Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите

Economy News
√ 460 лв. МРЗ с нов проект за постановление + таблица
Правителството реагира, след като Върховният административен съд отмени повишението на минималната заплата от 1ви януари тази година заради оспорване от страна на бизнеса. Работодателите обжалваха решението на държавата за
увеличаване на минималното заплащане, той като не е била спазената процедурата за консултиране.
За обществено обсъждане вече е публикуван нов проект на постановление със същия размер на минималната заплата 460 лева. Преди да го приеме държавата ще трябва да спази процедурата, като го съгласува със социалните партньори.
Срокът за общественото обсъждане е 30-дневен.
Сред аргументите на държавата да определи минималната заплата на ниво от 460 лева от началото на тази година се
посочва, че: така се мотивира работната сила да търси заетост, запазва се жизненото равнище на нискодоходните
работници, намалява се рискът от бедност, повишава се потреблението.
В оценката за въздействие е посочено, че България е на последно място по размер на минималната заплата в Евросъюза,
като след нас с по-ниско минимално заплащане в Европа е Албания.
При варианта без нарастване на МРЗ през тази година ще бъдат ощетени работниците - заради повишената осигуровка за
пенсия с 1 процент. По-малко ще са и приходите в бюджета. Държавата признава, че при повишението ще бъдат засегнати
част от работодателите заради повишените разходи за труд - за тези, които реализират ниска добавена стойност в
икономическата си дейност.
Позицията на АИКБ:
Политиката на невъздържано нарастване на МРЗ води до надценяване на труда на най-ниско квалифицираните
работници за сметка на средно квалифицираните и висококвалифицираните такива, затруднява наемането на хора с
ниска или неподходяща квалификация и ги изпраща в сивия сектор или на социални помощи. Води до социално
изключване на цели общности. Данните от европейската практика показват, че в страните от ЕС, където няма
регламентирана МРЗ, безработицата е с 40% по ниска, а средно претеглената работна заплата е 1,66 пъти по-висока от
същата за групата държави с регламентирана месечна МРЗ, към които страни се отнася и България.
АИКБ предлага да се работи систематично и интензивно в посока на развитието на социалния диалог на отраслово ниво
и на браншовото колективно договаряне. Националният съвет на АИКБ е убеден, че подобна цел е напълно реалистична
в средносрочен план, като тя може да даде значим принос за подобряване на положението в българската икономика.
Към днешна дата трябва час по-скоро да се отмени административното определяне на минималната работна заплата
за страната и да се премине към нейното договаряне между национално представителните организации на социалните
партньори.
Синдикатите остро се противопоставиха на подицията на АИКБ. Вижте обобщени позициите на трите страни:
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Важни обществено-икономически и политически теми
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√ НОИ утвърди минималната пенсия от 180 лв. от 1 юли
Надзорният съвет на НОИ утвърди промените на Закона за бюджета на ДОО за 2017 г., съобщиха от Осигурителния
институт. Надзорният съвет на НОИ утвърди и проект на Постановление на Министерския съвет за определяне на нов
размер на социалната пенсия за старост, която от 1 юли 2017 г. ще се увеличи от 118,14 лв. на 120,98 лв.
В резултат на предложената промяна ще се повишат и размерите на пенсиите, които не са свързани с трудова дейност пенсията за военна инвалидност, пенсията за гражданска инвалидност, социалната пенсия за инвалидност и персоналната
пенсия, както и добавките към пенсиите, които се определят в процент от социалната пенсия за старост.
На вчерашно заседание Надзорният съвет на Националния осигурителен институт (НОИ) утвърди проект на Закон за
изменение на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2017 г. Промяната е за определяне
минималния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст.
Предвижда се от 1 юли 2017 г. минималната пенсия да се повиши от 161,38 лв. на 180 лв., което представлява увеличение
от 11,5 на сто, а от 1 октомври 2017 г. - на 200 лв. с увеличение от 11,1 на сто.
