Асоциацията на индустриалния капитал в България в медиите

24 часа
√ Васил Велев: Искаме да е ясно кой плаща на еколозите и кого представляват
ОВОС трябва да се обжалва само на една инстанция, за да не се бавят парите от еврофондовете, казва председателят на
УС на АИКБ. Ако целта е Пирин да е национален парк и добро място за хората, защо се допуска да се превръща в автокъща?
Има два вида екологичен рекет – при единия се искат пари, за да не се обжалва даден проект, а при другия се взимат пари
от конкурент, за да се обжалва.
Цялото интервю четете тук.

БНР
√ Увеличението на заплатите тази година ще продължи
Ще има повишение на заплатите и тази година. Това заяви в интервю за Радио Пловдив Васил Велев, председател на
Асоциацията на индустриалния капитал в България.
Той обаче обясни, че повишението на възнагражденията едва ли ще надхвърли миналогодишното от 10,5%.
От този порядък очакваме и ръст на заплатите през тази година. Но ако това е съпроводено с инфлация, покупателната
способност на заплатите може да не е толкова, обясни Васил Велев.
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Пазарни манипулации с цените на тока на свободния пазар
Велев прогнозира, че предстои и увеличение на цените на дребно. Причината са новите цени на тока на свободния пазар.
Поетапно цените на тока на свободния пазар се покачиха с двуцифрено число за различните компании и фирми. Има едно
струпване в интервала между 30 и 60%. Няма икономическа обосновка за такова покачване на цените, тези нови цени са в
резултат на пазарни манипулации. Следва компетентните институции да се намесят. С това ние искаме да предотвратим
евентуално поскъпване и на цените на електроенергията за бита, защото ако се приемат тези цени за референтни –
неминуемо ще се стигне и до по-високи цени от 1 юли на регулирания пазар, коментира Васил Велев, председател на
Асоциацията на индустриалния капитал в България.
Работодателите смятат, че не е изключено да се стигне до закриване на работни места. Това ще зависи от възможността
на компаниите да пренесат новите цени на тока върху стойността на произвежданите от тях стоки и услуги.
Ако не успеят да го направят – ще трябва да съкращават други разходи. А първите разходи към които се поглежда, са
разходите за работни заплати, обясни Велев.
Тази година Асоциацията на организациите българските работодатели си поставя няколко важни задачи – подобряване на
климата, ускореното решаване на проблемите с човешкия ресурс в икономиката, а също и реформата в енергетиката.
Цялото интервю с Васил Велев можете да чуете в звуковия файл.
Economic.bg
√ Бизнесът отлага протеста срещу високата цена на тока
Работодателските организации ще внесат тази седмица сигнал до КЗК
Бизнесът няма да успее да организира протеста си срещу високата цена на тока до 31 януари, затова той ще бъде отложен
за февруари. Това обявиха четирите национално представени работодателски организации – КРИБ, АИКБ, БСК и БТПП,
които дадоха пресконференция, на която Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) обяви
своите приоритети за 2018 г. От организациите тази седмица ще внесат сигнал в Комисията за защита на конкуренцията
(КЗК) срещу спекулациите на свободния пазар.
Миналата седмица работодателите казаха, че демонстрациите задължително ще бъдат след вота на недоверие срещу
правителството, който е насрочен за този петък, 26 януари. Очакваше се протестът да е няколко дни по-късно.
„Настояваме за ускоряване на реформите. Преди три години имаше такъв голям, национален протест, който даде мощен
тласък на реформите в енергетиката и второто правителство на ГЕРБ отчете, че ако има някъде успешни реформи, то те са
в енергетиката“, коментира Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ).
Според него обаче тези реформи са забуксували и сега сме отново свидетели на едни цени в енергетиката, които не
намират основание в икономическите реалности. „Те са спекулативни, те са манипулативни“, коментира Васил Велев,
председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ).
„Има много натиск от страна на браншовите ни организации и отделни фирми, затова Конфедерацията на работодателите
и индустриалците в България (КРИБ) има взето решение на Управителния съвет, така както колегата от АИКБ (Васил Велев
– б.р.) също, и ние ще се включим в такъв протест стига да се стигне до такъв”, каза председателят на КРИБ Кирил
Домусчиев. Той уточни, че протеста ще е за реформи и либерализация на пазара на електроенергия, а не за сваляне на
правителството или за някакви бонуси за индустрията.
