Асоциацията на индустриалния капитал в България в медиите

Dnes.bg
√ Бизнесът иска: Индустриалните зони - уредени в закон
НКИЗ: По-къси срокове за обжалване на инвестиционни проекти
Дейността на индустриалните паркове и терени в страната да бъде уредена в закон. За това настояват четирите
работодателски организации в страната и "Национална компания индустриални зони".
Бизнесът и държавната компания ще търсят подкрепа за промени в Закона за устройство на територията, стана ясно по
време на заседание на Консултативния бизнес съвет към НКИЗ.
В него участваха шефката на компанията Антоанета Барес, зам.-шефът на Българска стопанска камара Камен Колев, зам.председателят на Асоциацията на индустриалния капитал Никола Зикатанов, парламентарният секретар на КРИБ Румяна
Георгиева и Михаела Михайлова, юрисконсулт в Българската търговско-промишлена палата.
"В законодателството трябва да се въведе понятието "затворени разпределителни системи", смята Барес. За нея е логично
инвеститорите да контактуват само с едно дружество – чиято е собствеността на терените, което да влезе в ролята на
единен посредник с отделните доставчици на услуги (поддръжка на инфраструктура, ВиК, електрическа мрежа, поддръжка
на улично осветление и др.).
Консултативният съвет обсъди и проблеми на индустриалните зони у нас, свързани със Закона за обществените поръчки.
Причината, според НКИЗ и работодателите, е че необосновани и икономически нелогични обжалвания често водят до
забавяне на изпълнението на мащабни инвестиционни проекти. Това понякога трае години.
Бизнес съветът предлага сроковете за разглеждане на обжалванията от КЗК и Върховния административен съд да се сведат
съответно до 1 и 3 месеца.

Важни обществено-икономически и политически теми
News.bg
√ Италия ще инвестира още у нас, заяви Джентилони
Италианският министър-председател Паоло Джентилони заяви, че заради добрите икономически отношения може да се
говори за още инвестиции в България. Това стана ясно от изявлението му пред медии в Рим след среща с премиера Бойко
Борисов.
Джентилони изтъкна и общите геополитически интереси на двете държави, заради членството в ЕС.
България поема Председателството на ЕС в труден и важен за Съюза момент, в който премиерът Борисов може да има
много полезна роля, подчерта италианският премиер.
Министър-председателят на Италия обясни, че е разгледана позицията на ЕС и държавите-членки по въпроса с
овладяването на мигрантската криза. Усилията на България за опазване на външните граници на ЕС в тази посока бяха
оценени високо, въпреки че не е в Шенгенското пространство, в което заслужава да бъде, изтъкна още Джентилони. Той
коментира, че заедно с Борисов, имат обща позиция за развитие на отношенията на ЕС със страните от Западните Балкани.
Той подчерта и експертизата на България за региона и предстоящата през май среща на върха ЕС-Западни Балкани.
Джентилони очаква напредък на процеса на евроинтеграция.
Българският министър-председател Бойко Борисов коментира, че до срещата на върха през май 2018 има много работа по
темата Западни Балкани, но веднага може да се започне с инфраструктурата в района - коридор №8, присъединяването с
жп линии, магистрали. Това по мнение на премиера ще създаде нови възможности за бизнеса.
"Всички, които искаме да гарантираме на Балканите сигурност, трябва да започнем оттук, без да си поставяме грандиозни
цели", добави още Бойко Борисов.
"Вчера в Сочи Путин и Ердоган решават бъдещето на Сирия - къде са европейските политици? Не може само да понасяме
кризите, които ние не създаваме, само поемаме пасивите. Правилният път е затваряне на външните граници и
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подпомагане на страните от крайната линия. Всички, които бягат от войната, ще получат помощ, защото сме хуманно
общество. Но да влизат по законния ред", отсече премиерът.
В. Земя
√ Бизнесът предвижда 10% спад на инвестициите
Предприемачите очакват инвестициите през настоящата година да са с 9,5% по-малко в сравнение с тези, направени през
2016-а. Това показва проучване на Националния статистически институт, проведено сред промишлените предприятия в
нашата страна през октомври 2017 година. Най-голям относителен дял в инвестициите през настоящата година се очаква
да формира производството на стоки за междинно потребление (39,1% от всички инвестиции в промишлената сфера),
следвано от енергетичните и свързаните с водата сектори (24,0%) и производството на недълготрайни потребителски стоки
(20,5%). Бизнес анкетата на НСИ също така показва, че предприемачите очакват намаление на обема на инвестициите в
промишлеността през 2018 година с 4,8% спрямо настоящата година, като около 25% от предприятията не планират
разходи за придобиване на дълготрайни активи през следващата година. И през следващата година най-голям дял от
планираните инвестиции — 38,2%, се очакват при производството на стоки за междинно потребление, следвани от
енергетичните и свързаните с водата сектори и производството на недълготрайни потребителски стоки — съответно с
29,6% и с 15,5%, показва проучването на НСИ. По направление на инвестициите през 2018 година с най-голям дял се очаква
да бъдат тези за увеличаване на производствения капацитет — 33,1% от общия стойностен обем на инвестициите в
промишлеността. На второ място с 29,3% дял са предвидените инвестиции за заместване на износеното оборудване,
следвани от тези за механизация или автоматизация на съществуващи производствени процеси и за въвеждане на нови
производствени технологии — с 23,0%, и за опазване на околната среда, мерки за сигурност и други — с 14,6%.
Капитал
√ Менда Стоянова внесе проект, затягащ кредитирането на свързани лица
Предвижданите промени в Закона за кредитните институции адресират поетите от БНБ ангажименти пред МВФ и
Световната банка
Председателят на бюджетна комисия Менда Стоянова е внесла в Народното събрание проект за промени в Закона за
кредитните институции, засилващи контрола на БНБ при издаването на лицензи и надзора на свързаните лица. В мотивите
депутатът от ГЕРБ се позовава на отправените препоръки в проведената от МВФ и Световната банка оценка на финансовия
сектор в България (FSAP - Financial Sector Assessment Program) и с поетите ангажименти на БНБ в отговор на доклада им.
Затова и текстовете вероятно произхождат от централната банка, която ще трябва да ги доразвива и с наредби.
По-добре екипиран надзор
Основната част от предложените промени са насочени към затягане на контрола над отпускането на големи експозиции и
кредитирането на свързаните лица. За последното се очакваха общоевропейски насоки от Европейския банков орган и
сегашните промени целят да отразят именно тях.
