информацията включва и пространствени данни за използваните от земеделците площи. Тя постъпва и се 
зарежда в ИСАК заедно със схемите и мерките, по които стопанинът кандидатства. След това кандидатът следва да посети 
лично общинската служба „Земеделие“, където трябва да провери дали данните му са коректно нанесени и да приключи 
заявлението си. 
Насоките за кандидатстване, както и условията за регистрация на данни са публикувани на интернет страницата на ДФЗ - 
раздел „Директни плащания 2014-2020“, секция „Кампания 2021“. 
В СЕУ на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) е възможна регистрацията на данни по заявленията за подпомагане. 
Системата е достъпна за регистрирани потребители, като самата регистрация в системата става с подаване на заявка от 
секция „Потребителски панел“ на https://seu.dfz.bg/  
С цел улеснение на земеделските стопани в секция „Обратна връзка и помощ“ на СЕУ 
(https://seu.dfz.bg/drupal/?q=node/49) са публикувани видео ръководства за работа със системата. 
 
√ Последен ден за заявления за гласуване в чужбина  
Днес е последен ден, в който българите в чужбина трябва да подадат писмено заявление по образец или да изпратят 
електронно заявление през интернет страницата на Централната избирателна комисия  за участие в парламентарните 
избори на 4 април. Заявлението трябва да бъде подписано саморъчно и подадено лично или изпратено чрез писмо до 
дипломатическото или консулското представителство на България в съответната държава. 
В едно писмо може да има повече от едно заявление. Изпратените чрез куриерска услуга заявления се считат за изпратени 
"по пощата чрез писмо". Изпратените по електронна поща сканирани заявления не се считат за изпратени "по пощата чрез 
писмо".  
До 25 февруари българите в чужбина са подали 48 477 електронни заявления за гласуване, повечето онлайн. Хартиените 
са около процент и половина от общия брой. Най-много са от Турция, Великобритания и Испания. 
 
√ ЕС и САЩ постигнаха сделка за земеделските квоти след Брекзит  
Европейската комисия съобщи в понеделник, че Европейският съюз и САЩ са приключили преговори за коригиране на 
селскостопанските квоти на ЕС в Световната търговска организация (СТО), съобщава Ройтерс. 

https://www.dfz.bg/bg/dp-2014-2020/-2021/
https://seu.dfz.bg/
https://seu.dfz.bg/drupal/?q=node/49
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"Това споразумение - сключено в рамките на СТО - запазва първоначалните обеми, но ги споделя между ЕС и Обединеното 
кралство. То дава сигурност и стабилност на селскостопанската търговия и нашите пазари", заяви еврокомисарят по 
земеделие Януш Войчеховски относно сделката, свързана с новите обстоятелства след Брекзит (след излизането на 
Великобритания от ЕС). 
Споразумението, обхващащо търговия за милиарди евро, включително на говеждо и птиче месо, ориз, млечни продукти, 
плодове, зеленчуци и вино, е резултат от двугодишните преговори. Идеята е предишните обеми на квотите за внос да 
останат непроменени и да се споделят между Европейския съюз и Великобритания. 
Споразумението обаче предстои да бъде прието от Комисията и ратифицирано от Съвета и от Европейския парламент, 
след което да влезе в сила. 
Европейският съюз води подобни преговори с 21 други партньори в СТО, като вече ги приключи успешно с някои държави, 
като Аржентина, Австралия, Норвегия, Пакистан и Тайланд. 
 
√ Част от експортните квоти за храни от ЕС за САЩ - към Великобритания след Брекзит  
Част от квотите на износа на селскостопански продукти от ЕС за САЩ отива във Великобритания. Това стана ясно след 
приключването на преговорите между ЕС и Съединените щати. 
Те се водеха близо две години и целта им бе приспособяване на селскостопанските квоти на Световната търговска 
организация в Съюза след Брекзит. 
Споразумението покрива десетки квоти и търговия в размер на милиарди евро, включваща говеждо и пилешко месо, ориз, 
млечни продукти, плодове, зеленчуци и вина. То е постигнато в рамките на Световната търговска организация, отбеляза 
еврокомисарят по селското стопанство Януш Войчеховски. 
След като бъде одобрено от Еврокомисията, споразумението ще бъде изпратено за ратифициране в Съвета на ЕС и 
Европарламента. 
 
√ Пълен локдаун в Естония за месец  
Естония влиза в едномесечен локдаун от четвъртък в опит да спре разпространението на британския вариант на 
коронавируса, съобщи естонската премиерка Кая Калас тази нощ, предаде ДПА. 
Училищата ще преминат почти всички в дистанционен режим, ресторантите и кафенетата ще затворят врати напълно, 
магазините, които не предлагат стоки от първостепенно значение, също ще прекратят работа. Спортните събития на 
закрито се забраняват. 
Според Калас британският вариант е бил открит неотдавна в 98 процента от всички анализирани проби. 
Естония е сред страните с най-висок скок в случаите на зараза в Европа. От 23 февруари над 1000 нови случая на зараза се 
регистрират ежедневно. 
От началото на пандемията в Естония са регистрирани над 76 000 случая на зараза, а починалите с коронавирус са 667. 
Самата премиерка влезе в карантина в петък като предпазна мярка, след като е била в контакт със заразен с коронавируса. 
 
√ Вечерният час в Нидерландия остава поне до 31 март  
Вечерният час в Нидерландия, въведен от правителството на Марк Рюте като мярка за борба с коронавируса, ще остане в 
сила поне до 31 март, предаде Ройтерс. 
Това ограничение - първо по рода си в Нидерландия след Втората световна война, беше въведено на 23 януари заради 
опасността от британския щам на коронавируса. Срещу него тогава имаше 4-дневни бунтове. Мярката трябваше да 
продължи до 15 март - за парламентарните избори. 
Премиерът Рюте заяви, че вечерният час ще може да се нарушава в периода 15-17 март - трите дни на изборите. 
Социологическите допитвания сочат, че консервативната му партия отново ще спечели най-голям дял от гласовете. 
 
√ Нововъведение: "Свободни от COVID-19" влакове между Рим и Милано  
Италианските държавни железници ще пуснат в началото на април "свободни от коронавирус" влакове между Рим и 
Милано.  
Според компанията това ще е първата подобна линия в Европа. 
Всички пътници и служители на железниците ще бъдат тествани, преди да се качат на влака. 
След "Рим-Милано" подобни влакове ще потеглят и до туристически дестинации като Венеция, Флоренция и Неапол. 
Авиокомпанията "Алиталия" започна подобна инициатива за някои вътрешни и международни полети през миналата 
година. 
 
√ Марио Драги: Ускоряване на ваксинацията ще измъкне Италия от кризата 
Очаква се подписване на "пакт за иновации" със синдикатите 
Ускоряване на италианската кампания за ваксинация ще позволи на страната да преодолее коронавирусната криза, заяви 
в понеделник министър-председателят Марио Драги, добавяйки, че неговото правителство ще направи всичко 
необходимо за защита на живота на хората., съобщава Ройтерс. 
"Пандемията все още не е приключила, но с ускоряването на плана за ваксинация изходът не е далеч", каза Драги в речта 
си по случай международния ден на жените. 
Агенция ANSA пък цитира свои източници да посочват, че Марио Драги ще започне работа по намаляването на 
бюрокрацията, един от приоритетите на неговото правителство, като подпише в сряда "пакт за иновации" със синдикатите. 
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Бившият европейски централен банкер, който обеща на ЕС дългоочакваните реформи в държавната служба и съдебната 
система, ще подпише пакта с лидерите на трите големи профсъюзни федерации в Италия, CIGL, CISL и UIL. 
На събитието ще присъства и министърът на държавната служба Ренато Брунета. 
Споразумението официално се нарича "пакт за иновации в държавната служба и социално сближаване". 
Намаляването на затрудняващата бизнеса бюрокрация и ускоряването на бавната италианска правосъдна система са два 
от приоритетите, които Драги си е поставил, за да реализира над 200 милиарда евро финансиране от ЕС за възстановяване 
от коронавирусната криза. 
 
√ Джанет Йелън: Covid помощта на Байдън ще помогне за "много силен" икономически подем  
Американският министър на финансите Джанет Йелън заяви в понеделник, че пакетът антикризисна помощ на стойност 
1,9 трлн. долара на президента Джо Байдън ще осигури достатъчно ресурси, за да подпомогне едно "много силно" 
икономическо възстановяване на САЩ. Тя обаче допълни, че тази спасителна програма няма да отговори на 
дългогодишните проблеми с неравенството. 
"Това е законопроект, който наистина ще осигури на американците облекчението, от което се нуждаят, за да преодолеят 
пандемията, и очакваме ресурсите тук наистина да подхранят много силно икономическо възстановяване", каза Йелън в 
интервю за MSNBC. 
Тя повтори очакванията си, че финансовият пакет ще позволи на Съединените щати да си върнат на нивата на "пълна 
заетост" от преди коронавирусната пандемия до следващата година. 
Джанет Йелън също така каза, че все още ще има дългогодишни проблеми с неравенството в икономиката, които трябва 
да бъдат решени чрез допълнително законодателство. Администрацията на Байдън се съгласи да се откаже от общо 
увеличение на минималната заплата до 15 долара на час като част от антикризисния пакет, но в същото време 
администрацията планира да се стреми да направи това поотделно и да предложи трилиони долари за инвестиции в 
инфраструктура, образование и научни изследвания. 
Запитана за инфлацията, ако увеличените разходи доведат до твърде прегряваща икономика, Йелън отговори, че не очаква 
това да се случи, но "има много рискове, пред които е изправена тази икономика". 
"Ако фискалните стимули доведат до инфлация, има инструменти за справяне с това и ние ще следим отблизо този 
показател", каза Йелън. 
В края на миналата работна седмица Джанет Йелън отбеляза, че не смята, че по-високата дългосрочна доходност на 
държавните облигации е знак за инфлационни опасения на финансовите пазари, а знак а очакваното възстановяване на 
икономиката на САЩ. 
 