В резултат на промяната със същите проценти ще се повишат минималните размери и на останалите пенсии за трудова
дейност, които се определят в процент от минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст. Това са пенсиите за
инвалидност поради общо заболяване, пенсиите за инвалидност поради трудова злополука и професионална болест и
наследствените пенсии.
Общата сума на средствата за двуетапното увеличение на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст е около 100
млн. лв. за 2017 г.
√ Нов стандарт за българските гори влиза в сила от август
От 16 август влиза в сила национален стандарт за отговорно управление на горите, съобщиха от българския офис на Фонд
за дивата природа. Това означава, че всички горски територии, които кандидатстват за сертификат, ще бъдат оценявани от
сертифициращите фирми.
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За да запазят своя сертификат, всички сертифицирани горски стопанства трябва да преминат през одит спрямо новите
изисквания на националния стандарт до една година.
Стандартът е одобрен от отдела за стандарти и политики към международната организация FSC (Forest Stewardship
Council).
България се нарежда сред първите държави в Европа (с Франция и Португалия), довели до успешен край процеса по
разработване на национални стандарти по горска сертификация, в съответствие с най-новите изисквания на FSC, обясниха
от организацията. Българският стандарт е разработен от национална работна група, координирана от WWF, с участието на
представители на различни министерства, институции и организации.
Според изискванията на FSC националният стандарт влиза в сила три месеца след официалното му публикуване на сайта
на организацията, т.е. на 16 август.
FSC сертификацията се прилага в България от 2005 г. и WWF активно подпомага този процес. На глобално ниво това е един
от най-ефективните инструменти за добро управление на горите. FSC сертификацията отчита интересите както на
природата, така и на бизнеса и на местните общности и работещите в горите.
Разработването на националния FSC стандарт за България е инициирано от WWF-България през август 2014 г. Съгласно
процедурата на FSC за изготвяне на национални стандарти е формирана работна група, която е работила по текста на
документа в периода август 2014 - октомври 2016 г.
"Принципите и критериите на FSC осигуряват международно призната норма за отговорно управление на горите. Нуждата
от адаптиране на регионално и национално ниво се налага от разнообразните законови, социални и географски различия,
в чиито условия растат горите в различните части на света. По тази причина към принципите и критериите се разработват
индикатори, адаптирани на национално ниво. Те отразяват местните специфики и задават конкретиката в изискванията за
отговорно управление на горите в съответната държава" - разясни процеса Нели Дончева, ръководител програма "Гори"
във WWF-България.
Стандартът е задължителен за прилагане от всички горски стопанства, които искат да се сертифицират по системата FSC в
България и се отнася до всички типове гори, включително малки горскостопански единици и горскостопански единици с
ниска интензивност на ползването.
В. Стандарт
√ АПИ спря поръчката за ТОЛ системата заради жалби
Процедурата за възлагане на обществената поръчка за проектиране, изграждане и въвеждане на електронна система за
събиране на тол такси от автомобилите над 3,5 т. е временно спряна поради постъпилите в петък - 19 май, три жалби,
съобщиха от пресцентъра на Агенция "Пътна инфраструктура".
Всички действия по процедурата спират до произнасяне на компетентните органи.
До този момент 6 оферти бяха подадени преди да изтече крайния срок за участие в обществената поръчка за проектиране,
изграждане и въвеждане на ТОЛ-системата за таксуване на автомобилите над 3,5 т., която ще замени сегашните винетки
за събиране на пътни такси.
Investor.bg
√ Съдебно решение внася хаос в системата на ТЕЛК
ВАС е отменил ключови текстове от наредбата за медицинската експертиза
Върховният административен съд е отменил ключови текстове от наредбата за медицинската експертиза, включително
методиката, по която се издават решенията за намалена работоспособност. Според медици от трудово-експертните
лекарски комисии (ТЕЛК) това означава, че комисиите трябва да спрат работа, докато Министерството на
здравеопазването не намери решение на проблема.