На първо место се предвижда при формирането на голяма експозиция (над 10% от капитала) или към свързано лице вече
да се иска задължително одобрение от надзорния съвет и от неизпълнителните членове на управителния съвет. Сега това
става с единодушно решение на колективния управителен орган, като след промяната ще се иска одобрение, което се
вижда като "още една гаранция за ограничаване на риска". За банките, част от международни структури с чужди лица в
надзорните съвети, това може да създаде неудобство и забавяне. Още повече че същите процедури вече ще важат не само
при първоначално отпускане, но и при промяна на условия, предоговаряне на лихвите или отпускане на гратисен период.
Следващата съществена част е разширяване на кръга от лица, които се приемат за свързани. Например на няколко места,
където сега ограниченията са насочени към акционери на банката, се предвижда те да са за "лица, притежаващи пряко
или непряко" дялово участие над определен праг. Към сегашните дефиниции за роднини - "съпрузи, братя, сестри и
роднини по права линия до трета степен", се добавят лица, които са във фактическо съжителство. Също така освен
ограниченията за кредитиране на дружества, където банката или свързани лица имат участие, се добавя и такова за такива,
където има контрол, което е с доста по-широка дефиниция и дава инструментариум на БНБ да приема мерки и без
формални отношения на собственост.
Добавят се и два нови вида свързаност: "Лица, които упражняват пряко или непряко контрол върху банката, или върху
акционери с квалифицирано дялово участие в банката" и "други лица, за които банката е установила икономическа или
делова свързаност съгласно индикатори, определени в наредба".
Въпросната готвена наредба на БНБ ще включва и още няколко неща. Там ще се прецизира и как ще се изчислява
стойността на експозициите, тъй като освен кредити там има и други инструменти, включително деривативни и лизингови
договори. Освен това регулаторът ще може по свое усмотрение да прецизира и как банките да изготвят своите вътрешни
правила и процедури за установяване, наблюдение и докладване на вътрешните си експозиции. Те ще трябва да включват
механизъм за проследяване на линията на контрол или квалифициран акционерен дял до действителния собственик на
изброените свързани лица. Там ще са уточнени формата, съдържанието и сроковете на отчетите за свързани лица, които
банките трябва да представят в БНБ.
Какво липсва
Тези промени до голяма степен разширяват арсенала на БНБ и отговарят на част от препоръките в доклада на МВФ и
Световната банка. Същевременно някои от идеите в него не се виждат разписани, като това може да стане и с наредбата
към промените или предписания на регулатора. Например в документа от FSAP се обясняваше, че БНБ обмисля да атакува
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проблема със свързаните лица и с още няколко оръжия. Най-важното от тях са капиталови мерки. По базелските правила
освен разписаните в европейския регламент минимални капиталови изисквания и буфери (т.нар. Pillar 1) националните
регулатори разполагат с право да налагат допълнителни изисквания по т.нар. втори стълб (Pillar 2), чрез които да покрият
идентифицирани при надзора рискове. Те могат да бъдат мерки, насочени към група банки в обща рискова група или дори
към конкретни институции.
Според документа на МВФ и Световната банка в БНБ сега разглеждат пакет от няколко възможни мерки. Едната е общо
капиталово изискване по втори стълб, с който да се покрие рискът от концентрация на кредити в определен сектор на
икономиката. Втората са индивидуални допълнителни капиталови изисквания за банки, които се подозира, че нарушават
лимитите за големи експозиции. Образно казано, това означава, че ако банка е решила да оперира с модел ала КТБ, от нея
ще се иска повече капитал, което да служи като буфер и да ограничава възможността й за ръст на кредитирането. Тук
ключовата дума е "подозира" - т.е. не е нужно БНБ да доказва нарушение, а може да стъпи на пробойни в риск
мениджмънта и вътрешните системи за идентифициране на свързаност.
Друга препоръка, която не се вижда реализирана, е БНБ да премине от режим на доказване в режим на предполагане т.е. да използва набор от публично оповестени критерии, на база на които да презюмира, че става въпрос за свързани
лица, вместо сегашния режим на формални изисквания (собственост, роднински връзки и т.н.), които в практиката се
заобикалят. Така централната може да прехвърли тежестта на доказването за липса на свързаност на самите банки.
В оценката за въздействие на законопроекта на Стоянова като първи риск от неприемането му са посочени репутационни
щети за БНБ от неизпълняване на ангажиментите й. Чак след това са изброени риск от недобри практики в банковия сектор
и заобикаляне на регулации, липса на основания на БНБ да предприема надзорни мерки, проблеми с идентифициране на
действителни собственици и др. Същевременно няма разчет за ефектите, ако предложенията бъдат приети - единствено е
посочено, че се очакват "някои допълнителни разходи за банките, свързани с разписването на вътрешните правила, както
и наличие на известно отчетно бреме поради въвеждането на нова отчетна форма". Проектът е внесен в понеделник на 13
ноември и е предвиден за разглеждане в бюджетната комисия още на следващото й заседание в четвъртък на 16 ноември.
DartsNews.bg
√ ЕК представя поредния си доклад за България
Европейската комисия ще представи днес поредните си доклади за напредъка на България и на Румъния по механизма за
сътрудничество и проверка.
Това ще бъдат вторите доклади за тази година, след като в края на януари комисията оцени действията по механизма от
въвеждането му преди 10 години.
Заради започващото от януари българско председателство на ЕС представянето на доклада е изтеглено по-рано.
Преди няколко дни след среща с премиера Бойко Борисов в Брюксел председателят на ЕК Жан-Клод Юнкер заяви, че
България може да очаква един много добър доклад.
Наскоро еврокомисарят по правосъдието Вера Йоурова обаче каза в София, че има още какво да се направи в борбата с
корупцията.
Докладите се следят отблизо от някои страни в ЕС. Холандският премиер Марк Рюте например от няколко години повтаря,
че страната му ще се съгласи с приемането на България в Шенген след два положителни доклада на ЕК.
Засега не е минал и един напълно положителен доклад.
В последния си доклад за нашата страна ЕК посочи условията за изпълнение на целите и прекратяването на механизма.
Бяха отправени 17 препоръки, чието изпълнение се очаква да бъде отчетено днес, припомня БТА.