В. Монитор 
 
√ Пандемията извади наяве проблемите на безработните 
Вече една година страната ни е в криза, породена от пандемията на корнавируса. Безработицата винаги е била проблем, 
но сега изпъкнаха и причините за съществуващата безработица. 
Появиха се хора, работили без трудови договори. Такива, които се осигурявали на 4 часа, пък работили по 10- или 12-
часови смени. Излязоха наяве и бизнеси, които се опитвали да скрият доход или да декларират по-малки печалби. И всичко 
това се появи на бял свят, защото пандемията сви бизнеси и работни места и те трябваше да потърсят държавата. 
Безработицата е проблем, които е в основата на всяка социална политика. Въпросът обаче е, че корнавирусът и „новостите“ 
на пандемията оставиха една част от работещите без прехрана. Секторите на ресторантьорството, хотелиерството и 
туризмът, бяха ударени най-сериозно. Ресторантьорите и работещите в нощните заведения се оказаха пред фалити още 
на първия месец след „локдауна“. Безспорно, това е секторът с най-големи щети, защото беше затворен доста дълго време. 
Идва обаче логичният въпрос, как бизнеси процъфтяващи години наред с цени за над 200 лв. за сепаре в бар или така 
модерната такса за „мятане на салфетки“ на същата цена, само за месеци фалират? Голяма част от работещите в този 
бранш взимаха четирицифрени суми за месечна заплата, а всъщност стана ясно, че не са се осигурявали. И по тази причина 
не можеха да вземат помощ в кризата. Няма как да искаш само да вземаш. Няма как човек, прибирал всичко в джоба си и 
работил години наред без осигуровка, сега да скача, че държавата го е оставила без помощ. 
Според официалните данни на Агенцията по заетостта всеки трети безработен е загубил работата си поради пандемията. 
По тази причина държавата започна активна подкрепа на засегнатите бизнеси, чрез няколко антикризисни мерки. Те 
запазиха работата на над 300 000 души, което реално прави безработните чувствително по-малко. Това обаче не успокоява 
онази част, които вече близо година нямат работа, и нямат право на помощ. Това обаче ще им даде шанс да преосмислят 
как и при какви условия ще работят за напред, така че да имат по-голяма сигурност и подкрепа, ако някога им се наложи. 
В момента за тях има програми за обучение и преквалификация, които държавата предлага. 
За друга част от обществото пандемията отвори път към трансформация на труда – работа от вкъщи. Много голяма част от 
бизнесите се настроиха на гъвкава заетост, което също ограничи броят на безработните. 
Заради кризата, равнището на регистрираната от Агенцията безработица в страната през май 2020 г., скочи до 9%, 
през юни леко се понижи до 8,3 на сто, а през юли - до 7,9%. За януари 2021 г. тя е 7%, което означава, че чрез мерки и 
гъвкавост държавата и бизнеса овладяват положението с кризата вече една година. 
Проблем обаче си остават трайно безработните, както и младежите, които нито учат, нито работят. Фактор, който обяснява 
безработицата в България, е огромният брой нискоквалифицирани и необразовани хора. Този проблем е особено тежък в 
ромската общност. Сред най-тежките проблеми на българската безработица е набъбването на дела на тези, които не 
правят нищо и не търсят никаква работа. Нужни са политики и реформи, които обаче да са – задължаващи тези хора, да 
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започнат да работят активно, защото не може да получават обучение и помощи, без да полагат труд и да бъдат социално 
ангажирани. 
 
√ Урсула фон дер Лайен: ЕС може да блокира износа на ваксини  
Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен предупреди днес, че и други държави от ЕС може да 
блокират износа на ваксини срещу КОВИД-19, както направи Италия за доставка за Австралия, предаде Франс прес. 
Това не беше изолиран случай, обясни ръководителката на изпълнителния орган на ЕС пред германския икономически в. 
"Виртшафтс вохе" след забраната, наложена миналата седмица от Рим на износ на 250 000 дози. 
Обяснявайки решението си, Италия изтъкна, че в Европа има недостиг на ваксини, а Австралия в момента няма неотложна 
нужда от тях. 
 
√ €370 млрд. приходи от търговия с храни до 2022 г. 
Глобалният пазар на хранителни стоки е на път да генерира приходи от продажби на стойност 370 млрд. евро между 2020 
и 2022 г., постигайки общ годишен растеж от 3,1%, прогнозират от IGD, съобщава онлайн изданието Europe-Re.com. 
През миналата година пазарите в топ 20 постигнаха приходи от продажби на стойност 235 млрд. евро, което беше ръст с 
8,8% на годишна база. Ускореният растеж на по-голямата част от глобалния пазар за търговия на дребно през 2020 г. беше 
стимулиран от промяна в разходите на потребителите от „извън вкъщи“ към „вкъщи“ в резултат на ограниченията заради 
блокадата. 
Индия ще бъде страната с най-бърз растеж през периода 2020-2022 г. с общ годишен растеж от 7,2%. САЩ ще останат 
водещият пазар до 2022 г., прогнозира IGD. 
В средносрочен план Централна и Източна Европа се очаква са постигнат по-бърз растеж от Западна Европа. Растежът в 
Китай ще остане силен, а ускореният преход към онлайн покупки ще продължи. Променящата се търговия на дребно във 
Великобритания ще запази част от новите си характеристики като онлайн пазаруване и големи пазарувания за цялата 
седмица. 
 
Bloomberg TV Bulgaria 
 
√ БФБ в световна инициатива за подкрепа на женското лидерство 
Жените в БФБ са 60% от средния и висш мениджмънт на институцията  
Българска фондова борса се включи в световна инициатива за подкрепа на женското лидерство. В израз на съпричастността 
си към каузата представители на жените в БФБ, които са 60% от средния и висш мениджмънт на институцията, дадоха 
тържествено начало на днешната сесия. В церемонията участваха също Мария Филипова – заместник-председател на 
Комисия за финансов надзор, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“, Васил Големански, 
заместник-председател на Съвета на директорите на БФБ и Христина Пендичева – държавен експерт в Министерство на 
финансите и член на Съвета на директорите на БФБ. 
„Именно днес имаме възможността да дадем признание за отговорната роля на съвременната жена в професионален 
план. Дамите имат принос с уникалния си стил на лидерство, с грижата си за екипите, които ръководят в ситуация на криза 
и с постиженията, измерими в различните сфери на живота. Специфичното в небанковия финансов сектор в България е, че 
пред себе си има важната и отговорна задача да развива капиталовия пазар в епохата на дигитализация, а участието на 
дамите в изпълнението и в управлението несъмнено ще допринесе за повече комуникация, иновации и партньорство“, 
каза Мария Филипова. 
„Гордеем се със силното представителство на жените в работата на всички нива на Борсата. Фактът, че тя оперира гладко 
и успешно във време на пандемия има своя прочит и в ценностите за зачитане на разнообразието и равнопоставеността 
на половете, които са основополагащи за нас. В това отношение, вярваме, че сме добър пример, който да бъде следван“, 
допълни Васил Големански. 
Инициативата се провежда за седми път и тази година обхваща над 90 борси в цял свят. Сегашното й издание е под надслов 
„Жените начело: Постигане на равнопоставено бъдеще в свят обхванат от Covid-19“ (Women in leadership: Achieving an equal 
future in a COVID-19 world) в чест на жените лидери и женските организации, които демонстрират своите знания, умения и 
качества, за да ръководят ефективно в условията на възстановяване от пандемията Covid-19. 
Инициативата се провежда в партньорство с Международната финансова корпорация (IFC), Световната федерация на 
борсите (WFE), Инициативата за устойчиви борси (SSE Initiative), на която е член БФБ, Глобалния договор на ООН, UN 
Women и Women in ETFs (WE), с цел насърчаване равнопоставеността на половете в сферата на капиталовите пазари. 
 
√ Саша Безуханова: Иновационните стартъпи трябва да се институционализират 
Саша Безуханова, основател на MOVE.BG, член на инвестиционния комитет в EIC, председател на Управителния съвет 
на Българския център на жените в технологиите, Светът е бизнес, 08.03.2021 
Това, което има смисъл да бъде добавено в новия План за устойчивост и развитие, е първо институционализиране на 
понятието "стартираща иновативна компания". Подобен термин в юридическото битие на България не съществува. Това 
заяви Саша Безуханова, основател на MOVE.BG, член на инвестиционния комитет в EIC, председател на Управителния 
съвет на Българския център на жените в технологиите, в ефира на предаването "Светът е бизнес" с водещ Ивайло Лаков. 
"След това вече трябва да се осигурят приоритетно ресурси. Ние сме предложили един фонд за зелени иновативни 
стартиращи компании, за да могат тези компании да бъдат мотивирани да се развият тук и да порастнат като 
корпорации от България". 
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"Ние в момента сме свидетели на един такъв феномен - бизнесът със своя ресурс и малко институционални пари чрез 
фондовете разви доста устойчива стартъп екосистема и тази екосистема успя да оцелее в естествени условия без 
протекции от държавата", посочи Саша Безуханова. 
"Но тези компании, които нямат възможността да бъдат съпроводени и които не са специално третирани, което е 
практика в чужбина, са принудени да правят своите пилотни решения в България. Впоследствие създават свои 
дъщерни компании на запад и от там израстват като големи световни бизнеси". 
По думите на основателя на MOVE.BG това е една изпусната възможност за България, чийто икономически облик е на 
държава ишлеме във всяко едно отношение.  
"Аз съм изключително разтревожена от факта, че в момента се подценяват тези важни трансформационни процеси 
в света, които изискват съвсем различен поглед по отношение на планиране на нашата икономика както с 
национални средства, така с тези, които са на разположение от Европа". 
Целия разговор може да видите във видеото. 
 