Васил Велев коментира, че по-рано четирите национално представени работодателски организации са били определели
дата на протеста, но синдикатите са помолили за отсрочка, за да решат дали да се присъединят и да не се смесва протестът
с вота на недоверие, внесен от БСП. „Ние приехме тяхното предложение, сега се оказва, че синдикатите лека-полека се
отдръпват“, каза Велев. Той обаче припомни, че пред останалите работодателски организации – БТПП, БСК и КРИБ –
решението все още предстои. Тъй като по всяка вероятност и четирите членки на АОБР ще решат да протестират, предстои
заедно да определят датата.
Той изрази още очаквания, че от 1 юли цената на тока на регулирания пазар за битовите потребители ще се повиши с
между 15 и 30%. „В момента цената на регулирания пазар е 76 лв. за мегаватчас. На нас търговци от отделни предприятия
ни предлагат цени от 100-125 лв. за мегаватчас. Ако тези цени се приемат за референтни, КЕВР ще трябва да увеличи тези
76 лв. на 85, 90, 100 лв. в зависимост от това какво ще се случи до 1 юли“, заяви председателят на АИКБ. Той беше
категоричен, че това предстои за всички, използващи ток от регулирания пазар – домакинствата и част от бизнеса.
„На министъра на енергетиката Теменужка Петкова не ѝ прави чест внушенията, които прави. Тя казва, че министерството
е дало на бизнеса няколкостотин милиона лева за енергетика, ние връщаме на бизнеса 100 млн. всяка година. Тя обаче
не казва, че е взела 1.5 млрд. лв. в повече и от този милиард и половина е върнала 100 млн.”, заяви още Велев.
Nova TV
√ Бизнесът прогнозира поскъпване на тока с между 15 и 30%
Сериозен скок в цената на тока за домакинствата. Прогнозата е на бизнеса. Според разчетите на работодателите,
увеличението ще е от 15 до 30 процента.
А причината, според тях, е картел между производители и търговци на ток, които играят на свободния пазар и изкуствено
вдигат цената.
Държавата мигновено контрира. Ресорният министър Теменужка Петкова е категорична - сметките за ток няма да се
променят.
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4-те работодателски организации, които държат 82% от работните места в страната, смятат, че има договорка за
спекулативно вдигане на цената на свободния пазар с между 30 и 60%, а това щяло да доведе до много чувствителен ръст
при крайните потребители.
„Този ръст в цените ще се отрази на цените на стоките и продуктите, неминуемо ще се прехвърли и върху цените за
домакинствата от 1 юли, ако ситуацията не бъде променена”, заяви Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал.
„Докато има монополизъм в енергетиката - ще бъде така”, заяви Божидар Данев, БСК.
Работодателите се заканиха, че ще внесат сигнал в Комисията за защита на конкуренцията. Защото подозират, че и
производители, и търговци на ток договарят цените помежду си.
„Голяма част - 80%, продават под масата, останалата част я продават с цел да вдигат цената на борсата”, коментира Кирил
Домусчиев, КРИБ.
„Става въпрос са шепа търговци, не за всичките”, заяви Васил Велев.
„Да, това е недопустимо неафиширано, когато всички увеличават цената на тока, който предлагат - какъв по-ясен знак, че
разликата в цената на тези, които произвеждат тока е драстично различен”, коментира Цветан Симеонов, БТПП.
Само няколко часа след изявленията на бизнеса последва и реакция от страна на държавата. Енергийният министър
Теменужка Петкова свика спешен брифинг и обясни.
„Не може да се прави такъв паралел, потребителите трябва да са спокойни - това е спекулативно”, заяви Теменужка
Петкова, министър на енергетиката.
Според енергийния министър, ако бизнесът има съмнение за картел, трябва да сезира отговорните институции.
„Аз и моят екип, правителството, заставаме твърдо зад това - да има най-строги санкции. Моят апел към българския бизнес
е незабавно да сезират съответните органи”, заяви Теменужка Петкова.
Въпреки крачката назад, която направиха синдикатите, работодателските организации не са се отказали от намеренията
си за протест, само че вместо в края на януари, както беше планирано, това ще се случи в първите дни на февруари.
Ако прогнозите на бизнес се сбъднат, то за нас, като потребители, това означава и скок в цените на стоките в магазина.
Най-голямо отражение ще има при местните продукти - някъде около 5 на сто, ако цената на тока скочи с 30%. При олиото
и маслата ръстът тогава ще е с малко над 4 на сто, а при млечните продукти - 3,8%.