Препоръките на ЕК бяха:
да се осигури прозрачен избор на членовете на Висшия съдебен съвет и назначаването на висши съдебни длъжности
да бъде прозрачно, основано на качествата на кандидатите;
да се приемат изменения на наказателните закони за подобряване на преследването на корупцията по високите
етажи на властта и тежката организирана престъпност;
да се определят оставащите стъпки от съдебната реформа;
да се намери решение за натовареността в съдилищата и развитие на електронното правосъдие;
да се изготви план за изпълнение на препоръките за реформа на прокуратурата;
да се приеме нова нормативна уредба за борбата с корупцията;
да се създаде ефективен орган за борба с корупцията.
На нашата страна бе препоръчано още:
да предприеме реформа на Закона за администрацията;
да създаде механизъм за отчитане на напредъка по делата за корупция по високите етажи на властта;
главният прокурор да докладва за разследванията и за повдигнатите обвинения;
да се осъществява външен контрол върху предварителните проверки на процедурите за обществени поръчки;
да бъдат въведени мерки за противодействие на корупцията по ниските етажи на властта в държавната
администрация;
да бъдат приети изменения на Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество и
комисията за отнемане на незаконно придобито имущество да продължи да работи независимо и ефективно.
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В. Монитор
√ Тръгва търгът за тръбите за газопровода към Гърция
До седмица тръгва търгът за доставка на тръбите за интерконектора с Гърция. Това съобщи днес енергийният министър
Теменужка Петкова при откриването на конференция, посветена на енергетиката и българското председателство на ЕС.
„През юни ще се състои и форум на Групата на високо равнище за свързаност на газопреносната система в Централна и
Югоизточна Европа (CESEC), като се планира в неговите рамки да бъде направена и първата копка на изграждане на
интерконектора“, обясни тя. Енергийният министър припомни, че миналата седмица е била възложена първата
обществена поръчка за реализацията на газопровода, която е свързана с избора на инженер проектант.
„Темите, които в рамките на българското председателство ще трябва да бъдат разрешени, са свързани с енергийната
ефективност и модела на електроенергийния пазар“, каза още Петкова и добави, че предстои да се намери общ подход и
консенсус между всички 27 държави членки и по въпросите, свързани с възобновяемите енергийни източници и
приемането на регламент за управлението на Енергийния съюз.
Теменужка Петкова допълни, че важен приоритет пред България по време на председателството на страната ни на Съвета
на ЕС е да се засили регионалното сътрудничество.
По думите й страната ни ще акцентира върху засилване на взаимодействието с другите страни в ЕС и района за изграждане
на липсващата енергийна инфраструктура на Балканите.
Председателят на парламентарната енергийна комисия Делян Добрев съобщи за насрочената на 13 и 14 май 2018 г.
междупарламентарна комисия в Народното събрание, на която ще заседават председателите на енергийните комисии от
всички държави от ЕС. Той смята, че трябва да се премине по-бързо към либерализация на пазара на електроенергия и за
целта е нужно да се напише изцяло нов Закон за енергетиката, защото предстоящите промени в съществуващия ще бъдат
много. "Цели глави трябва да изчезнат, други да се пренапишат. Трябва да има изцяло нов закон, който да приложи реално
либерализацията", подчерта Делян Добрев.
Investor.bg
√ НСИ потвърди очакванията на финансовото министерство за ръста на БВП
Принос за икономическия растеж от 3,9% през третото тримесечие имат крайното потребление и износът на стоки
и услуги
През третото тримесечие на тази година брутният вътрешен продукт (БВП) на България нараства с 3,9% на годишна база,
сочат сезонно изгладените експресни оценки на Националния статистически институт (НСИ).
Данните потвърждават прогнозите на Министерството на финансите, което изчисли, че годишният ръст на БВП на България
през 2017 г. ще е между 3,9% и 4%, както неотдавна обяви финансовият министър Владислав Горанов.
Според Евростат експресните оценки за БВП са дефинирани като „най-ранната картина на икономиката“, посочват от
Института.
Тримесечният ръст на произведените стоки и услуги в българската икономика през периода юли – октомври е най-високият
през тази година, показват наблюденията на Investor.bg. Само през четвъртото тримесечие на миналата година бешеу
регистрирано по-голямо нарастване от 4%.
БВП в стойностен обем по текущи цени
Според експресните оценки на НСИ за третото тримесечие на 2017 г. БВП в номинално изражение достига 27,336 млрд.
лева. Реализираната добавена стойност през тримесечието е 23,408 млрд. лeвa.

Най-голям дял в БВП заема крайното потребление (68,9%), което в стойностно изражение възлиза на 18,839 млрд. лева.
През третото тримесечие брутото капиталообразуване е 4,990 млрд. лева и заема 18,3% относителен дял в БВП.
Външнотърговското салдо е положително, отчитат в НСИ.
4

Тримесечни изменения
През третото тримесечие на тази година спрямо второто тримесечие по сезонно изгладени данни БВП се увеличава с 0,9%
(табл. 2 от приложението). За същия период брутната добавена стойност нараства с 0,5%.
Според експресните оценки на БВП по елементи на крайното използване през периода юли – септември принос за
регистрирания икономически растеж спрямо второто тримесечие има крайното потребление – с 1,1%, и износът на стоки
и услуги – с 3,2%.
Годишни изменения
През третото тримесечие на тази година БВП по сезонно изгладени данни нараства с 3,9% спрямо година по-рано. Брутната
добавена стойност също се увеличава с 3,9%.
Крайното потребление регистрира положителен икономически растеж от 4,6%, колкото беше и през първото тримесечие.
Бруто образуването на основен капитал отчита ръст с 4,2% през третото тримесечие на 2017 г. спрямо съответното
тримесечие на предходната година.
Износът на стоки и услуги през периода юли– октомври за една година се увеличава с 4,4%, докато през второто
тримесечие годишният ръст беше 3,7%.
Вносът през третото тримесечие нараства на годишна база с 6,2%, докато в периода април – юни годишният ръст беше
6,6%.

√ България ще насочва вниманието на ЕК и към природния газ
Пакетът "Чиста енергия за всички европейци" е съсредоточен само върху електроенергийния сектор, но газът е от
ключово значение за Балканите
България ще се опита да акцентира върху природния газ по време на своето председателство на Съвета на ЕС, тъй като в
пакета "Чиста енергия за всички европейци" фокусът е само върху електроенергийния сектор. Газът обаче има голямо
значение за развитието на нашия регион, а и в приоритетите за председателството ни е работата по свързаността на
инфраструктурата на Балканите, включително и в енергийната сфера.