√ Фон дер Лайен отвърна на критиците на ваксинационната кампания, обвинявайки AstraZeneca 
Председателят на ЕК заяви, че от самото начало подкрепя решението на Италия да блокира доставката до 
Австралия 
Европейската комисия е „уморена да бъде изкупителната жертва“ за бавнaта дистрибуция на ваксини, заяви нейният 
председател Урсула фон дер Лайен, докато продължава да бъде подлагана под натиск заради несигурния европейски 
отговор на пандемията, предава Bloomberg 
В обсипваща контраатака срещу критиките относно бавната европейска кампания за ваксинация срещу Covid-19, Урсула 
фон дер Лайен пренасочи вината към производителите, по-специално AstraZeneca, за които каза, че не са натрупали 
достатъчно дози, след като са започнали масово производство в Европа. 
Докато AstraZeneca „не може да обясни защо не могат да доставят в Европа, ние наблюдаваме как дози от Европа, 
произведени тук в Европа, отиват някъде другаде“, заяви тя пред журналисти в Брюксел.  
„Мисля, че компанията носи отговорност за организирането на собствените си доставки“, 
Докато Европейският съюз се опитва да ускори имунизациите, броят на загубилите битката със заразата продължава да 
нараства. В понеделник общият брой на смъртните случаи, свързани с коронавирус в Италия, надхвърли 100 000 души, 
което я прави шестата държава, достигнала черния рекорд. Броят на новозаразените на дневна база в страната се 
ускорява,като достигна тримесечен връх миналата седмица. 
До момента AstraZeneca е доставила около 10,7 милиона ваксини в ЕС, показват данни на Европейския център за 
профилактика и контрол на заболяванията. Компанията обеща да достави 40 милиона дози до края на март. 
Това може отчасти да обясни бавната дистрибуция на животоспасяващите медикаменти в ЕС. Досега блокът е приложил 
9,1 дози на 100 души, според Vaccine Тracker на Bloomberg спрямо повече от 27 дози в САЩ и почти 35 в Обединеното 
кралство. 
Германия, най-голямата държава в ЕС, ще ускори драстично кампанията си за ваксинация срещу Covid-19 и се стреми да 
имунизира до 10 милиона души ежеседмично от края на март. 
Но подобна амбициозна цел, спомената от германския финансов министър Олаф Шолц в неделя, ще принуди Германия да 
засили неимуверно незадоволителната си имунизационна кампания. Германската страна е приложила общо около 7,3 
милиона дози от старта на кампанията преди 10 седмици. 
Докато европейските страни се борят да увеличат процента на имунизирани, те същевременно са изправени пред въпроса 
с ваксините, произведени в рамките на блока, но които са изнасят в трети страни. 
Италианска забрана 
Миналата седмица Италия блокира доставката на медикамента на AstraZeneca до Австралия, като за първи път използва 
правомощия, заложени в наскоро въведена европейска регулация 
„Ако дадена компания не ни доставя, не можем да разрешим износ“, каза Фон дер Лайен.  
„От самото начало подкрепям решението на Италия, тъй като, както виждаме, AstraZeneca доставя под 10% от 
това, което първоначално беше договорено за първото тримесечие". 
Фон дер Лайен поясни, че ситуацията се подобрява в ЕС, където производство на ваксини на месечна база трябва да се 
удвои. Комисията се надява на продукция от 90 милиона до 100 милиона дози месечно до края на март. 
„Ако погледнете останалия свят, ние сме в много добра позиция по отношение на ваксинацията и процентът на 
имунизирани се повишава“, каза Фон дер Лайен. 
Правителствата разчитат на засилване на доставките на наличните ваксини, както и на одобрения за други, за да се ускори 
разпространението. Говорителят на Комисията Ерик Мамер поясни днес пред журналисти в Брюксел, че заложената  
прогноза за 300 милиона дози през второто тримесечие взима предвид всички налични ваксини, включително тези, които 
все още не са получили регулаторно одобрение като тази на Johnson & Johnson. 
Очаква се медикаментът на Johnson & Johnson да бъде оторизиран на европейско ниво тази седмица, заяви еврокомисарят 
за вътрешния пазар Тиери Бретон по телевизия France 2. 
 
√ Германия ускорява ваксинационната кампания с около 10 млн. дози на седмица 
Очаква се до края на седмицата ваксината на Johnson & Johnson да бъде одобрена в Европа  
От края на март Германия ще ускори драстично кампанията си за ваксинация с около 10 млн. седмични ваксини, според 
информация на финансовия министър Олаф Шолц, пише Bloomberg. 

https://www.bloombergtv.bg/a/19-svetat-e-biznes/90100-sasha-bezuhanova-inovatsionnite-startapi-tryabva-da-se-institutsionalizirat
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През април, май и юни центровете за ваксинация и лекарите ще трябва да поставят милиони дози всяка седмица, каза 
Шолц в интервю за телевизия ZDF в неделя вечер. 
Правителството на канцлера Ангела Меркел е подложено на критики заради бавната кампания за ваксинация срещу Covid-
19 в страната. Досега Германия е направила средно 8,8 дози на 100 души. За сравнение, поставените дози в САЩ са с 27 
повече, а в Обединеното кралство – с почти 35. 
Поставянето на 10 млн. дози седмично би било бързо ускоряване на кампанията за ваксинация в Германия. Страната е 
поставила общо 7,33 млн. дози от началото на ваксинационната кампания, която стартира преди десет седмици. 
Междувременно тази седмица се очаква ваксината срещу Covid-19 на Johnson & Johnson да бъде одобрена в Европа. Това 
заяви Европейският комисар за вътрешния пазар и услуги Тиери Бретон. Този ход също би ускорил ваксинациите в блока. 
„Този месец ще имаме още по-малко ваксини, което означава, че трябва да следваме приоритетите си и да бъдем по-
гъвкави“, каза в понеделник министър-председателят на Бавария Маркус Содер пред телевизия ARD. 
„Имам усещането, че можехме сега да имаме повече свобода, ако бяхме успели да се справим с организационните 
препятствия, като например липсата на достатъчно налични ваксини и бюрокрацията около имунизацията, която е 
тромава“, добави той. 
Бавният темп на ваксинация в Германия допринесе за необходимостта от по-дълъг локдаун, като Меркел миналата 
седмица удължи повечето ограничения до 28 март. Нейното правителство също представи план за постепенно 
облекчаване на мерките, но по-нататъшното облекчаване зависи от забавянето на разпространеното на Covid-19. 
 
√ Президентът на Молдова иска предсрочни парламентарни избори 
Мая Санду, президент на Молдова 
Много сме благодарни за даренията от Румъния и чрез платформата Covax. Но те няма да стигнат и е голямо 
предизвикателство за малките и развиващи се страни да успеят да си осигурят дозите. 
Не става въпрос само за пари. Пандемията е приоритет. 
Решаването на проблемите около нея е приоритет и можем да намерим парите, но е изключително трудно да сключиш 
договорите. Виждате, че това е проблем дори и за по-силните страни. 
Надяваме се да получим повече подкрепа от ЕС, но и от останалата част от света, за да може всеки да получи ваксината 
навреме. 
Говорим и с компаниите, които произвеждат ваксини. Нашите здравни наскоро власти регистрираха една от руските 
ваксини. Искаме да имаме шанса да получим различни ваксини, за да могат хората да избират. 
Засега обаче трябва да осигурим колкото може повече ваксини и да дадем избор на хората. 
Разбира се, разчитаме на ЕС и европейските институции полагат усилия да осигурят ваксини, включително за страните, с 
които е партньор. 
Всички виждаме последните събития и те създават повече затруднения за нас в региона. 
Искаме да имаме мир и стабилност в региона и се опитваме да поддържаме отношения с всички съседни страни. 
Става дума за вътрешни реформи и борба с корупцията. 
Имаме много силен мандат от народа, които гласуваха през ноември и ме избраха, за да се боря с корупцията. 
Въпреки че има много силна подкрепа от хората за тази кауза, за съжаление, не всички от сегашната политическа класа 
подкрепя тази борба. 
Корупцията е основната причина за бедността в моята страна. 
Заради корупцията много хора заминават в чужбина. Една трета от населението е в чужбина. Това е основен проблем. 
Затова искам предсрочни парламентарни избори, защото трябва да имаме мнозинство в парламента, което да подкрепи 
реформите, които хората искат. 
 
√ Китай и Русия имат по-голяма роля от очакваното в глобалния отговор срещу пандемията 
Некоординираният подход при разпространението на ваксините може да изтрие 9,2 млрд. долара от глобалния БВП 
прз 2021 г.  
Опасенията на експертите, че хората в по-богатите страни ще бъдат ваксинирани преди тези в по-бедните започват да се 
оправдават. Неравенството може да окаже допълнителен натиск на глобалната икономика, сочи скорошно изследване, 
подкрепено от Международната търговска камара. 
Ако страните продължават да прилагат некоординиран подход към разпространението на ваксините, светът рискува да 
изтрие 9,2 милиарда долара от глобалния брутен вътрешен продукт през 2021 г., се посочва в изследването, цитирано от 
Yahoo Finance. 
Здравните власти са критикувани за прилагането на националистически стратегии в Европа и САЩ. Италия например 
наскоро блокира износа на дози от ваксината на AstraZeneca за Австралия. 
Междувременно Русия и Китай увеличават усилията си да запълнят съществуващите липси. Индия също се бори за 
глобално влияние, разпространявайки дози в страните с ниски и средни доходи, което донякъде беше очаквано. В страната 
се намира един от най-големите производители на ваксини в света - Serum Institute of India, както и други компании, 
разработващи свои кандидати. 
“Индия си партнира по много продуктивен начин с мултинационалните компании и работи със Световната здравна 
организация и други регулаторни власти. Така че там има ниво на научна строгост и ангажимент към прецизност, което 
невинаги виждаме при Русия и Китай”, заяви д-р Питър Хотез, Baylor College of Medicine. 
“СЗО вече разглежда тези опасения с екипи на място”, отбеляза съветник на ръководителя на организацията Тедрос 
Адханом Гебрейесус. 
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Според него СЗО работи с китайските Sinopham и Sinovac и производителите на руската ваксина Sputnik V, за да може те 
да усъвършенстват процесите си и да отговорят на строгите международни стандарти за регулация. 
По думите на Хотез неочаквано голямото влияние на Русия и Китай може да доведе до геополитически промени. 
"Реалността е, че Русия и Китай са тук, те са големи производители и ако успеем да ги внедрим и да ги накараме да си 
сътрудничат... и да подобрим тяхната регулаторна структура, това може да промени играта", смята той. 
 