От здравното министерство потвърждават за решението на съда, но смятат, че съобразно действащото законодателство
(Закона за здравето, Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на
регионалните картотеки на медицинските експертизи) в това число и при спазване на Наредбата за медицинската
експертиза в редакцията, действаща след съдебната отмяна, посочва се в позиция на ведомството.
Министерството подчертава, че нов вариант на наредбата за медицинската експертиза е бил публикуван в периода от 6
април до 5 май. За момента проектът не е съгласуван само от Националния съвет за тристранно сътрудничество, което
може да стане след конституирането на състава му.
От Сдружението на лекарите от ТЕЛК-София припомнят, че са предложили проект за промяна на наредбата за
медицинската експертиза.
В становище, публикувано на страницата на Сдружението във Facebook, се посочва, че около 150 хил. решения са издадени
за заболявания, които практически не инвалидизират, но действащата Наредба за експертиза позволява за тях да се
определят проценти и да се получава инвалидна пенсия.
Тези решения не са "фалшиви" защото са издадени съгласно действащата Наредба да експертиза.
Сред предложенията е и още ТЕЛК да не определя процент намалена работоспособност, а вид и степен на увреждане,
както и противопоказните условия на труд, които биха влошили състоянието на лицата.
В тази връзка лекарите от медицинската експертиза настояват за ускоряване въвеждането на електронната здравна карта,
от която ще се дава най-ясна представа какво е здравословното състояние на хората.
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√ ЕК отправя четири основни препоръки за икономиката на България
Има нужда от мерки за подобряване на събираемостта на данъците и подобряване на надзора върху финансовия
сектор
Европейската комисия (ЕК) отправя четири конкретни препоръки на България като част от процедурата „Европейски
семестър“. Процедурата беше въведена от Брюксел през 2011 г. заради ескалацията на дълговата криза. Целта й е да
идентифицира рисковете и прекомерните дисбаланси и да дава препоръки за отстраняването им.
На първо място ЕК препоръчва на България да продължи с мерките за подобряване на събираемостта на данъците и
спазването на данъчното законодателство, като приеме всеобхватен набор от мерки и за периода след 2017 г. Препоръчва
се и да се продължи с намаляването на дела на неформалната икономика и по-специално – недекларираният труд.
На второ място ЕК препоръчва да се продължи с прегледа на финансовия сектор и по-специално – презастрахователните
договори, трудните за оценка активи и експозициите към свързани лица. Институцията продължава да настоява за
подобряване на банковия надзор и въвеждането на обширни планове за действие при криза във финансовия сектор в
сътрудничество с европейските органи.
Необходими са и мерки за намаляване на все още високия дял на необслужваните корпоративни кредити, включително
чрез реформа на рамката за несъстоятелността и насърчаване на вторичния пазар на проблемни кредити.
Третата препоръка на Брюксел е свързана с подобряване на насочването на активните политики на пазара на труда и
интеграцията между тях и заетостта и социалните услуги за групи в неравностойно положение. Това налага и осигуряването
на качествено образование, особено за маргинализираните групи от населението, както и намаляване на разходите на
хората от джоба за здравеопазване.
В тази група препоръки влиза и договарянето на механизъм за определяне на минималната работна заплата, който да е
достатъчно обективен и всеобхватен.
Последната препоръка е за гарантиране на изпълнението на Националната стратегия за обществените поръчки за периода
до 2020 г.
Бюджетът вече не е източник на притеснения за европейските власти
Данните показват, че през 2016 г. България е постигнала средносрочните си бюджетни цели. Въз основа на пролетната
макроикономическа прогноза на комисията се очаква през тази година дефицитът да достигне 0,4%, а догодина леко да
се свие до 0,3%.
Като цяло ЕК смята, че България ще спази разпоредбите на Пакта за стабилност и растеж през тази и следващата година,
посочва се в доклада за страната ни.
Еврокомисията признава, че събираемостта на данъците продължава да се подобрява, но все още има проблеми с
изпълнението на данъчното законодателство заради високия дял на „сивата“ икономика и нерегламентирания труд.