Разбира се, това засега за прогнози. А държавата обещава да следи свободния пазар. Министър Петкова обеща до няколко
дни да качи в интернет за обществено обсъждане проекта за промени в Закона за енергетиката. Те ще дадат правомощия
на енергийния регулатор да проверява и разследва нередности и на свободния пазар.
За повече информация вижте видеото.
Dnes.dir.bg
√ Бизнесът: Има ”икономическа шизофрения” в енергетиката
Бизнесът прогнозира скок в цената на тока с до 30% за домакинствата, ако цената на електроенергия, която купуват на
свободния пазар, продължава да расте.
Цените на електроенергията са увеличени спекулативно и няма основание за това. Около тази теза се обединиха в
националния пресклуб на БТА представители на Асоциацията на организациите на българските работодатели, които
държат 82% от работните места в страната.
В асоциацията членуват Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българската стопанска камара (БСК),
Българската търговско-промишлена палата (БТПП) и Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България
(КРИБ).
Има съмнения за картел, трябва да се въведе ред в пазара, а ако моментното състояние се запази, вероятно от 1 юли
цените на електроенергията за домакинствата ще се повишат с 15-30 на сто, прогнозира Васил Велев от АИКБ.
Комисията за защита на конкуренцията трябва да се самосезира, а Министерството на енергетиката да вземе мерки, каза
още Велев.
Няма по-голям проблем за националната сигурност от цената на електроенергията, каза Кирил Домусчиев от КРИБ.
По думите му държавните дружества не са ефективни и това се отразява на цялата икономика на страната. Необходим е
нов закон за енергетиката, да се либерализира енергийния пазар и цялостна реформа.
В енергетиката има "икономическа шизофрения", каза Божидар Данев, председател на БСК и допълни, че имаме
свръхмощности, няма търсене, а цените се увеличават.
Предстои членовете на асоциацията да решат дали да организират протест в началото на февруари, на който ще настояват
за либерализиране на пазара и за реформи.
В. Банкерь
√ Бизнесът ще стачкува срещу цените на тока през февруари
Ще има протесни действия срещу повишението на цените. Това стана след пресконферецията на Асоциацията на
организациите на българските работодатели, която обединява Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ),
Българската стопанска камара (БСК), Българската търговско-промишлена палата (БТПП) и Конфедерацията на
работодателите и индустриалците в България (КРИБ). Членовете й обявиха приоритетите в дейността й за 2018 година.
Стачката не е срещу правителството, така изразяваме исканията си за реформи, уточни Кирил Домусчиев - председател на
КРИБ.
Бизнесът очаква ръст на цената на тока между 30 и 65%, което освен че ще натовари предприятията, косвено ще се отрази
и върху домакинствата.
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Бизнесът има съмнения за картел при предлагането на електроенергията на свободния пазар, стана ясно от думите на
Васил Велев от АИКБ. Според тях цените на електроенергията са увеличени спекулативно и няма основание за това.
За да работи бизнесът и икономиката трябва да се "въведе ред" в пазара на електроенергия, отбелязаха от асоциацията
на работодателите. „Пазарът на електроенергия е манипулиран, има недобри търговски практики, не се изпълнява
европейският регламент, цените манипулативно са повишени. Няма основание за такъв скок на цените. Той ще се отрази
на произвежданите стоки и услуги и продукти и ще се прехвърли на регулирания пазар като повишени цени за
домакинствата от 1 юли, ако ситуацията не бъде променена", посочи Велев.
Председателят на управителния съвет на АИКБ заяви, че бизнесът не може да представи доказателства за картел, освен
числата, с които разполага от публичните отчети на компаниите, а от тях се вижда, че на собствените платформи
държавните централи продават на много по-ниска цена, отколкото на борсата.
Насрочената за 31 януари стачка се отлага заради искане на синдикатите, които в момента като че ли вече не са така
ентусиазирани. Отлагането се прави и за да не се свързва с предстоящия вот на доверие срещу правителството на ГЕРБ.
Протести ще има, но те ще са в началото на февруари. И в четирите работодателски организации ще се вземат решения за
участие в протестите в близките дни, но те са сигурни, че ще участват съвместно, както преди четири години. "Няма поголям проблем за националната сигурност от цената на електроенергията", категоричен е Кирил Домусчиев от КРИБ.
Investor.bg
√ Бизнесът прогнозира поскъпване на тока за бита с между 15% и 30%
Цените на тока за бита са увеличени спекулативно, обявиха от Асоциацията на организациите на българските
работодатели
Ако цените на свободния пазар се приемат за референтни, цената на електроенергията за бита ще поскъпне с между 15%
и 30% от 1 юли. Прогнозата е на работодателските организации в АОРБ, които представиха своите приоритети за развитие
през 2018 година.