√ Инвеститорите натиснаха алармата заради бавната ваксинационна кампания на Европа 
Продължаващото разпространение на вируса на континента може да засегне инвестиционните стратегии  
Проблемите на Европа във ваксинационната кампания разтревожиха някои от най-известните инвеститори в света, които 
смятат, че икономическият растеж може да бъде помрачен от бавния темп на отварянето на бизнеса, пише Bloomberg. 
Въпреки че акциите в региона поведоха глобалното рали и се представят по-добре на фона на разпродажбите в 
технологичния сектор в САЩ, продължителните блокади за овладяване на пандемията са заплаха за икономическото 
възстановяване. Експерти на Bank of America и BlackRock предупреждават, че продължаващото разпространение на вируса 
на континента може да засегне инвестиционните стратегии. 
“Европейците отчаяно се нуждаят от ускоряване на темпа на ваксинациите, ако искат да се отърват от вируса”, заяви Сийма 
Шах, Principal Global Investors. “Бюрокрацията и обърканите съобщения на правителствата натежават на процеса”, добавя 
експертът. 
 

 
Европейските акции се представят по-силно спрямо американските в доларово изражение от октомври.  

Графика: Bloomberg 
 
Principal предпочита американските акции пред европейските, позовавайки се на пакета стимули на президента Джо 
Байдън, който се очаква да насърчи икономиката. Европейският фонд за възстановяване “бледнее в сравнение”, добавя 
Шах. 
Политическите пререкания, трусовете при доставките и обществената несигурност доведоха до изоставането на Европа в 
процеса по масови ваксинации. Европейският съюз е предоставил осем дози на 100 души, в сравнение с 33 за 
Великобритания и 25 за САЩ, става ясно от данни на Bloomberg. Забавяне с един или два месеца на отварянето на 
икономиката може да струва на ЕС между 50 и 100 милиарда евро от брутния вътрешен продукт, сочат изчисления на 
Bloomberg Economics.  
“С риск да прозвучи осъдитено, за съжаление трябва да повторим, че бавният темп на ваксинации продължава да 
застрашава възстановяването на еврозоната”, посочва Петер Ванден Хойте, главен икономист на ING Belgium в Брюксел. 
Все пак има известен напредък. В Германия нивото на заразени над 80 години се понижи с почти 80% от края на декември, 
след като лекарите приоритизираха поставянето на ваксини на по-възрастното население. Благодарение на новите 
доставки и увеличаването на производството ЕС може да се окаже способен да ваксинира 75% от възрастното си население 
до края на август - около два месеца по-рано спрямо предишните очаквания, според базираната в Лондон изследователска 
компания Airfinity Ltd. 
За инвеститорите обаче това може да е твърде късно. “Това са критичните летни месеци”, посаха по-рано стратези на Bank 
of America. “Загубата на втори туристически сезон е риск за ЕС”, добавят те. 
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Банката очаква еврото да отслабне до 1,15 долара до края на годината спрямо настоящото си ниво от 1,19 долара, като се 
позовава на силното възстановяване в САЩ. Страната успява да имунизира жителите си по-бързо, а общата ѝ фискална 
подкрепа е около шест пъти по-голяма спрямо европейския фонд за възстановяване. В допълнение към това 
американските потребители спестиха повече пари по време на пандемията, отбелязват стратезите на Bank of America. 
 

 
Европейските икономики ще нараснат с между 1,8 и 5,6% през тази година. Графика: Bloomberg 

 
Ралито накара европейските акции да изглеждат скъпи в сравнение с британските, като по някои показатели книжата вече 
са включили пълното възстановяване в оценките си. 
Индексът Stoxx 600 Travel and Leisure е близо до предпандемичните си нива въпреки разнопосочните отчети и 
предупрежденията, че бизнес пътуванията няма да се възстановят скоро. Deutsche Lufthansa заяви, че може да отнеме 
време до средата на десетилетието за пълното възстановяване на сегмента. 
“Оценките са много високи”, заяви Мигел Гарсия, Diaphanum Valores. 
Разбира се, има бичи очаквания за някои сектори въпреки прогнозите за слаб растеж. Банковата индустрия е третата по 
големина в индекса Stoxx 600, като се очаква тя да спечели от поскъпването на облигациите и силния пазар на първични 
публични предлагания. 
 
√ МВФ: Пандемията не е свършила никъде, докато не свърши навсякъде 
От Фонда се обявяват за международни усилия в подкрепа на развиващите се пазари 
Светът продължава да се възстановява от най-тежката рецесия в мирно време след Голямата депресия. 
Международният валутен фонд наскоро прогнозира ръст на глобалния БВП на 5,5% тази година и 4,2% през 2022 г. Но това 
ще бъде дълго и несигурно изкачване. По-голямата част от света е изправена пред бавно разпространение на ваксини на 
фона на новите варианти на вируса, а перспективите за възстановяване се различават опасно в отделните страни и региони, 
пише CNN Business, позовавайки се на публикация в блога на Международния валутен фонд. 
Въпросът е: Ще предприемат ли политиците действия за предотвратяване на това голямо разминаване? 
На неотдавнашната среща на финансовите министри и управителите на централните банки от Г-20 стана ясно, че 
съществува голям риск, тъй като, докато напредналите икономики и някои нововъзникващи пазари се възстановяват по-
бързо, повечето развиващи се страни ще изпитват сътресения за години напред. 
„Ние изчисляваме, че до края на 2022 г. кумулативният доход на глава от населението ще бъде с 13% по-нисък от 
прогнозите преди кризата в развитите икономики - в сравнение с 18% за страните с ниски доходи и 22% за развиващите се 
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страни, с изключение на Китай. Това прогнозно увеличаване на дохода на глава от населението ще увеличи с милиони 
броя на изключително бедните хора в развиващия се свят“, пишат от МВФ. 
С други думи, сближаването между страните вече не може да се приема за даденост. Преди кризата се прогнозираше, че 
разликите в доходите между напредналите икономики и 110 развиващи се страни ще се стеснят между 2020 и 2022 г. Но 
сега се изчислява, че само 52 икономики ще наваксват през този период, докато 58 ще изостанат. 
Това отчасти се дължи на неравномерния достъп до ваксини. Дори и в най-добрия случай, повечето развиващи се 
икономики се очаква да достигнат широко разпространение на ваксините едва до края на 2022 г. или след това. Някои са 
особено изложени на силно засегнати сектори, като туризъм и износ на петрол и/или имат ограничено пространство за 
действие в бюджетите си. 
Миналата година напредналите икономики вложиха средно около 24% от БВП във фискални мерки в сравнение с едва 6% 
в развиващите се пазари и по-малко от 2% в страните с ниски доходи. Сравненията между различни държави също показват 
колко по-значителна подкрепа при кризи често се свързва с по-малка загуба на заетост. 
И това не е просто разминаване между страните. Наблюдаваме и ускорено разминаване в рамките на държавите: младите, 
нискоквалифицираните и жените са непропорционално засегнати от загубите на работни места. И милиони деца все още 
са изправени пред трудности в образованието си. Превръщането им в изгубено поколение би било непростима грешка. 
Това също би задълбочило дългосрочните икономически белези от кризата, което би направило още по-трудно 
намаляването на неравенството и стимулирането на растежа и работните места. Помислете за предизвикателствата, които 
предстоят: Само за икономиките от Г-20 (с изключение на Индия и Саудитска Арабия поради ограничения на данните), се 
очаква общите загуби на заетост да се равняват на 25 милиона работни места през тази година и близо 20 милиона през 
2022 г., в сравнение с прогнозите преди кризата. 
Според МВФ властите трябва да се концентрират върху три приоритета, за да предотвратят тези разминавания: 
Първо, увеличаване на усилията за прекратяване на здравната криза 
„Знаем, че пандемията не е свършила никъде, докато не свърши навсякъде. Докато новите случаи в световен мащаб 
наскоро намаляха, ние сме загрижени, че може да са необходими множество кръгове ваксинации, за да се запази 
имунитетът срещу нови варианти. 
Ето защо се нуждаем от много по-силно международно сътрудничество, за да се ускори разпространението на ваксините 
в по-бедните страни. Допълнителното финансиране за осигуряване на дози и заплащане на логистика е от решаващо 
значение. Важно е също и навременното преразпределение на излишните ваксини от страни с излишък към страните с 
дефицит и значително увеличаване на капацитета за производство на ваксини за 2022 г. и след това. Защитата на 
производителите на ваксини срещу отрицателните рискове от свръхпроизводство може да бъде вариант, който си струва 
да се разгледа“, пишат от МВФ. 
Трябва също така да осигурим по-голям достъп до терапии и тестове, включително секвениране на вируси, като 
същевременно се освободим от ограниченията върху износа на медицински консумативи. По-бързият прогрес в 
прекратяването на здравната криза би могъл да увеличи глобалния доход кумулативно с 9 трилиона долара между 2020 и 
2025 г. 
Второ, засилване на борбата с икономическата криза 
Воден от страните от Г-20, светът взе безпрецедентни и синхронизирани мерки, включително близо 14 трилиона долара 
във фискални действия. Правителствата трябва да надграждат тези усилия, като продължават да предоставят фискална 
подкрепа. 
Ключът е да се помогне за поддържане на поминъка и да се гарантира, че иначе жизнеспособните компании няма да 
изпаднат в неплатежоспособност. Това изисква не само фискални мерки, но и поддържане на благоприятни финансови 
условия чрез приспособими парични и финансови политики, които подпомагат притока на кредити към домакинствата и 
фирмите. 
Един риск за напред - особено пред различния темп на възстановяване - е потенциалът за волатилност на пазара в отговор 
на променящите се финансови условия. Големите централни банки ще трябва внимателно да съобщават своите планове 
за парична политика, за да предотвратят излишната нестабилност на финансовите пазари, както у дома, така и в останалия 
свят. 
Трето, засилване на подкрепата за уязвимите страни 
Предвид ограничените ресурси и политическо пространство, много от развиващите се пазари и държави с ниски доходи 
скоро биха могли да бъдат изправени пред мъчителен избор между поддържане на макроикономическа стабилност, 
справяне със здравната криза и задоволяване на основните нужди на хората. 
Повишената им уязвимост засяга не само собствените им перспективи за възстановяване от кризата, но и скоростта и 
мащаба на глобалното възстановяване и може да бъде дестабилизираща сила в редица и без това крехки области. 
„Първата стъпка започва у дома, като правителствата събират повече вътрешни приходи, правят публичните разходи по-
ефективни и подобряват бизнес средата. В същото време международните усилия са от решаващо значение за по-
нататъшното разширяване на концесионното финансиране и привличането на частните финанси, включително чрез по-
силни инструменти за споделяне на риска“, смятат от фонда. 
От своя страна МВФ предостави над 105 милиарда долара ново финансиране на 85 държави и облекчени условия за 
обслужване на дълга на най-бедните си членове. „Стремим се да направим още повече в подкрепа на нашите 190 страни 
членки през 2021 г. и след това“, казаха от Фонда. 
 