Мерките за намаляването на административната тежест също дават ограничени резултати.
В тази връзка екшън планът за периода 2015-2017 г. е полезен инструмент, но мерките изтичат в края на тази година,
подчертава ЕК.
Проверките във финансовия сектор – фокусът е върху надзора
В консултации и със сътрудничеството на съответните европейски органи България извърши проверки на качеството на
активите и стрес тестове на банковия и застрахователния сектор, както и преглед на активите на частните пенсионни
фондове, припомня ЕК. Резултатите потвърдиха стабилността на сектора, но разкриха и някои уязвимости, включително и
у системно важни финансови институции.
Последващите мерки все още не са приложени напълно, посочва Комисията. Остават източниците на уязвимостите, сред
които оценките на неликвидните финансови инструменти и активи и инвестициите в свързани лица.
Надзорът следва да възприеме по-консервативен подход за решаване на тези въпроси, посочва ЕК в доклада си,
включително и за някои презастрахователни договори, застрахователни вземания и надзор на ниво група.
Необходимо е и да се финализират мерките за подобряване на банковия надзор, да се адресират трудните за оценка
активи и неблагоприятните бизнес практики, включително инвестициите в свързани лица.
Ключово предизвикателство пред властите в България е преструктурирането на банковия надзор. Този план вече се
изпълнява, но може да се наложи да бъде променен. За да се гарантира пълна надеждност, такъв план трябва да се
основава на най-добрите международни практики, като се подготви в тясно сътрудничество с европейските органи.
Корпоративният дълг – източник на рискове
Корпоративният дълг остава доста висок в сравнение с другите държави от ЕС, като продължава да натоварва балансите
на дружествата и ограничава кредитирането и инвестициите в средносрочен план. ЕК препоръчва властите да приложат
цялостен набор от инструменти за преодоляването му чрез ускоряване на процедурата по несъстоятелността, подобряване
на банковия надзор и развиване на вторичния пазар на проблемните заеми.
Пазарът на труда – структурните проблеми остават
ЕК подчертава, че се запазват структурните проблеми на пазара на труда – намаляването на работната сила заради
застаряването на населението и емиграцията, увеличаване на неизползвания потенциал на работната сила, дългосрочна
безработица, ограничено включване на младите хора на пазара на труда, несъответствие между търсене и предлагане на
работна сила.
В тази връзка ЕК за пореден път препоръчва подобряване на образованието и борба с бедността и социалното изключване.
Още не е развита методология за подобряване на финансирането за образователния сектор, слаба е и ролята на дуалното
образование.
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Остават и предизвикателствата пред здравната система.
Обществените поръчки
ЕК признава, че са въведени мерки за подобряване на системата за обществени поръчки, от които обаче предстои да се
види резултат. Обжалването е основното предизвикателство, така че да не се изгуби ефективното средство за защита.
Необходимо е обаче да се регулира капацитетът на ресорната агенция.
Европейският семестър в ЕС
Кипър, Италия и Португалия, срещу които ЕК стартира процедура за прекомерни дисбаланси, ще излязат от процедурите,
защото изпълняват реформите, залегнали в специфичните препоръки за страните.
Комисията препоръчва и да бъдат прекратени процедурите при прекомерен дефицит срещу Хърватия и Португалия.
Предупреждения са отправени към Италия и Румъния, а на Литва и Финландия се дава повече гъвкавост за изпълнението
на програмите им за стабилност.
Като цяло съвкупният дефицит в еврозоната се очаква да спадне до 1,4% от БВП тази година спрямо върховото равнище от
6,1% от БВП през 2010 г.
В. Сега
√ Агенцията по храните праща експерти на пазар в Австрия и Германия
В търсене на двоен стандарт инспекторите ще купуват по няколко шоколада, млечни продукти, сокове
Експерти от Българската агенция за безопасност на храните (БАБХ) ще бъдат командировани в Австрия и Германия на
пазар. Те ще трябва да купят по няколко броя от 5 вида храни - шоколад, млечни продукти, безалкохолни, детски храни и
месни продукти, и да ги донесат у нас. Целта е да бъдат сравнени с продаваните в България техни аналози и да се провери
дали тук се предлагат продукти второ качество.