Бизнесът има съмнения за картел при предлагането на електроенергията на свободния пазар, стана ясно от думите на
Васил Велев от АИКБ. Според тях цените на електроенергията са увеличени спекулативно и няма основание за това.
Съмнения за картел
Организациите в АОРБ са категорични, че трябва да се "въведе ред" в пазара на електроенергия.
„Пазарът на електроенергия е манипулиран, има недобри търговски практики, не се изпълнява европейският регламент,
цените манипулативно са повишени. Няма основание за такъв скок на цените. Той ще се отрази на произвежданите стоки
и услуги и продукти и ще се прехвърли на регулирания пазар като повишени цени за домакинствата от 1 юли, ако
ситуацията не бъде променена", посочи Велев.
Според него има мерки, които могат да нормализират пазара, но те все още не се изпълняват. Затова бизнесът настоява
за ускоряване на реформите. "Свидетели сме на цени в енергетиката, които не са в икономическите реалности – те са
спекулативни и манипулативни. От това печелят група от хора, а губи цялото общество“, каза още Велев.
Председателят на управителния съвет на АИКБ заяви, че бизнесът не може да представи доказателства за картел, освен
числата, с които разполага от публичните отчети на компаниите, а от тях се вижда, че на собствените платформи
държавните централи продават на много по-ниска цена, отколкото на борсата.
„На борсата се пускат малки количества на завишена цена и по този начин се манипулира пазарът," твърди Велев и
риторично попита къде отива разликата между ниската цена на собствени платформи и високата на борсата и тази, която
се предлага на предприятията.
Ролята на държавните институции
В момента цената на регулирания пазар е 76 лева за мегаватчас.
„На нас търговци от отделни предприятия ни предлагат електроенергията на цени от 110 –125 лева за мегаватчас", каза
Велев. Според неговите изчисления ако тези цени се приемат за референтни, КЕВР ще трябва цената да се увеличи от 76
лева на 85 - 90 - 100 лева, в зависимост от това, какво ще се случи на 1 юли на регулирания пазар.
"Цената за домакинствата ще се повиши, ако се запази това положение – при различните предприятия числата са различни,
но струпването е между 30% и 65% поскъпване на активната енергия, ако ситуацията не бъде овладяна“, допълни той.
Васил Велев потвърди, че не бяха променени графиците за търговия на борсата.
„Това е напълно по силите на Министерство на енергетиката и Българският енергиен холдинг, обясни Велев и потвърди за
среща миналата година с двете асоциации на търговците, от която нищо не е произлязло.
"За нас е непонятно защо това не се прави, след като е нъпълно във възможностите на Комисията за защита на
конкуренцията да разследва тези търговски практики, които не са нормални и добри“, каза Васил Велев.
От работодателските организации са убедени, че няма причина за скок на цените на електроенергията.
Те ще изпратят сигнал до КЗК, която да установи има ли нерегламентирано договаряне между производителите на ток и
търговците на електроенергия.
„Ще пристъпим към протестни действия в началото на февруари, но се надяваме КЗК да се самосезира, както да се вземат
мерки от Министерството на енергетиката и Българският енергиен холдинг. Българската енергийна борса трябва да
промени графика си на работа“, категоричен е Велев.
Той напомни, че работодателските организации определиха дата на протеста 31 януари, но синдикатите поискаха
отсрочка, за да вземат решение, но сега се „отдръпват“.
Готови за протест
И в четирите работодателски организации ще се вземат решения за участие в протестите в близките дни, но те са сигурни,
че ще участват съвместно, както преди четири години.
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”Няма по-голям проблем за националната сигурност от цената на електроенергията”, каза Кирил Домусчиев от КРИБ. По
думите му държавните дружества не са ефективни и това се отразява на цялата икономика на страната.
Той е на мнение, че е необходим нов Закон за енергетиката, за да се либерализира енергийният пазар и цялостна реформа
в сектора.
“В енергетиката има "икономическа шизофрения", каза Божидар Данев, председател на БСК и обясни, че имаме
свръхмощности, няма търсене, а цените се увеличават.
Той припомни, че в АОБР членуват предприятия, които произвеждат 86% от брутната добавена стойност на икономиката и
82% от работните места в страната.
Цветан Симеонов от БТПП обяви, че чрез европейските партньори ще бъдат информирани европейските институции за
водената политика и проблемите на българския бизнес.