√ Добрите икономически новини са нож с две остриета за пазарите 
Оптимизмът от възстановяването се превръща в опасение относно възможно прегряване на икономиката 



12 

 

Представянето на финансовите пазари в понеделник показва как дори най-положителните новини за световната 
икономика не могат да подкрепят рисковите активи, които бяха засегнати от случващото се на глобалния пазар на 
облигации, съобщава Bloomberg. 
Акциите остават чувствителни към повишаването на доходността по облигациите въпреки одобрението на пакета от 
стимули в САЩ за 1,9 трилиона долара и данните, които показаха, че износът на Китай се повишава. Други чувствителни 
към риска активи, като корейския вон и индонезийските облигации, също отслабват, заедно с книжата на технологичните 
дружества. 
“Прибирането на печалба все още не е приключило, имайки се предвид, че доходността по облигациите се повишава и 
инвеститорите стават предпазливи”, посочва Джаксън Уонг, директор на Amber Hill Capital. Той отбелязва, че доходност от 
около 1,6% по 10-годишните държавни облигации не е положителна за стойността на активите и няма перспектива 
повишаването ѝ да приключи в краткосрочен план. 
 

 
Азиатските акции поевтиняват след повишаването на доходността по облигациите в САЩ. Графика: Bloomberg 

 
Подобряващите се данни и приемането на втория по големина пакет стимули в американската история преобърнаха 
оптимизма от възстановяването в опасения от прегряване на икономиката и по-скорошно от очакваното повишаване на 
лихвените проценти. Мерките за борба с последиците от пандемията сега са причина за волатилността на пазарите на 
акции и облигации, подновявайки диалога относно твърде високите оценки на компаниите по света. 
“Краткосрочният риск е да видим продължаващ ръст на доходността по облигациите до над 2%”, смята Кон Го, Australia & 
New Zealand Banking Group. “Това ще доведе до допълнителни промени в цените на активите, които по-рано се възползваха 
от ниската доходност”, смята той. 
Ето и някои от водещите движения на пазарите в понеделник: 
- индексът MSCI Asia Pacific се понижава с 0,7%, отбелязвайки загуби за трета поредна сесия; 
- корейският вон отслабва до най-ниското си ниво от ноември; 
- доходността по 10-годишните индонезийски облигации се повишава с 15 базисни пункта до 6,84% - най-високото ниво от 
октомври насам; 
- доларовият индекс на Bloomberg преобърна загубите, като се повишава с 0,1%, увеличавайки напредъка си от 0,9% през 
миналата седмица. 
Въпреки че пакетът стимули в САЩ ще трябва да премине финално гласуване в Камарата на представителите във вторник, 
икономистите вече увеличават очакванията си за растежа. И въпреки че покачването на доходността по облигациите често 
е приемано като признак на икономическа сила, темпът предизвика опасения относно непредвидимата спирала в посока 
надолу в цените на облигациите. 
 
√ Нуждаят ли се по-младите служители изобщо от офис? 
Много ръководители на компании се тревожат за по-младите си таланти заради липсата на контакт с опитните 
им колеги 
Дейвид Соломон беше безкомпромисен. Работата от вкъщи е “отклонение, което ще коригираме възможно най-скоро”, 
заяви главният изпълнителен директор на Goldman Sachs наскоро, цитиран от Financial Times. 
“Не искам нова група от млади хора, които започват работа отдалечено, нямат директен контакт, директен опит, директно 
менторство”, коментира Соломон. 
Неговото изказване беше прието негативно от служителите, които се радват на възможността за работа от дома. Някои 
дори спекулираха, че подобно отношение може да откаже завършващите наскоро. 

https://www.bloombergtv.bg/a/8-novini-ot-sveta/90034-senatat-na-sasht-prie-zakonoproekta-za-stimuli-za-19-triliona-dolara
https://www.bloombergtv.bg/a/8-novini-ot-sveta/90034-senatat-na-sasht-prie-zakonoproekta-za-stimuli-za-19-triliona-dolara
https://www.bloombergtv.bg/a/8-novini-ot-sveta/90035-iznosat-na-kitay-narastva-sled-blokadite-ot-2020-g-nasarchen-ot-silnoto-globalno-tarsene
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Въпреки това Соломон не е единственият, който смята, че младите служители се нуждаят от офис. Много мениджъри на 
компании посочват, че са притеснени за младите си специалисти, които са лишени от възможността за неформално 
обучение по време на срещи или разговори на място. 
Някои от по-младите служители изпитват трудности при работата от дома. Изследване на Leesman установява, че 72-
процентен дял от талантите под 25 години нямат отделна стая, в която да работят от домовете си, като изпитват 
затруднения при свързването с колеги. 
Хората между 20 и 35 години са възрастовата група, която най-силно желае да се завърне в офиса, става ясно от изследване 
на Chartered Institute of Personnel and Development. 
Изолацията е друг проблем. 
Робин Дънбар, психолог и автор на новата книга Friends: Understanding the Power of Our Most Important Relationships, пише 
за служителите, които са на първото си работно място и биха предпочели да се социализират в офиса. “Ако те нямат база 
от вече създадени приятелства, които да поддържат, къде в града биха могли да намерят такива при положение, че не 
познават никого”, пита той. 
Работните взаимоотношения не са само приятелски, но и са свързани с научаването за това как се ръководи организацията, 
определянето къде стоят реалните ѝ ръководители зад формалните титли. 
По време на пандемията изглежда, че офисите разполагат с магически сили да решат всеки работен проблем от трупането 
до опит до креативността. Очакванията са, че служителите просто трябва да се завърнат в офисите и всичко ще бъде наред. 
Офисът може да е оазис, когато домът е мрачен и клаустрофобичен, но когато се отворят училища, кафенета и пространства 
за съвместна работа, светът ще бъде различен. Без съмнение офисът ще продължи да привлича млади служители - поне 
на непълно работно време. Но пандемията е възможност за преоценка на неговата функция и преразглеждане на 
работните модели. 
 
БНТ 
 
√ Предлагат преустановяване на занятията за учениците от 5-и до 12-и клас в Бургас 
Бургас е сред градовете с най-висока заболеваемост от коронавирус. Сериозен е и процентът на установените случаи на 
британския вариант на COVID-19. 
Днес предстои заседание на областния щаб, като ще бъде предложено маските на открито да са задължителни, а учебните 
занятия за учениците от 5-и до 12-и клас да бъдат преустановени. Това заяви пред БНТ директорът на РЗИ-Бургас д-р Георги 
Паздеров. 
Той призова за критерии, около които да се обединят превантивните мерки и готовността на лечебните заведения да 
приемат увеличения брой заболели. 
По думите му ситуацията прилича на тази през ноември и декември, но сега опитът на медиците срещу болестта е по-
голям. 
Д-р Паздеров предупреди, че заради британския вариант на коронавируса все по-често боледуват млади хора. 
"Зелените коридори" за ваксиниране ще работят от утре сутринта, каза още д-р Георги Паздеров. Уточни, че за Бургас са 
необходими повече ваксини. 
 
√ Бюрата по труда приемат заявки по програми, предвидени в Закона за насърчаване на заетостта 
Бюрата по труда в цялата страна вече приемат заявки от бизнеса и от безработни за финансова подкрепа по 
програми, предвидени в Закона за насърчаване на заетостта. 
Финансова подкрепа бизнесът получава, ако за обявено работно място наеме регистриран безработен от рискова група, а 
именно - млади до 29 години, хора в предпенсионна възраст или хора с увреждания. 
Поемат се и половината от разходите на работодатели, които организират обучения по ключови компетентности на заети 
в микро, малки и средни предприятия с цел да се подобрят конкретни умения на заетите в конкретна технология, с която 
бизнесът борави в предприятието. 
Продължават и стимулите за безработните, които намерят работно място на повече от 50 км от местоживеенето си. 
Покриват се разходите за междуселищен транспорт до и от работното място, както и средства до 200 лева на месец за 
квартира и други разходи. 
Безработен, който започне собствен бизнес по одобрен бизнесплан, може да получи накуп обезщетенията си за 
безработица или да му бъде предоставена еднократна помощ - 4 хиляди лева, за да стартира дейността си. 
 