Намерението на БАБХ бе обявено в края на миналата седмица, но тогава в списъка на страните, от които ще се вземат
проби, бяха още Швейцария, Италия, Дания, Холандия, Франция. Повод за проверката са съмненията, отправени преди
няколко месеца от страните от Вишеградската четворка (Словакия, Унгария, Чехия и Полша), че международни компании
влагат различни съставки в продуктите, които продават в страните от Източна и от Западна Европа.
Ако се засече разминаване в някои от проверяваните продукти и нашата агенция подаде коректна информация за това,
фирмата производител може да бъде глобена от контролния орган в собствената си страна. "Ако има разминаване, това
вече е несъответствие и онзи, който го е произвел, ще бъде санкциониран", съобщи вчера д-р Камен Николов от БАБХ пред
БНР.
В началото на тази година Словакия обвини международни компании в двоен стандарт. Тамошното Министерство на
земеделието излезе с данни, че в стоки за източните страни в храните се използват съставки с по-ниско качество. По-късно
и унгарското правителство обяви, че големи компании продават храни с по-добро качество в Австрия в сравнение с
Унгария, въпреки че става въпрос за едни и същи марки.
Миналия петък министърът на земеделието Румен Порожанов обяви, че нашата проверка ще продължи до 30 юни.
Проверяваните стоки са избрани по няколко критерия - да бъдат популярни храни на известни марки, да се рекламират по
медиите и др.
От всеки продукт ще се вземат по няколко проби. Експертите ще купят от Австрия и Германия 6 вида безалкохолни напитки,
8 вида млечни продукти, 3 броя детски храни и др. Техни аналози ще бъдат купени и у нас. При проверката първо ще се
сравняват етикетите. Според д-р Камен Николов пробите били достатъчни. Специално от детските храни от общо над 120
продукта на база това, което най-често се купува, експертите избрали да тестват само трите най-масови продукта.
При доказани несъответствия България ще настоява заедно с други страни от Източна Европа да бъде приет общ
европейски регламент, който да не допуска разлики в произвежданите продукти под една и съща марка.
СЪМНЕНИЯ
Възможно е и български производители да произвеждат по-качествени продукти за износ, а за родния пазар да предлагат
по-евтиния им еквивалент, допускат експертите. Затова може да бъде направена и проверка на наши фирми, които работят
за експорт и изнасят продукти под марката на големи международни производители. Дали ще има такава проверка обаче,
засега не е ясно. Според д-р Камен Николов не било изключено в определен момент БАБХ да се самосезира.
В. Труд
√ Магистрала „Хемус” и високоскоростният път Русе – Велико Търново са потвърдени като инфраструктурни
приоритети
Съединяването на магистрала „Хемус” и строителството на високоскоростния път Русе – Велико Търново, част от Девети
паневропейски коридор „Хелзинки – Истанбул” бяха потвърдени като инфраструктурни приоритети. Това заяви народният
представител от Великотърновски регион и председател на най-голямата парламентарна група Цветан Цветанов след
приемна за граждани в старата столица и среща с кмета Даниел Панов. За аутобана между София и Варна вече са обявени
процедури за строителство на два лота, за които е осигурено финансиране.
Магистрала „Хемус” ще преминава на 15 километра, а не на 40 км., както предвиждаше предишният вариант.
Приближаването на трасето бе инициирано от Даниел Панов и стана факт през 2015 г. Приоритетно управленския мандат
на правителството остава реализирането на двата големи инфраструктурни проекта, стана ясно след срещата между
Даниел Панов и Цветан Цветанов.