Темата за природния газ е във фокуса на управляващите и във връзка с идеята за изграждането на газов хъб на българска
територия. Проектът обаче може да се окаже под ударите на готвените промени в Газовата директива, анонсирани от
Европейската комисия преди дни, според които всички газопроводи, влизащи в общността, ще трябва да се подчиняват на
европейските правила.
"Чакаме становищата на правната служба на Секретариата на Съвета, за да видим какви права и задължения ще ни даде
тя", каза пред журналисти зам.-министърът на енергетиката Жечо Станков. Той участва в 7-та Енергийна конференция,
организирана от Българския енергиен и минен форум (БЕМФ), посветена на председателството на България на Съвета на
ЕС.
През следващата пролет ще се проведе и нова инвеститорска конференция за газовия хъб "Балкан", анонсира още той. По
време на събитието ще бъдат представени и първи резултати от предпроектното проучване за газовото съоръжение.
Припомняме, че "Булгартрансгаз" обяви търг за набиране на кандидати за изготвяне на проучването в края на септември.
Процедурата приключи на 1 ноември, а по неофициална информация има девет подадени оферти, които в момента се
оценяват от "Булгартрансгаз".
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Кандидатите в този търг трябва да направят анализ на капацитетите на всички входно-изходни потоци - всяка една газова
връзка, която съществува или е в развитие, сред които са възможността за получаване на газ от "Турски поток", новата
газова връзка с Гърция (IGB) или местния добив.
IGB - висш пилотаж на координация между две държави и три компании собственици
Проектът за нова газова връзка между България и Гърция се движи по план след години на забавяне. В края на миналата
седмица проектната компания за изграждането на интерконектора - ICGB, обяви първата процедура за набиране на оферти
за инженер-консултант на проекта. Очакванията са до края на седмицата да бъдат обявени още две поръчки, а в началото
на 2018 година - още две.
"Очакваме през това време да бъде издадено и строителното разрешително и на гръцка територия и да започне
същинската работа", коментира Жечо Станков и определи този проект като "висш пилотаж в координацията между две
държави членки и три компании собственици".
IGB е проект от междуобщностно значение за ЕС. За реализацията му има отпуснато финансиране от европейските
структурни фондове. Българското правителство отпусна преди години и гаранция в размер на 110 млн. евро за
строителството на газовата връзка, а за отпускането на заем за него са водени разговори с Европейската инвестиционна
банка (ЕИБ).
По отношение на местния добив - надеждите на страната ни са големи и първите резултати се разчитат като
"обнадеждаващи". Жечо Станков посочи, че консорциумът, който разработва блока "Хан Аспарух" в Черно море в момента
приключва работата по втория сондаж, но тепърва предстои обработката на данните.
В края на октомври 2016 година френската компания Total, която е част от консорциума за проучване на блока, съобщи
лаконично в своя отчет за тримесечието за находка на петрол. Компанията обаче така и не направи официално заявление
и какви са очакванията ѝ за блока.
Novini.bg
√ Депутатите гледат на второ четене промени в Закона за КФН
Народните представители ще разгледат на второ четене промени в Закона за Комисията за финансов надзор за
осигуряване на необходимия бюджет на комисията чрез финансирането й от такси. Това се посочва в проектопрограмата
за работа на Народното събрание. Промените, внесени от Министерски съвет, бяха приети на първо четене на 2 ноември.
Създава се приложение в закона, в което се регламентират всички такси, които Комисията за финансов надзор ще събира
при осъществяване на правомощията си. Въвеждат се нови такси, произтичащи от промени в законодателството и от
европейските регламенти.
Finance.bg
√ Европейска програма ще финансира онлайн магазини
Малки и средни фирми ще могат да популяризират дейността си онлайн с пари от европейската програма за иновации и
конкурентоспособност. Компаниите ще могат да кандидатстват за проекти между 20 до 50 хил. лв., обяви зам.-министърът
на икономика Александър Манолев на тематичен семинар в курорта Боровец.
По думите му бизнесът ще може да се дигитализира, като финансираните дейности са насочени към подобряване на
предлаганите ИКТ услуги, като създаване на фирмени уебсайтове, платформи за онлайн продажби закупуване на бизнес
софтуер и др.
„Финансовата помощ ще бъде осигурена от Оперативна програма „Конкурентоспособност и иновации“ (ОПИК) и е стойност
5 млн. лв., като се надявам да открием процедурата до края на декември“, заяви Манолев и допълни, че това е една от
двете ваучерни схеми, планирани за годината. Втората е за покриване на разходите за емитиране на ценни книжа.
Реализацията и на двете схеми е по идея на българските търговски аташета.
До края на седмицата стартира още една схема за ресурсно осигуряване на компаниите за 36 млн. евро. По нея фирмите
ще мога да закупят оборудване за намаляване на използваните суровини в производството.
Обмислят се варианти за намаляване на административната тежест при кандидатстването по програмата без това да
доведе до злоупотреби. По думите на зам.-министъра на икономиката активният бизнес вече е кандидатствал по ОПИК.
До момента по програмата за модернизиране на производствата са изплатени половин милиард лева или над 20% от
общия бюджет. „Това са средствата, които вече са инвестирани в българската икономика и са достигнали до бизнеса“, каза
Манолев. Той допълни, че до момента са сключени общо 1461 договора по програмата на обща стойност 1.32 млpд. лв.,
голяма част от които са в процес на изпълнение.
За 1,57 млрд. лв. са обявените процедури от началото
на програмния период, което е около 63% от бюджета на ОПИК. До края на 2018 г. се очаква да бъдат обявени програми
за 94% от ресурса на оперативната програма, а сключените договори да бъдат за 76%. За над половината от средствата са
сключените договори досега, информира в.Монитор.
През 2018 г. ще бъде пусната мярката за внедряване на иновации в предприятията на стойност 55 млн. евро. За средата на
годината е планирана схемата за развитие на иновационните клъстери. За развитие на технологичния парк в столицата
„София тех парк“ са предвидени 20 млн. евро. Средствата няма да са за инфраструктурни подобрения както досега, а поскоро ще са насочени към повече дейности в технологичния парк, уточниха от управляващия орган на ОПИК.
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Dnes.bg
√ В КЕВР са песимисти за US ТЕЦ-ове на свободен пазар
Ще има трудности с излизането на американските централи в Маришкия басейн на свободния пазар.
Това прогнозира председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) пред журналисти, цитиран от
Инвестор. Той участва в 7-та Енергийна конференция, организирана от Българския енергиен и минен форум (БЕМФ).