√ Кристалина Георгиева е сред 100-те най-влиятелни жени  
Управляващият директор на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева влезе в списъка на американското 
списание Барънс на 100-те най-влиятелни жени във финансите в САЩ. 
Включените в списъка жени са избрани заради техните постижения, лидерство и влияние в рамките на техните 
организации и способността им да предопределят бъдещето в сферата, в която работят. 
Участничките в него не са класирани според тяхната значимост, а са подредени по азбучен ред въз основа на проучване 
сред читатели, финансови анализатори и журналисти. 
Това е поредното отличие за Кристалина Георгиева, която се нарежда до Министъра на финансите на САЩ Джанет Йелън, 
главния икономист на Световната банка Кармен Райнхарт и други изтъкнати представителки на публичния и частен 
финансов сектор на САЩ. 
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През изминалата 2020 година г-жа Георгиева попадна в класацията на списание Forbes на стоте най-влиятелни жени на 
планетата, в списъка на Bloomberg за най-важните хора на 2020 година в категория "Финанси", както и беше определена 
сред 100-те най-влиятелни личности на годината в престижната класация на списание Time, в категория "Титани". 
 
Мениджър 
 
√ България на първо място в Европа по права на работещите жени  
България е най-добрата страна в Европа що се отнася до правата на работещите жени. Това показва задълбочен анализ 
на английската маркетингова компания Reboot. 
Страната ни е поставена на първо място сред 27 други европейски страни, като системата за оценка дава на страната ни 
236 точки от общо 300. 
Много голяма тежест в тази оценка има дългото майчинство, което се подсигурява от държавата у нас. „Тази страна 
позволява майките да вземат платено майчинство от 58 седмици (410 дни), което е най-дългото в света, като през този 
период се плаща 90% от заплатата, получавана преди това. Именно заради това даваме 100 от 100 точки на България по 
тази част от оценъчния алгоритъм“, пише в анализа. 
България също така е класирана на трето място в рейтинга за жените на ръководни позиции, за което получава 90 от 100 
точки в този сегмент. Според анализа 22% отработещите жени у нас са на ръководни позиции, което е 4-тия най-висок дял 
спрямо всички страни в изследването. 
Що се отнася до икономическите възможности на жените у нас, страната ни е по средата на рейтинга в тази категория с 47 
от 100 точки. Основната причина за това е оценката от 0,72 в глобалния индекс за разлики в заплащането по отношение на 
половете (Gender Gap Index 2020). 
След нас в класацията се нареждат Хърватия с 210 дни платено майчинство, Естония, Норвегия, Словакия  и Нидерландия. 
От съседните ни страни, включени в изследването Румъния е на 7-мо място с 197 точки, Гърция е на 16-та позиция с 130 
точки, а Турция на последно 27 място само с 40 точки. 
 
√ Спад на индустриалното производството регистрира Германия през януари  
Общото индустриално производство, включващо промишленото и енергийното производство, както и строителството в 
Германия, отбеляза спад от 2,5% през януари спрямо декември 2020 г. Това показват данните немската федерална 
статистика Destatis, цитирани от БНР. 
Министерството на икономика обаче посочи, че сумарните данни за декември и януари показват нарастване на 
производството с 1,4 на сто.  
Спрямо януари 2020 г. индустриалното производство в Германия се понижи с 3,9% след спад с 1,0% през декември. Спрямо 
февруари 2020 г., точно месец преди началото на коронавирусната пандемия в Германия, индустриалното производство 
се понижава с 4,2%, показват данните на Destatis, което е знак, че индустриалният сектор в страната все още не се е 
възстановил напълно до предпандемичните си нива. 
Промишленото производство (изключвайки енергийния сектор и строителството от общото индустриално производство) 
се е свило през януари с 0,5% най-вече в резултат на понижение с 0,8% при средствата за производство и с 0,7% при 
производството на потребителски стоки. 
В същото време строителното производство спадна с цели 12,2% с оглед на студеното зимно време, докато енергийното 
производство се е повишило с 0,6 на сто. 
"Въпреки предприетите мерки за ограничаване на пандемията, промишленото производство отчете само малък спад през 
януари, който се дължеше главно на недостиг на полупроводникови материали за автомобилната индустрия", отбеляза 
Министерството на икономиката и добави, че производството на машини и оборудване е отчело забележимо увеличение.  
 
√ Провал на ваксинацията в ЕС би поставил под въпрос втори поред туристически сезон  
Провалът на ваксинация в Европейския съюз през първото тримесечие на 2021 г. заплашва да нанесе загуби от порядъка 
на 100 милиарда евро инвестиции и поставя под въпрос втори туристически сезон поред, съобщава Bloomberg.  
Неуспешната имунизация в ЕС е обезпокоителна за най-големите инвеститори в света, които виждат бавния темп на 
възобновяване на бизнеса (услугите и туризмът в повечето страни от ЕС остават до голяма степен затворени поради 
карантинните мерки) заплашва да подкопае възобновяването на икономическия растеж, посочва агенцията. Забавянето 
на започването на бизнес с един или два месеца заплашва икономиката на ЕС със загуба от 50 до 100 милиарда евро 
пропуснати печалби, отбелязва Bloomberg, цитиран от Агенция "Фокус".  
Европейските инвестиционни фондове отчитат изтичане на капитал в продължение на три седмици поред, докато Bank of 
America и BlackRock Investment предупреждават, че продължаващото нарастване на честотата на коронавирус в Европа 
може да наруши дългосрочните стратегии на инвеститорите. 
ЕС, който в момента е използвал 8 дози ваксина на 100 души от населението си, изостава значително от САЩ (33 дози) и 
Великобритания (25 дози) по отношение на нивата на имунизацията. Агенцията посочва като причини за това политическо 
разделение, прекъсване на доставките, бюрократични закъснения и обществено недоверие.  
Агенцията вярва, че ЕС има шанс да ваксинира 75% от пълнолетното си население до края на лятото, което е в съответствие 
с последната версия на стратегията на Европейската комисия за ваксиниране, но може да е твърде късно, тъй като би 
означавало загуба на критичните летни месеци. В резултат на това ЕС може да загуби втори пореден туристически сезон.  
Според Европейската комисия през първото тримесечие 27 държави от ЕС очакват да получат по договори за 
предварителна поръчка на ваксини, подписани в Брюксел, само около една трета от прогнозния брой дози - 106 милиона. 

https://www.rebootonline.com/digital-pr/assets/best-countries-women-work-europe/
https://www.rebootonline.com/digital-pr/assets/best-countries-women-work-europe/
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Европейската комисия очаква, че доставките ще се стабилизират и ще достигнат прогнозното ниво от 300 милиона дози 
през второто тримесечие, докато през третото тримесечие ЕК се надява, че ЕС ще получи около 900 милиона дози. Това 
ще бъде възможно, ако новите западни ваксини бъдат въведени на пазара на ЕС, по-специално от Johnson & Johnson, с 
която Европейската комисия също подписа договор за предварителна поръчка миналата година.  
 
√ Всяка трета туристическа дестинация по света - напълно затворена  
Всяка трета дестинация в момента е напълно затворена за чуждестранни туристи заради пандемията. Това важи особено 
за Азия и Европа, съобщи вчера Световната организация по туризъм (СОТ) към ООН, цитирана от АФП. 
Някои правителства започнаха да смекчават ограниченията за пътуванията миналата година, но появата на нови варианти 
на вируса и епидемиологичната обстановка, която продължава да бъде тежка, преобърнаха тази тенденция, отбелязват 
експертите на СОТ, чиято централа се намира в Мадрид. 
В началото на февруари 69 дестинации от 217 в света или 23 на сто са били напълно затворени за международен туризъм, 
а от тях 30 на сто са в Азия и тихоокеанския район, 15 - в Европа и 11 - в Африка. 
Това е спад спрямо пика на затварянето на границите, отчетен през май 2020 година, когато 75 на сто от световните 
туристически дестинации бяха напълно затворени. При все това делът им превишава ноемврийското равнище, когато те 
бяха само 27 на сто, пише БТА. 
СОТ наблюдава "по-нюансиран подход, основаващ се на доказателствата и рисковете" при ограниченията за пътуване като 
задължението за пътуващите в чужбина да представят отрицателен тест при пристигането си. 
Близо една трета или 32 на сто от световните туристически дестинации изискват вече да се представя PCR или антигенен 
тест при пристигането и често тази мярка е съпътствана и с карантина. 
"Ограниченията за пътуванията бяха широко прилагани, за да се овладее разпространението на вируса. Сега, когато се 
опитваме да рестартираме туризма, трябва да приемем, че ограниченията са само един елемент от решението наред с 
други", подчерта генералният директор на СОТ Зураб Пололикашвили. 
Тази 2020-а бе "най-лошата година в историята на туризма" със спад на пътуванията от 74 на сто спрямо 2019-а, а това е с 
близо 1 милиард по-малко туристи, сочат януарските данни на СОТ. Пандемията причини щети на сектора за 1,3 трилиона 
долара миналата година, а това са 11 пъти по-големи пропуснати ползи от отчетени през 2009 година по време на 
световната финансова криза. 
 