БНТ
√ Има ли опасност цената на тока за бита да скочи с 30% от лятото?
Има ли опасност цената на тока за бита да скочи с 30% от лятото, заради спекулативното поскъпване на енергията
на свободния пазар, както прогнозират работодателите. Има ли картел между търговци и производители на
енергия и ще протестират ли бизнесът заради липсата на реформи в енергетиката.
Скок на тока за бита няма да има, увери енергийният министър Теменужка Петкова и обясни, че цената на енергията се
определя от КЕВР, а не от котировките на свободния пазар. А дали има картел между производителите на ток и търговците
за завишаване цените на свободния пазар на ток ще се произнесе Комисията за защита на конкуренцията, която ще бъде
сезирана от работодателите.
Общо четири въпроса поставиха работодателите пред енергийното министерство.
Засега работодателите се готвят за протест, който е насрочен за началото на февруари. Работодателите прогнозират
поскъпване на тока до 30%, от Министерството на енергетиката отхвърлиха прогнозите.
Ако сегашните цени на свободния пазар от близо 120 лв. за мегават се приемат за референтни от Комисията за енергийно
и водно регулиране, то от 1 юли регулаторът ще бъде принуден да повиши и токът за домакинствата с между 15 и 30 на
сто. Това твърдят работодателите.
Васил Велев - председател на АИКБ: Безспорно, този ръст в цените ще се отрази и на дребно произвежданите стоки и
продукти, безспорно ще се прехвърли и на регулирания пазар, като повишение на цените от първи юли.
Министърът на енергетиката опроверга прогнозите за шоково поскъпване на тока за бита.
Теменужка Петкова - министър на енергетиката: Това са абсолютно две изключващи се тези. Няма такава опасност.
Битовите потребители трябва да бъдат абсолютно спокойни. Цената е такава, каквато я е определил регулаторът и не бива
да се спекулира и не бива да се провокират страхове в българските граждани по този начин. Смятам, че това е просто
недопустимо.
Според работодателите обаче има схема за раздуване на цените на свободния енергиен пазар. В нея са замесени
търговците, които купуват ток директно от производителите - АЕЦ и ТЕЦ-овете на занижени цени, вместо на пазарни - от
борсата.
Кирил Домусчиев - председател на КРИБ: За да може после тези търговци, които са купили с 10 лв. по-евтино сега да ни я
продават между 80,120 даже 130 лв., има оферти към наши фирми. 50 хил. Фирми са жертва на тези аферисти. И не
случайно работодателските организации подготвяме съответния документ и сигнал до Комисията за защита на
конкуренцията, защото това е пълен бандитизъм.
От Асоциацията на търговците на ток отхвърлиха обвиненията с мотива, че електричеството не може да се съхранява, за
да се търси по-висока цена, а се продава на момента.
Работодателите поискаха частни капитали да влязат в държавната енергетика, от министерството отговориха, че законът
го забранява.
Кирил Домусчиев - председател на КРИБ: Повишаване ефективността на държавните дружества чрез листването им на
фондовата борса. Смятаме, че не са ефективни и това се отразява на цялостно на икономиката.
Теменужка Петкова - министър на енергетиката: БЕХ е сред тези обекти, които са в забранителния списък за приватизация.
Това не е случайно, защото енергетиката, като изключително важен отрасъл, има специална функция, пряко свързана с
национална сигурност.
Бизнесът отново призова за разваляне на договорите с американските централи. Енергийното министерство отговори, че
са ангажирали експерти, които да предложат предоговарянето на условията с ТЕЦ-Марица Изток 1 и 3.
Целият репортаж вижте тук.
Actualno.com
√ Прогноза на бизнеса: Домакинствата може да плащат с до 30% по-скъп ток от лятото
От лятото цената на тока за бита може да се увеличи с между 15 и 30 процента. Това прогнозираха работодателски
организации. Според тях ако цената на електричеството на свободния пазар продължи да расте, това ще се отрази и на
цените за бита.
"КЕВР определя за регулирания пазар цени за домакинствата. Той е един микс, но ако се приеме, че цените, които в
момента са на свободния пазар са истински, референтни, съответно ще трябва да определи такива цени и за населението",
заяви Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), предаде БНР.
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Работодателите представиха приоритетите си за 2018 г. Те коментираха и дали ще излязат на протест заради поскъпването
на тока за индустрията.