Иванов уточни, че двете централи - AES Гълъбово и КонтурГлобал, имат дългосрочни договори. Според оценката на
Световната банка те могат да участват на свободния пазар като разликата между постигнатата на пазара и договорената
цена се покрие с т.нар. "договори за разлика". Сумите могат да идват от специален фонд - в българския случай Фонда
"Сигурност на електроенергийната система" (ФСЕС). Виждането на Европейската комисия (ЕК) обаче е, че договори за
разлика могат да се прилагат само за сертифицирани производители - зелени централи и когенарации.
Според Иванов решение може да бъде намерено след преговори между българските власти и централите, в които ЕК ще
бъде модератор. КЕВР обаче не би била страна в подобни разговори, уточни ръководителят на регулатора.
Преговори между властите и централите не се водят, обясни и Иван Цанков, изпълнителният директор на AES България.
Според него няма никакви проблеми договорте за разлика да бъдат прилагани и за топлоелектрически централи, въпреки
че действително в Западна Европа те досега са прилагани основно за зелени производители.
"Договорът за разлика е един финансов инструмент и има много вариации", каза още Цанков и посочи, че разликата
между ТЕЦ-те и зелените производители е, че на централите, използващи възобновяеми източници, се заплаща
преференциално само произведена енергия, а при въглищните има и цена за разполагаемост. Цанков уточни, че и в
момента двете цени са разделени и може да се направи схема за покриването чрез договори за разлика.
Дългосрочните договори са една от пречките за пълната либерализация на енергийния пазар. У нас те са сключвани с
няколко вида производители - зелени централи и когенарации като част от политиката на Европейския съюз (ЕС) за
насърчаване на зелената енергия и иновациите и с двата американски ТЕЦ-а в Маришкия басейн като част от договорите
за изграждането и модернизацията на съоръженията.
От водените досега разговори се търсят варианти за излизането на тези две централи на свободния пазар, но не и за
прекратяване на договорите с тях. Пред журналисти зам.-министърът на енергетиката Жечо Станков уточни, че това е само
хипотеза и в Министерството на енергетиката не са разработвали варианти, ако има становище от ЕК, че тези договори
трябва да бъдат прекратени. ЕК разследва има ли незаконна държавна помощ в договорите за двете централи. От Брюксел
още не са се произнесли със становище по казуса.
Sinor.bg
√ Няма яснота колко от проектите между 33 и 38 точки на първия прием по 4,1 са с разписани договори
Кандидатите от първия прием на проекти по подмярка 4,1 за инвестиции в земеделски стопанства не получават актуална
информация за това дали проектите между 33 и 38 точки се одобряват и дали имат шанс да получат очакваното
финансиране при освободен бюджет. За това сигнализираха читатели на Синор.БГ, които втора година нямат яснота как
върви разписването на договорите и защо още не е приключило.
Всички те могат да проверят по своя УРН (уникален регистрационен номер) колко са точките им, но не е ясно дали е
започнало контрактуването на проекти с 38, 37 и точките до 33.
Със заповед на министъра на земеделието през миналата година се реши, че проектите между 33 и 38 точки могат да бъдат
одобрявани, но само ако отпаднат договори с над 39 точки. Именно там е голямото затъмнение, защото никой не знае
досега колко от тези договори са отпаднали поради невъзможност за изпълнение или по други причини.
Преди няколко дни от фонд „Земеделие“ обясниха, че цели 60 проекта за 60 милиона лева са спрени за разглеждане със
съмнения за измами и заради очаквани допълнителни справки от други учредения и администрации.
Всичко това рефлектира върху останалите кандидати, които остават в очакване дали ще се освободи бюджет за техните
проекти. Единственият отговор от администрацията е да проверявате редовно проекта си по УРН, съобщиха за Синор.БГ от
ведомството.
Economic.bg
√ Трябва да ускорим цифровизацията, за да има ползи
Електронното управление означава прозрачност, смята Мария Габриел
Mария Габриел е български еврокомисар по цифрова икономика и цифрово общество в Европейската комисия. Тя
присъства на церемонията "Кмет на годината" 2017, на която заедно с вицепрезидента на Комитета по регионите Марку
Маркула, председателя на комисията по регионално развитие в Европейския парламент Искра Михайлова, председателя
на Националното сдружение на общините и кмет на Велико Търново Даниел Панов и председателя на сдружение Евро
Aдванс и основател на проекта TheMayor.eu Боян Томов, дадоха старт на новия мащабен европейски проект, който
стартира в България - Порталът на европейските общини (www.themayor.eu).
- Г-жо Габриел, какви ще са ползите за общините от инициативата WiFi4EU?
Този проект е новаторски и за първи път Европа ще работи директно с общините и ползите ще се усетят в тях. Имаме
бюджет от 120 млн. евро, който ще позволи между 6 и 8 000 общини да получат ваучери за осигуряване на безплатен
интернет на обществени места в цяла Европа. Самите общини ще решат дали те да бъдат за парковете, болницата,
7

читалището или туристическа атракция. Принципът ще бъде първи дошъл, първи обслужен, затова разчитам за голямата
активност на всички български градове, въпреки че ние също ще внимаваме за географския баланс.
Нашата цел е до февруари 2018 г. да бъдем готови за първите 1000 ваучера, дотогава обаче с екипа ми сме на финална
фаза в разработката на формуляра за кандидатстване и интернет сайта, на който общините предварително ще могат да се
осведомят какви са спецификациите. Имам още много работа с операторите, защото те трябва да са запознати с условията.
Аз самата ще демонстрирам регистрацията в сайта и формуляра. Целта ни е той да е максимално опростен, защото знаем,
че административният капацитет на една малка община в България няма капацитета на една голяма.
За нас е много важно този проект да заработи и в него има нещо ново – веднъж регистрирала се общината в една от
точките, ще бъде автоматично регистрирана във всички останали в Европа. За мен това означава в следващите години
привличане на инвестиции, създаване на нови услуги, запознаване на останалата част от Европа с много от красотите и
забележителностите на българските общини. Изключително много разчитам на тях и на всички в Европа, за да може той
да се случи.
- Кога общините ще могат да кандидатстват по проекта?
Поставили сме си за цел проектът да стартира през февруари 2018 г. като преди това ще дадем възможност в рамките на
около два месеца да се запознаят с условията. В него ще могат да се включат всички общини - и малки, и големи.
- Какво предстои ЕК да направи относно Закона за защита на личните данни и всъщност защитени ли сме?