√ Младите американци смятат да похарчат близо половината от антикризисните помощи за акции  
Проучване на Deutsche Bank установи, че младите американци смятат да похарчат голяма част от чековете, които са част 
от одобрения през уикенда антикризисен пакет от 1,9 трлн. долара, за инвестиции на фондовия пазар, предаде Си Ен Би 
Си. 
Според анкета на банката, половината от респондентите, влизащи във възрастовата група 25 до 34 години, планират да 
похарчат около 50% от финансовите помощи за купуване на акции. 
Същевременно с това анкетираните от възрастовата група 18 до 24 години смятат да инвестират 40% от чековете в акции, 
докато тези от групата 35 до 54 години ще похарчат 37% от средствата на фондовия пазар. Анкетираните от групата над 55 
години смятат да вложат само 16% от парите в акции. 
Онлайн проучването, в което са участвали 430 инвеститори на дребно, разкрива, че участниците в него ще вложат средно 
37% от средствата, които ще получат като част от антикризисния пакет, в акции. Това означава, че на фондовия пазар може 
да се влеят 170 млрд. долара, изчисляват от Deutsche Bank. 
Новите инвеститори се разглеждат като ключов двигател на ралито на американските фондови борси през 2020 г. Според 
проучването повече от половината от респондентите са увеличили инвестициите си в акции през миналата година, като за 
45% това са били първите инвестиции на фондовия пазар в живота им. 
 
√ Кипър, Израел и Гърция влизат в нова фаза на енергийното си сътрудничество  
Кипър, Израел и Гърция навлизат в нова фаза на енергийното си сътрудничество. Днес в Никозия те подписват 
Меморандум за разбирателство за проекта „ЕвроАзия Интерконектор”, който ще свърже електропреносните мрежи на 
трите страни, предава БНР.  
Тристранното споразумение за сътрудничество, което се разглежда като последната стъпка преди започване на 
строителството на трансконтиненталния подводен електропровод, ще бъде подписано на церемония в Никозия от 
кипърския и израелския енергийни министри – Наташа Пилиду и Ювал Щайниц, а гръцкият им колега Костас Скрекас ще 
се присъедини към тях чрез видеовръзка от Атина. 
„ЕвроАзия Интерконектор” е проект за електрическа взаимовръзка между Израел, Кипър и остров Крит чрез подводен 
кабел за захранване и свързаната с него инфраструктура. Бъдещият подводен електропровод е с дължина от 1208 
километра. Той е с мощност от 1000 мегавата на първия етап от изграждането му, която ще се удвои във втората фаза от 
влизането му в действие. 
Трансконтиненталната електрическа връзка е призната за „проект от общ интерес” за ЕС. Тя отговаря на изискванията на 
новата „Зелена сделка” на Европейската комисия и през април ще кандидатства в новия кръг за европейско 
финансиране. Бъдещият електропровод ще сложи край и на енергийната изолация на Кипър, който е единствената 
държава-членка, несвързана в енергийната мрежа на Евросъюза. 
От Никозия министрите Пилиду и Щайниц ще отпътуват заедно за Кайро, където утре ще участват в първия официален 
съвет на министрите на новата регионална междуправителствена организация „Източносредиземноморски газов форум”, 
чийто устав влезе в сила от 1 март.  
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√ Цените на петрола се повишиха на фона на очакваното икономическо възстановяване  
Цените на петрола поскъпнаха в ранната търговия във вторник на фона на очакванията за възстановяване на световната 
икономика след приемането на пакета от стимули за 1,9 трлн. долара в САЩ от Сената, предаде Ройтерс. Анализаторите 
също така очакват спад на американските запаси от суров петрол. 
По-силният долар и избледняващите опасения за нарушаване на добива на Саудитска Арабия след атаката по нейни 
петролни съоръжения обаче ограничиха ръста на цените. 
Към 8:35 часа българско време цената на сорта Брент се повиши 0,18 долара, или 0,26%, до 68,42 долара за барел, докато 
американският лек суров петрол WTI поскъпна с 0,05 долара, или 0,08%, до 65,10 долара за барел. 
„Фундаментите остават в подкрепа на цените, особено като се има предвид факта, че Саудитска Арабия има пълен контрол 
в преследването на строга петролна политика.“, коментира Стивън Инес от Axi. 
„В момента Брентът се задържа на ниво от над 68 долара, което предполага, че спекулантите са се включили в търговията 
след вчерашния хаос“, добави той, 
В понеделник сортът Брент прескочи границата от 70 долара за барел, след като йеменските бунтовници хути са изстреляха 
дронове и ракети по сърцето на петролната индустрия в Саудитска Арабия, включително към съоръжението на Saudi 
Aramco в Рас Танура, което е от ключово значение за износа. По-късно от Рияд обаче заявиха, че при атаката няма жертви 
и материални щети, което доведе до спад на цените. 
Атаката дойде, след като миналата седмица групата ОПЕК+ (Организацията на страните износителки на петрол и нейните 
съюзници, начело с Русия) се договори да остави в сила действащите в момента съкращения на производството и през 
април. 
Фокусът на инвеститорите остава върху перспективите за глобално икономическо възстановяване. 
Финансовият министър на САЩ Джанет Йелън заяви в понеделник, че пакетът от помощи заради коронакризата на 
стойност 1,9 трилиона долара ще предостави достатъчно ресурси за насърчаване на „много силно“ икономическо 
възстановяване в САЩ. 
 
√ Оптимизъм на борсите в Европа  
Европейските борсови индекси записаха повишения в ранната търговия в понеделник, подкрепени от банковия сектор и 
автомобилния сектор, докато инвеститорите щ пренасочват вниманието си към отраслите, които могат да спечелят най-
много от очакваното икономическо възстановяване, предаде Ройтерс. 
Общият европейски индекс STOXX 600 се повиши с 4,7 пункта, или 0,07%, до 6 635,22 пункта, като банковият индекс SX7P 
напредна с 2,82%, а автомобилният SXAP – с 1,74%. Акциите на банките HSBC, Banco Santander и ING Groep поскъпнаха 
съответно с 3,74%, 1,39% и 2,72%. 
Немският показател DAX отчете ръст от 177,48 пункта, или 1,27%, до 14 098,17 пункта, след като института Ifo съобщи, че 
експортните нагласи на германския промишлен сектор са се подобрили за трети пореден месец през февруари. 
Водещият индекс на Лондонската борса FTSE напредна с 4,7 пункта, или 0,07%, до 6 635,22 пункта, след като учениците в 
Англия се завърнаха в класните стаи в първата стъпка от плана на премиера Борис Джонсън за завръщане към 
нормалността. 
Френският измерител CAC 40 се повиши с 45,59 пункта, или 0,78%, до 5 828,24 пункта. 
Азиатските и американските акции се представят по-слабо днес, след като одобрението на пакета от стимули за 1,9 трлн. 
долара от Сената на САЩ  и скокът на цените на петрола породиха опасения от ръст на инфлацията, което доведе до скок 
в доходността на държавните облигации в Европа и САЩ. 
„Търговията в момента е по-благосклонна към европейските борси, тъй като те не са толкова зависими от технологичния 
сектор, какъвто е случая със САЩ“, коментира Нийл Уилсън от Markets.com. 
„Освен това, има постигнат известен напредък по темата за търговията между САЩ и Европа, което е добре за компании 
като Rolls Royce.“, добави той. 
Акциите на производителя на самолетни двигатели Rolls Royce скочиха с 4,17% до върха на FTSE 100, след като ЕС и САЩ 
се договориха да отменят ответните мита върху износа си, наложени по споровете около субсидиите за 
самолетостроителните гиганти Airbus и Boeing. 
Цената на книжата на London Stock Exchange падна с 3,15%, след като той прогнозира по-високи разходи за интегрирането 
на доставящата данни за финансовия пазар. компания Refinitiv, която борсовия оператор придоби през януари за 27 млрд. 
долара. 
Ръст на Уолстрийт в петък 
Основните индекси на Нюйоркската фондова борса регистрираха сериозен ръст в петък, след като ралито на доходността 
по облигациите се успокои, а по-добрите от очакваното данни за заетостта дадоха тласък на оптимизма за по-бързо 
икономическо възстановяване, предаде Си Ен Би Си. 
Промишленият индекс Dow Jones завърши търговията с повишение от 572,16 пункта, или 1,85%, до 31 496,3 пункта, след 
като по-рано падна с около 150 пункта. Широкообхватният измерител Standard & Poor’s 500 напредна със 73,47 пункта, или 
1,95%, до 3 841,94 пункта, като в един момент показателят бе с 1% на червено. Индексът на високотехнологичните 
дружества Nasdaq се повиши със 196,68 пункта, или 1,55%, до 12 920,15 пункта, след като акциите на Apple и Microsoft 
поскъпнаха съответно с 1,07% и 2,15%. В най-ниската си точка през деня Nasdaq бе с 2,6% на минус. 
До тези резултати се стигна, след като доходността по 10-годишните американски държавни ценни се задържа на ниво от 
1,55%, след като по-рано прескочи прага от 1,6% на фона на данните за заетостта. Министерството на труда на САЩ съобщи, 
че през месец февруари са били добавени 379 хил. работни места извън селското стопанство, като безработицата е 
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паднала до 6,2%. Прогнозите бяха за 210 хил. нови работни места и  задържане на безработицата на нивото от януари – 
6,3%. 
Компаниите, които биха спечелили от бързото възстановяване на икономиката, се представиха добре в петък. Енергийният 
сектор в S&P500 напредна с 3,9% и регистрира най-добрия си ден от ноември насам. Акциите на Occidental Petroleum и 
Devon Energy поскъпнаха съответно с  4,45% и 2,90%. Финансовият сектор и този на суровините напреднаха с по над 2%. 
„Днешният доклад за заетостта потвърди, че икономиката е на път към по-широко отваряне“, каза коментира Грегъри 
Фаранело от AmeriVet Securities. „Бързата разпродажба на 10-годишните американски облигации след данните за 
работните места бе посрещната с купуване при ниво от около 1,60%, което подкрепи фондовите и кредитните пазари през 
деня“, добави той. 
Въпреки това ръстът на доходността засили страховете, че ориентираните към растежа технологични компании, които 
поведоха ралито на фондовите пазари през миналата година, може да изпитат затруднения да отговорят на очакванията, 
ако разходите по заемите скочат. Цената на книжата на Tesla падна с 3,78% в петък, като загубите за седмицата достигнаха 
12%. Акциите на шампиона от пандемията Zoom Video поевтиняха с 1,65% 
Въпреки възстановяването в петък, Nasdaq се понижи с над 2% за седмицата, след като за кратко достигна червената 
територия за 2021 г. S&P 500 напредна с 0,8% слагайки край на серията от две поредни седмици на спад, a Dow регистрира 
седмичен ръст от 1,8%. 
Спад в Азия 
Азиатските борси регистрираха предимно понижения в понеделник, след като инвеститорите прибраха печалби на фона 
на приетия в САЩ пакет от икономически стимули в размер на 1,9 трлн. долара, предаде Маркетоуч. 
Водещият индекс на Токийската фондова борса Nikkei 225 се понижи със 121,07 пункта, или 0,42%, до 28 743,25 пункта. 
В континентален Китай бенчмаркът Shanghai Composite отчете спад от 47,6 пункта, или 1,36%, до 3 454,39 пункта, докато 
по-малкият индекс Shenzhen Composite изтри 52,77 пункта от стойността си, или 2,3%, завършвайки сесията при ниво от 2 
245,83 пункта. Хонконгският измерител Hang Seng се понижи с 247,03 пункта, или 0,85%, до 28 851,26 пункта. 
Южнокорейският показател Kospi регистрира спад от 27,09 пункта, или 0,92%, до 2 998,36 пункта. 
В Австралия индексът ASX200 се повиши с 28,8 пункта, или 0,43%, до 6 739,6 пункта. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) записаха предимно понижения в ранната търговия. Основният бенчмарк 
SOFIX отчете спад от 0,89 пункта, или 0,18%, до 492,89 пункта. BGBX40 напредна с 0,14 пункта, или 0,13%, до 110,28 пункта. 
BGTR30 изтри 0,66 пункта от стойността си, или 0,45%, достигайки ниво от 530,93 пункта. BGREIT се понижи с 0,66 пункта, 
или 0,45%, до 145,01 пункта. 
 