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По инициатива на кмета на Велико Търново народният представител обеща да съдейства за скорошна среща на местните
власти от областта с регионалния министър Николай Нанков. Основната тема ще бъде свързана с необходимата
рехабилитация на участъци от третокласната и четвъртокласната пътна мрежа, планирането на конкретни ремонти и
финансирането им. Даниел Панов припомни, че преди седмица лично е запознал министър Нанков с този въпрос.
„265-е общини получават обща капиталова субсидия от 150 милиона лева годишно, която се разпределя между всички
належащи потребности на местните власти. Обсъдихме възможността за увеличаване на целевите трансфери за общински
пътища с до 60 милиона лева годишно, заедно с промяна на механизма за разпределянето й”, заяви кметът на Велико
Търново.
Даниел Панов запозна Цветан Цветанов с идейния проект за изграждането на северен пътен възел в подножието на
крепостта Трапезица. Целта е транзитният трафик по направлението Горна Оряховица – Велико Търново да бъде отклонен
от историческата част на старата част. Съоръжението ще позволи и директен достъп от пътя Русе – Свиленград до
историческата забележителност, която бе реставрирана и отворена като туристически обект преди по-малко от година.
Концепцията ще бъде внесена в Министерството на регионалното развитие и благоустройството.
Dnevnik.bg
√ Ще има засилени проверки на газовете от колите, но техниката е малко и остаряла
Предстоят засилени проверки в столицата на вредните емисии от автомобилите. За това се договорили заместникминистърът на транспорта Ангел Попов, заместник-министърът на вътрешните работи Стефан Балабанов, изпълнителният
директор на ИА "Автомобилна администрация" Красимир Калайджиев и началникът на отдел "Пътна полиция" към
Столичната дирекция на вътрешните работи комисар Тенчо Тенев.
Те набелязали мерки за подобряване на контрола на автомобилите в София за наличие на завишени норми на вредни
емисии и шум, съобщиха от Министерството на транспорта.
Междувременно по инициатива на КАТ вече имаше инициатива по измерване на газовете, изхвърляни от автомобилите.
Комисар Тенчо Тенев заяви, че всеки месец в столицата се регистрират около 14 хил. автомобила. Първоначалният контрол
за техническа изправност на автомобилите се извършва в пункта за регистрация в София, където обаче е необходимо да
бъде подменена съществуващата техника, която вече е морално остаряла и неефективна.
Съвместните проверки ще се извършват и на пътя от екипи на "Автомобилна администрация" и "Пътна полиция". В
момента двете институции разполагат с малък брой димомери, газанализатори и шумомери, поради което е необходимо
да бъде търсено финансиране за купуването на допълнителни устройства, каза заместник-министър Ангел Попов.
По думите му ще бъде затегнат контролът и над пунктовете за технически прегледи.
Работело се и усилено по въвеждането на централизирана система за контрол, обработка и съхранение на данните от
техническите прегледи, което ще намали влиянието на субективния фактор при измерванията в пунктовете.
Actualno.com
√ Русия преговаря с България за "Турски поток"
Русия води преговори с България и други държави от Европа, за да се определи точката, където ще влиза второто трасе на
„Турски поток“. Това заяви пред журналисти в Истанбул руският премиер Дмитрий Медведев. Той добави, че решаващ
фактор в развитието на проекта е икономиката , а не политиката.
По-рано днес министърът на енергетиката Александър Новак, цитиран от ТАСС, заяви: За момента преговорите не са
официализирани. Става дума за маршрута за Турция, не за морския участък с България, а от страна на Турция. Припомняме,
че проектът за газопровод "Турски поток" замени "Южен поток", който трябваше да мине по дъното на Черно море от
Русия за България, а от нас към останалите страни от ЕС и Сърбия.
Проектът "Турски поток" бе обявен от руския президент Владимир Путин на 1 декември 2014 г. в Анкара. Но неговата
реализация се забави малко заради обтегнатите руско-турски отношения след сваления руски боен самолет през ноември
2015 г. След възстановяването на руско-турския диалог последва и възстановяване на отношенията в сферата на
енергетиката, допълва БГНЕС.