Европейската сигурност имаше куража да заяви, че защитата на личните данни е наша основна ценност и те трябва да
бъдат неприкосновени и мисля, че това е нещо, което всеки гражданин иска. Затова имаме общ регламент за личните
данни, който трябва да влезе в сила и да бъде приложен от всички държави-членки до май 2018 г. Сега е много важно да
се продължи с информационните кампании и гражданите да бъдат сигурни, че на ниво ЕС техните лични данни са
защитени. Защото в този регламент е предвидено и свободното движение на данни в целия съюз.
Само преди месец предложихме и още нещо, свободно движение на неличните данни – това е потенциалът на
икономиката на данните. Днес ги изчисляваме около 2% от БВП на съюза. Ако го освободим да циркулира свободно, това
ще означава 4% от БВП до 2020 г. – 739 млрд. евро. Всички можем веднага да се сетим колко важни са тези пари за още
много други сфери, в които имат нужда сектори в ЕС.
- Административната тежест е много голям проблем за България, вие като човек на дигитализацията, смятате ли, че
вървим в правилната посока и мерките, които прилагаме, са достатъчни, за да се движим в крак с технологиите?
Освен правилни, те са насочени и към бъдещето. За всички ни трябва да е ясно, че без електронното управление няма как
да се случи единният цифров пазар. Електронното управление означава прозрачност, ефикасност и спиране на загубата на
време за всеки един гражданин. Междувременно то може да отключи потенциала както на хората, така и за бизнеса. Това
е посоката, в която вървим на ниво целия ЕС.
Всички работим за това до септември 2018 г. да има електронна идентификация. В момента принципът „Веднъж завинаги“
е един от нашите регламенти и ето я България. Тя всъщност показва по един много положителен начин, че ние сме в духа
на това, което се случва за цяла Европа. Ако искаме цифровизацията наистина да донесе ползи за икономиката и
обществото, трябва да ускорим ритъма.
Money.bg
√ Зaщo и ĸaĸ цeнтpaлнитe бaнĸи тpябвa дa изпoлзвaт цифpoвитe вaлyти?
Цифpoвитe вaлyти ca нoвoтo пpeдизвиĸaтeлcтвo зa cвeтa, в ĸoйтo живeeм. Bcичĸи гoвopят зa тяx: бaнĸepи, инвecтитopи,
финaнcoви eĸcпepти, yнивepcитeтcĸи пpeпoдaвaтeли, мeдии. Bceĸи, ĸoйтo пoнe мaлĸo cлeди cвeтoвния инфopмaциoнeн
пoтoĸ, e чyвaл зa bіtсоіn, еthеrеum, bіtсоіn саѕh и т.н.
Mнoзинa ги oпpeдeлят ĸaтo peвoлюциoнни, зapaди фyндaмeнтaлнaтa пpoмянa в нaчинa нa paзплaщaнe, ĸoятo нocят. Hяĸoи
ги пpиeмaт oxoтнo, дpyги ĸaтeгopичнo ги oтxвъpлят, нo ниĸoй нe cмee дa ги пpeнeбpeгнe.
Bcъщнocт тe ca изpaз нa нeвepoятнo динaмичнaтa cъвpeмeннa peaлнocт. Poдeни в eпoxaтa нa тexнoлoгиитe, ĸoгaтo вcичĸo
ce пpoмeня c нeвepoятнa cĸopocт, ĸpиптoвaлyтитe мoгaт дa тpaнcфopмиpaт цeли oтpacли oт иĸoнoмиĸaтa.
Poлятa нa цeнтpaлнитe бaнĸepи
Bиpтyaлнитe вaлyти пpeдocтaвят oгpoмни възмoжнocти, нo и пopaждaт peдицa въпpocи, нacoчeни глaвнo ĸъм цeнтpaлнитe
бaнĸepи - xopaтa, пoд чиятo влacт ca paзплaщaтeлнитe cpeдcтвa.
Caмитe тe ce чyдят ĸaĸ дa peaгиpaт нa възxoдa нa цифpoвитe вaлyти, paбoтeщи извън ycтaнoвeнитe финaнcoви cиcтeми.
Mнoгo oт бaнĸepитe ca ĸoнcepвaтивни и cĸeптични, нo няĸoи иcĸaт дa ca в ĸpaĸ c нaближaвaщaтa финaнcoвa peвoлюция.
"Дoĸaтo oфициaлният ceĸтop мнoгo чecтo paзглeждa pиcĸoвeтe oт тeзи нoви нaчини нa плaщaнe, чacтният ceĸтop имa
тeндeнция дa paзглeждa възмoжнocтитe, ĸoитo пpeдлaгa", твъpди пpeзидeнтът нa швeйцapcĸaтa бaнĸa UВЅ Aĸceл Beбep.
Beбep e бивш yпpaвитeл нa Вundеѕbаnk - цeнтpaлнaтa бaнĸa нa Гepмaния, ĸoятo e извecтнa cъc cвoя ĸoнcepвaтизъм. Ho тoй
e дocтa пo-oтвopeн ĸъм нoвoтo, oпитвaйĸи ce дa пoмoгнe зa ĸopeннaтa пpoмянa в нaчинa, пo ĸoйтo бaнĸитe, ĸoмпaниитe и
физичecĸитe лицa извъpшвaт плaщaниятa.
Aĸceл Beбep cмятa, чe вмecтo дa бъдaт oтpичaни, ĸpиптoвaлyтитe тpябвa дa бъдaт изпoлзвaни oт цeнтpaлнитe бaнĸи, ĸoитo
дa cъздaдaт дигитaлeн вapиaнт нa coбcтвeнитe cи вaлyти.
Toчнo ĸaтo пapитe в бpoй, ĸoитo мoгaт дa зaмeнят, цифpoвитe вaлyти cъщo мoгaт дa игpaят poлятa нa изтoчниĸ зa
cъxpaнeниe нa cтoйнocт, пoдĸpeпян oт цeнтpaлнитe бaнĸи, ĸoeтo щe ги пpeвъpнe в шиpoĸoпpиeтo paзплaщaтeлнo cpeдcтвo.
Πoддpъжници и пpoтивници
Kитaйcĸaтa цeнтpaлнaтa бaнĸa paзpaбoтвa цифpoвa вaлyтa, изпoлзвaйĸи блoĸчeйн тexнoлoгиятa, ĸoятo cтoи зaд bіtсоіn.