Cross.bg 
 
√ Зимата на 2020 - 2021 година е втората най-топла откакто се водят наблюденията  
Зимата на 2020 - 2021 година е втората най-топла откакто се водят наблюденията въобще. Първенството е за зимата от 
2006 - 2007 г. Живеем в един доста по-топъл свят, коментира синоптикът проф. Георги Рачев в БТВ „Тази сутрин". По думите 
му столицата София тази година е преживяла най-топлата зима откакто се водят наблюденията въобще. 
Относно дългосрочната прогноза, Георги Рачев коментира, че е нормално през март месец да вали сняг. Миналата година 
на 24 и 25 март снежната покривка в София е била 22 см и се е задържала пет дни, припомни Рачев. 
Синоптикът каза, че сряда и четвъртък ще вали сняг и дъжд в страната ни до обяд, след което системата се изтегля. В петък 
денят ще започне със студ, след което започва затопляне. В Северозападна България ще вали мокър сняг, а в Югоизточна 
- предимно дъжд. Утре над цялата страна ще бъде облачно и дъждовно, коментира Рачев. 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва" 

- Какво е състоянието на икономиката година след началото на пандемията и на какво се дължи възходът на 
биткойните - коментар на икономистите Владимир Сиркаров и Владислав Драмалиев; 

- До какви усложнения може да доведе коронавирусът при децата и какви други вируси ни атакуват през март - 
гост в студиото педиатърът Камен Лисички; 

- Какво разклати мира в английското кралско семейство и как ще продължи скандалът - коментар в студиото; 
- На живо: Защо жителите на две разградски села събират дарения за купуване на асфалт?; 
- Българската национална телевизия със специална интернет платформа за изборите - гост в студиото ще бъде 

генералният директор Емил Кошлуков; 
- Как ученичка от Добрич се готви да полети в Космоса - на живо Татяна Иванова, първата българка, тренирана от 

НАСА за астронавт; 
- Как оцеляват в пандемията музикантите зад пулта - гост в студиото DG MASKOTA; 

Нова телевизия, „Здравей България" 
- Британският щам върлува в 15 области у нас. Трябва ли да има нови ограничения в областите с повече заразени? 

За подема на пандемията - гостува доц. Любомира Николаева – Гломб; 
- Защо спешни медици искат затягане на мерките? При какви условия работят и увеличават ли се сигналите към 

тях?; 
- Шанс за втори живот. 29-годишен мъж спаси четирима души, сред които и две деца. На живо за уникалната 

донорска ситуация; 
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- Сблъсък на релсите прати две жени в болница. Как се стигна до тежкия инцидент на ЖП прелез?; 
- Храните у нас - най-скъпи за последните 5 години. В кои градове плащаме най-много и в кои - най-малко за 

основните продукти? Проверка - в „На твоя страна"; 
- Принцесите също плачат. Има ли расизъм в кралския двор? На живо от Лондон след скандалното интервю на 

Меган и Хари; 
- Краят на една ера: Финалният кадър на „Откраднат живот". Показваме ви как премина последният снимачен ден 

от любимия сериал по NOVA. 
 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - Запор за самолет, имоти в Париж и антики за 112 млн. лв. на Васил Божков и Цветан Василев; 
в. Труд - Автомобилният боклук на Европа е у нас; 
в. Телеграф - Пазим си място с фалшив знак за 50 лева; 
в. Монитор - СOVID-19 пратил всеки трети безработен в бюрото по труда; 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - 1020 катастрофи по-малко през 2020-а, но пияни и дрогирани причинили 13 повече с жертви; 
в. 24 часа - БСП и ГЕРБ в първи остър предизборен сблъсък - не идеен, а дали е законна кампанията на Борисов; 
в. Труд - Ново затягане на мерките предлагат шефове на РЗИ; 
в. Труд - За 13 години двойно повече магистрални километри; 
в. Телеграф - Според хронограмата на ЦИК: Сменяме адреса до 20 март, за да гласуваме; 
в. Телеграф - Пътуваме за ваксина в друг град; 
в. Монитор - Според офертата на Печатницата на БНБ до ЦИК: Бюлетината за вота ще струва 21 стотинки; 
в. Монитор - Преизчисляват пенсиите служебно само по стаж; 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Антоанета Цонкова, член на Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно 
придобитото имущество и Иво Иванов, шеф на Териториалната дирекция на комисията в София: Запорирани са антики и 
монети на Божков и Василев за 112 млн. лв.; 
в. Труд - Кардиологьт проф. Младен Григоров пред "Труд": Спирането на планови операции заради COVID-19 е голяма 
грешка; 
в. Телеграф - Главният секретар на вътрешното министерство Ивайло Иванов: Включваме всички полицаи и коли в 
охраната на вота; 
в. Монитор - Любомир Балабански, молекулярен генетик: У нас столетниците винаги са били между 200-400 души; 
Водещи анализи 
в. 24 часа - Цяла година нацията е разделена за CОVID. Вие от кои сте?; 
в. Труд - Безвъзвратно изгубено поколение; 
в. Телеграф - Камерите ни модерни, а знаците – не; 
в. Монитор - Пандемията извади наяве проблемите на безработните. 
 
√ Предстоящи събития в страната на 09 март 
София 

- От 12.00 часа в Ритуалната зала на Централните софийски гробища ще се състои поклонението на Клара Маринова. 
- От 15.00 часа чрез платформата Zoom ще се проведе онлайн конференция на Асоциация на кредитните 

посредници в България. 
- От 17.00 часа в галерията на ул. „11-ти Август" 7 ще бъде открита изложбата „Граница на момента". 
- От 18.30 часа в галерията на ул. „Оборище" 16 ще бъде представена изложбата „С четка и палитра" с творби на 

Васил Чакъров (1934 - 2018). 
- От 19.00 часа в Голяма зала на НАТФИЗ ще бъде представен проектният спектакъл „Посещението на старата дама" 

от Фридрих Дюренмат. 
*** 
Бургас 

- От 19.00 часа в Държавната опера в града ще бъде представен спектакълът „Лешникотрошачката". 
- От 19.00 часа Културен дом на нефтохимика ще се проведе концерт на Живко Петров трио. 
- От 19.00 часа в Драматичен театър „Адриана Будевска" ще започне „Последният янки" с участието на: Аглика 

Бояджиева, Невена Цанева, Николай Стоименов, Тихомир Благоев. 
*** 
Враца 

- От 19.00 часа в камерната зала на ДКТ ще бъде представена постановката „Щастливият принц" от Оскар Уайлд. 
*** 
Добрич 

- От 14.00 часа във фейсбук страницата на Младежкия център ще се проведе онлайн рубриката „#ЗаедноСМери 
„Непознати кътчета". 

*** 
Пловдив 



19 

 

- От 9.00 часа в Дом на културата „Борис Христов" ще се проведе заседание на Общинския съвет. 
*** 
Стара Загора 

- От 11.00 часа в зала „П. Р. Славейков" кметът Живко Тодоров ще даде пресконференция за мерките за подкрепа 
на ресторантьорския бизнес. 

- От 13.30 часа в Центъра за градска мобилност в Общината ще се проведе заключителна пресконференция по 
проект „Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в град Стара Загора - фаза ІІ". 

- От 19.00 часа в Оперния театър ще бъде представена постановката „Поп - фолк хроники: Бели птици и куршуми". 
*** 
Търговище 

- От 19.00 часа в Драматичния театър ще бъде представена постановката „Ох, тези пари". 
*** 
Шумен 

- От 18.00 часа в НЧ „Напредък-1869" ще се състои концерт на школата по цигулка под надслов „Музика, музика". 
 

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. 

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