Строителството на "Турски поток", за което мнозина български политици и анализатори се съмняваха, вече е факт.
Газопроводът ще заработи през 2019 г. Това съвпада с намеренията на "Газпром" да се откаже от транзита през Украйна.
През Украйна минават количествата руски газ за България, както и "синьото гориво", което страната ни транзитира за
Турция, Гърция и Македония. След пускането в експлоатация на "Турски поток" България ще загуби транзита за Турция,
който съставлява огромната част от природния газ, който ние транспортираме през нашата система. Това автоматично
означава и загуба на стотици милиони левове годишно, които влизаха в българската хазна от тази дейност. Първоначално
"Турски поток" предвиждаше да бъде с капацитет 63 милиарда куб.м., но след това бе намален наполовина. За момента
се предвижда до турския бряг за достигнат две тръби. Всяка от тях с капацитет от 15,75 милиарда куб.м. Количеството от
първата тръба ще бъде достатъчно, за да покрие нуждите на самата Турция от газ. Това е "синьото гориво", което тя
получава в момента от Русия през България. Все още не е ясно останалите 15,75 милиарда куб.м. газ накъде ще потеглят.
Дали през България, или през Гърция за Италия.
Ако България иска да остане в играта с транзита на природен газ, тя трябва да даде "железобетонни гаранции". Те бяха
поискани от президента Владимир Путин по време на срещата му с неговия турски колега Реджеп Ердоган през лятото на
миналата година.
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√ Паундът поевтинява след взрива в Манчестър
Британският паунд продължи да поевтинява днес, след като 19 души загинаха, а над 50 бяха при потенциална теористична
атака след концерт на Ариана Гранде в Маначестър. Еврото запази ръста си от вчера, след като германският канцлер Ангела
Меркел заяви, че валутата е "прекалено слаба".
Експлозията след концерта на Гранде се случва само две седмици и половина преди изборите, които министърпредседателят Тереза Мей се очаква да спечели лесно.
Британският паунд поевтиня с 0.1%, до 1.299 спрямо долара, увеличавайки понижението от 0.3% от вчера.
Паундът се обезцени с 0.2%, до 144.40 йени, след като изгуби също 0.2% и вчера.
Ако вчерашният взрив бъде потвърден като терористичен инцидент, това ще е най-смъртоносната атака във
Великобритания, откакто четирима британски мюсюлмани убиха 52-ма души в градския транспорт на Лондон през юли
2005 г.
Ефектът върху други сфери на пазара бе ограничен.
Еврото поскъпна до шестмесечен връх вчера, след като Меркел обяви, че валутата, която е "прекалено слаба" вследствие
на паричната политика на Европейската централна банка, е една от причините за относително високия търговски излишък
на Германия.
Еврото добави 0.1% към стойността си, до 1.1251 спрямо долара, след като преди това скочи с 0.5%, а вчера затвори с
повишение от 0.3%.
Азиатско-тихоокеанският индекс на MSCI нарасна с 0.2%, доближавайки се до най-високото си ниво от юни 2015 г.
Японският индекс Nikkei изгуби 0.1%. Корейският индекс скочи с 0.9% до нов рекорд.
Основният китайски индекс обърна посоката и записа повишение от 0.4% за деня. Хонконгският индекс Hang Seng добави
0.3%, достигайки най-високото си ниво от юли 2015 г.
Доларът записва леко понижение спрямо йената до 111.20 йени.
Доларовият индекс, който следи представянето на долара спремо шест други основни валути, губи 0.1%, до 96.916.
Цената на петрола от сорта брент се понижи с 0.3%, до 53.68 долара за барел.
Фючърсите на щатския лек суров петрол изтриха част от спечеленото, но бележат ръст от 0.4%, до 50.93 долара за барел,
след като по-рано през деня достигнаха най-високото си ниво от месец.
По-слабият долар оскъпи леко златото. Спот цената на скъпоценния метал се повиши с 0.15%, до 1 262.10 долара за
тройунция, записвайки ръст в трета поредна сесия.
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