Цeнтpaлнaтa бaнĸa нa Швeция e пoчти гoтoвa дa пycнe eлeĸтpoннa ĸpoнa.
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Ho нe вcичĸи цeнтpaлни бaнĸи ca тoлĸoвa блaгopaзпoлoжeни ĸъм цифpoвитe вaлyти. Hacтoящият гyвepньop нa Вundеѕbаnk
Йeнc Baйдмaн cмятa, чe ycилиятa тpябвa дa ca нacoчeни ĸъм пoдoбpявaнeтo нa нacтoящитe плaтeжни cиcтeми.
Швeйцapcĸaтa нaциoнaлнa бaнĸa нe e yбeдeнa в нeoбxoдимocттa oт eлeĸтpoнни вaлyти, eмитиpaни oт цeнтpaлнaтa бaнĸa.
Имa oпaceния, чe в пepиoди нa пaниĸa пoтpeбитeлитe мoгaт бъpзo дa пpeнacoчaт cpeдcтвa oт тpaдициoннитe бaнĸoви
cмeтĸи ĸъм дигитaлнитe вaлyти, зaтpyднявaйĸи paбoтaтa нa бaнĸитe. Зa paзлиĸa oт швeдитe, гepмaнцитe и швeйцapцитe
пpoдължaвaт дo гoлямa cтeпeн дa paзчитaт нa пapитe в бpoй.
Cпopeд Beбep тeзи пpитecнeния ca нeocнoвaтeлни, a цeнтpaлнитe бaнĸи пoгpeшнo cмятaт, чe cтaвa въпpoc зa
пpoтивoпocтaвянe мeждy тpaдициoннитe и eлeĸтpoннитe пapи. Moдeлитe нa плaщaнe ce paзвивaт, a пo-млaдитe пoĸoлeния
нaй-вepoятнo щe плaщaт чpeз мoбилни тeлeфoни, нeзaвиcимo oт бaнĸитe.
Hoви възмoжнocти
Aĸo цeнтpaлнитe бaнĸи глeдaт нa цифpoвитe вaлyти ĸaтo възмoжнocт, тe мoгaт "дa пpeдocтaвят нa oбщecтвoтo плaтeжни
ycлyги, ĸoитo нe ca cвъpзaни cъc cмeтĸи, пo пo-eвтин и пo-peнтaбилeн нaчин".
Πpeдимcтвaтa oт тoвa щe oчeвидни нaй-вeчe в гoлeмитe дъpжaви, ĸъдeтo тpaнcпopтиpaнeтo нa пapи в бpoй e cĸъпo,
нaпpимep в Aфpиĸa. Дигитaлнитe вaлyти нямa дa пpитeжaвaт aнoнимнocттa нa пapитe в бpoй - няĸoи cвoйcтвa нa вaлyтaтa
мoгaт дa идeнтифициpaт пoтpeбитeлитe, тaĸa чe нeпълнoлeтнитe дa нe мoгaт дa cи ĸyпyвaт aлĸoxoл нaпpимep. Ho
тexнoлoгиятa тpябвa дa e ycтoйчивa нa ĸибep aтaĸи. "Tpябвa дa бъдe мнoгo cигypнo cpeдcтвo зa плaщaнe", oтбeлязвa Beбep.
Meждyвpeмeннo UВЅ пoдгoтвя cвoя дигитaлнa вaлyтa. Tя paбoти c дpyги гoлeми cвeтoвни бaнĸи ĸaтo Ваrсlауѕ, Сrеdіt Ѕuіѕѕе
и НЅВС, въpxy "мoнeтa зa ypeждaнe нa cмeтĸитe зa ĸoмyнaлни ycлyги". Tя щe изпoлзвa cъщaтa cчeтoвoднa тexнoлoгия ĸaтo
блoĸчeйнa и щe мoжe дa ce изпoлзвa зa изчиcтвaнe и ypeждaнe нa финaнcoви тpaнзaĸции.
Идeятa e "мoнeтитe", изпoлзвaни зa тpaнзaĸции, дa бъдaт пoдĸpeпeни c пapични cpeдcтвa, дъpжaни в cмeтĸи в цeнтpaлнитe
бaнĸи. Te щe ca пo-бeзoпacни и пo-бъpзи oт ceгaшнитe cиcтeми, бaзиpaни oĸoлo eдин цeнтpaлeн ĸoнтpaгeнт.
Цeнтpaлнитe бaнĸи ca "oтвopeни дa чyят зa тaзи ĸoнцeпция", нo cxeмaтa вce oщe e дaлeч oт зaпoчвaнeтo нa paбoтa.
Πpocтpaнcтвoтo и изчиcлитeлнaтa мoщнocт, нeoбxoдими нa тaĸивa мpeжи, зa дa paбoтят cъc cĸopocттa нa нacтoящитe
cиcтeми, вce oщe нe ca нaлицe. "Зaтoвa cĸopocттa, cвъpзaнa c тpaдициoннитe бaзи дaнни, вce oщe e пpoблeм", пpизнaвa
Beбep.
Мoнeтa зa ypeждaнe нa cмeтĸитe зa ĸoмyнaлни ycлyги мoжe дa бъдe oтвopeнa зa тpeти лицa, ĸoетo щe вĸлючвa и нaйгoлeмитe ĸлиeнти нa бaнĸaтa. Щe ce изпoлзвaт paзлични мoнeти зa тpaнзaĸции в paзлични вaлyти, ĸaтo нaпpимep eвpoтo
или дoлapa - тaĸa чe тя нямa дa cтaнe пpoтoтип нa бъдeщa cвeтoвнa вaлyтa.
Дeбaтът зa бъдeщeтo нa дигитaлнитe вaлyти e зaceнчeн oт мaниятa oĸoлo bіtсоіn. Moжe ли eвeнтyaлeн cpив нa нaйпoпyляpнaтa ĸpиптoвaлyтa дa пoпpeчи нa пиoнepитe нa дигитaлнaтa вaлyтa?
Beбep e ĸaтeгopичeн, чe нямa. "Xopaтa тpябвa дa paзгpaничaвaт bіtсоіn или ĸpиптoвaлyтитe, тaĸивa ĸaĸвитo ca ceгa, и
пoтeнциaлa, ĸoйтo пpитeжaвa ocнoвнaтa тexнoлoгия (ĸoятo cтoи зaд тяx, б.p.)", пocoчвa пpeзидeнтът нa UВЅ.
Econ.bg
√ Цените на петрола продължават да падат
Днес се очакват и официалната статистика от САЩ, което може да раздвижи пазара, като очакването на
анализаторите е за продължение на спада в цените
Цените на двата основни сорта петрол продължават спада си, въпреки че тази сутрин има опити за някакво възстановяване.
Според данните от търговията на 14 ноември януарският фючърс за петрола сорт Brent на борсата ICE Futures в Лондон се
понижи до 61,43 долара за барел. При затварянето на предишната сесия договорът поевтиня с 1,5 % до 62,21 долара за
барел.
Цената на договора за декември за петрола сорт WTI на борсата в Ню Йорк NYMEX във вторник спадна до 55,08 долара за
барел. Преди това котировката бе на ниво от 55,70 долара за барел.
Както съобщи по-рано Американският институт за петрол (API)у запасите от петрол в САЩ за миналата седмица са се
увеличили с 6,51 млн. долара за барел.
Днес се очакват и официалната статистика от САЩ, което може да раздвижи пазара, като очакването на анализаторите е
за продължение на спада в цените.
Profit.bg
√ Зелена сесия на БФБ
Вчера всички индекси на БФБ-София записаха ръст.
SOFIX добави 0.22% достигайки до ниво от 670.66 пункта.
Индикаторите BGBX40 и BGREIT нараснаха с 0.22% и 0.54% до съответно 131.84 пункта и 115.11 пункта.
BGTR30 постигна ръст от 0.13% до 549.04 пункта.
Дневният оборот на регулиран пазар на БФБ-София достигна до 839 хил. лева.
365 хил. лева от дневния оборот на борсата се дължат на активност на сегмента за облигации.
Най-търгуваната позиция бе тази на Софарма. Инвеститорите прехвърлиха 59 264 лота при 20 сделки, реализирайки оборот
от 253 хил. лева. Акциите на фармацевтичната компания поскъпнаха с 0.16% до 4.270 лева за брой.
11 сделки за 801 лота от емисията на Корадо-България оформиха оборот от 5 хил. лева. Книжата на компанията поевтиняха
с 2.10% до 7.000 лева за брой.
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По 10 сделки имаше и с акции на Синергон Холдинг и Монбат, съответно за 7 600 лота и 825 лота. Книжата на Синергон
Холдинг поскъпнаха с 1.67% до 1.400 лева за брой, а тези на Монбат добавиха 0.45% до 11.050 лева за брой.
Най-поскъпналата позиция беше тази на Булгартабак-холдинг, която добави 7.14% до 37.000 лева за брой. Това се случи
след 4 сделки за 116 лота, записали оборот от 4 хил. лева.
Книжата на Българска фондова борса-София поскъпнаха с 2.28% до 4.940 лева за брой. Припомняме, че новият пазар за
ДЦК направи първия си силен ден, записвайки над половин милион лева оборот.
Сред акциите, които поскъпнаха вчера попадат тези на Булленд инвестмънтс АД СИЦ (+6.67% до 0.800 лева за брой), Агрия
Груп Холдинг (+1.72% до 12.390 лева за брой), Албена (+1.63% до 61.999 лева за брой), Софарма трейдинг (+1.21% 8.099
лева за брой), Фонд за недвижими имоти България (+1.045 до 2.243 лева за брой) и Елана Агрокредит (+0.935 до 1.418 лева
за брой).
√ Азиатските акции поевтиняват след спада в цените на петрола
Акциите в Азия поевтиняват днес, след като по-ниските цени на петрола се отразиха на Уолстрийт. В същото време еврото
запази ръста си, след като получи подкрепа от положителните данни за германската икономика.
Азиатско-тихоокеанският индекс на MSCI бележи понижение от 0.45% за деня.
Китайският индекс на сините чипове в Шанхай отчита спад от 0.7%, докато австралийският основен индекс губи 0.3%.
Понижението при южнокорейския KOSPI бе от 0.3%. Японският Nikkei отчита спад от 0.9% за деня.
Трите основни щатси индекса вчера записаха загуби, след като спадът в цените на петрола засегна акците на енергийните
компании и след поевтиняването на книжата на General Electric във втори пореден ден.
Еврото остана почти без промяна на ниво от 1.1794 долара, след като вчера нарасна с 1.1%, до 2.5-седмичен връх от 1.1805
- на фона на изнесените данни, които показаха, че германската икономика е превключила на по-висока предавка през
третото тримесечие.
БВП на Германия е нараснал с 0.8% през третото тримесечие, в сравнение с предварително очакваните 0.6%, информира
Reuters.
След като бе подложен на натиск от поскъпващото евро, доларовият индекс, който следи представянето на долара спрямо
кошница от шест други основни валути, изгуби близо 0.7% вчера. За последно индексът бе на ниво от 93.828.
Доларът поевтинява с 0.25%, до 113.180 спрямо йената, след като отстъпи от достигнатия в предходния ден връх от 113.910.
Йената, както и японските пазари на акции и облигации, почти не реагираха на изнесените днес данни за БВП. Японската
икономика бележи ръст в седмо поредно тримесечие, въпреки че резултатът до известна степен бе помрачен от
понижението в частното потребление, което бе първо от последното тримесечие на 2015 г. насам.
По-късно днес се очакват данните за потребителските цени в САЩ, които потенциално ще окажат влияние върху
движението на долара.
Финансовите пазари, които залагат, че Федералният резерв на САЩ ще вдигне лихвите през декември, ще търсят
индикации за това още колко увеличания на лихвите може да има през следващата година.
При суровините, цените на суровия петрол увеличиха загубите си, на фона на прогнозите за нарастващото производство в
САЩ и на прогнозите за по-слабо търсене в световен мащаб от доклада на Международната агенция по енергетика (МАЕ)
Фючърсите на щатския лек суров петрол бележат понижение от 1.1%, до 55.10 долара за барел и вървят към четвърто
поредно понижение. Брентът изгуби 1.2%, до 61.48 долара за барел.
След спада в цените на петрола, които отстъпиха от 28-месечни върхове, свързаните със суровината валути бяха поставени
под натиск.
Канадският долар се търгуваше на ниво от 1.2738 спрямо щатския долар, след като вчера поевтиня до едноседмично дъно
от 1.2773.
Австралийският долар се сблъска с допълнителни проблеми, след като изнесените днес данни показаха, че заплащането
в страната не е нараснало, с колкото се очакваше през миналото тримесечие.
Австралийският долар изгуби над 0.6%, поевтинявайки до четиримесечно дъно от 0.7576 щатски долара.
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