В. Монитор
√ БИЗНЕСЪТ АЛАРМИРА: Токът за бита ще скочи с до 30%
Цената на електроенергията за битовите потребители може да скочи с 15 до 30 на сто от 1 юли. В момента цената на
регулирания пазар е 76 лв за мегаватчас. На бизнеса отделни търговци предлагат цени от между 110 до 125 лв./мвтч. Ако
тези цени се приемат за референтни от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), мегаватът на регулирания
пазар ще трябва поскъпне до 85 - 100 лв., а оттам и цената за домакинствата, прогнозира председателят на управителния
съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев.
Енергийната комисия ще бъде принудена да вдигне цената, защото сметките ще покажат, че толкова трябва да бъде цената
за крайния потребител, за да не е на загуба системата и да не трупа дефицит, както преди няколко години, смята Велев. По
думите му няма причини за шоково поскъпването на тока както за бизнеса, така и за обикновения потребител. За да не се
стигне до този вариант, държавата трябва да изпълни мерки, свързани с правилата на работа на Българската независима
енергийна борса (БНЕБ), и на нея да се предложат повече количества ток на пазара по дългосрочните договори.
Работодателите ще излязат в началото на февруари на протест с цел да се въведе ред на пазара на електроенергия, защото
е манипулиран и има недобри търговски практики, обявиха на пресконференция сдружението на четирите големи
работодателски организации - БТПП, АИКБ, БСК и КРИБ. Първоначалната дата за „свикване под знамената“ на
работодателите беше 31 януари, но преговорите със синдикатите отложиха датата с няколко дни. Стана ясно, че
профсъюзите са се отдръпнали.
Работодателските организации ще внесат в Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) сигнал за картел срещу търговци
на електроенергия
По думите на Велев доказателство за тези обвинения са по-ниските цени, на които държавните дружества продават
електроенергия на собствените платформи, отколкото на борсата, където пускат малки количества на завишена цена. „По
този начин се манипулира пазара. Къде отива разликата между ниската цена на собствените платформи и високата, която
ни се предлага на нас бизнес потребителите, можем само да гадаем за тези спекулации“, каза още Велев. Той се надява
КЗК да се самосезира и вземе мерки.
Като друг голям проблем на пазара на електроенергия Кирил Домусчиев, председател на КРИБ, посочи договорите с „AES
Гълъбово” и „Контур Глобал”. Именно затова работодателите искат да бъде прекратена държавната помощ за тях и да
бъде засилен контролът върху когенерациите и ВЕИ-тата.
По повод констатациите и прогнозите на работодателските организации министърът на енергетиката Теменужка Петкова
заяви на специален брифинг, че не очаква поскъпване на тока за битовите абонати, защото той се изчислява по друг начин.
„Потребителите трябва да бъдат спокойни“, категорична бе тя. Министърът отново призова фирмите, купуващи скъп ток
от търговци на свободния пазар, при съмнения за картел да сезират КЗК. Относно договорите с двата големи частни теца
в Маришкия басейн Петкова обясни, че от 2015 г. България е сезирала ЕК за неправомерна държавна помощ, но още се
чака позицията на Брюксел по този казус.
Cross.bg
√ Работодателите представиха приоритетите си за 2018-а
Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) представи на пресконференция на 22 януари 2018 г.,
приоритетите си за 2018 г. В пресконференцията участваха: Васил Велев - председател на АИКБ, Божидар Данев изпълнителен председател на БСК, Цветан Симеонов - председател на БТПП, и Кирил Домусчиев - председател на КРИБ.
„Приветстваме приоритетите на Българското председателство на Съвета на ЕС, но държим към общоевропейските
приоритети да поставим и тези на българския бизнес, а те са свързани основно с реформи в ключови сфери на общественоикономическия живот у нас. Без реформи не можем да говорим за просперитет", каза при откриването на
пресконференцията изпълнителният председател на БСК Божидар Данев, който през 2018 г. е ротационен председател на
АОБР, съобщават от пресслужбата на Камарата.
Той информира, че членуващите в АОБР организации обединяват предприятия, които формират 86% от брутната добавена
стойност на България и в тях работят 82% от всички заети в българската икономика. „Това прави АОБР действителен
представител на българския бизнес и, поради тази причина, настояваме гласът ни да бъде чуван и отчитан при взимането
на решения, които се отнасят до развитието на икономиката", каза Божидар Данев.
Приоритетите на АОБР за 2018 г. са разпределени в три основни групи: бизнес климат, развитие на човешките ресурси и
реформи в енергетиката.
Първата група приоритети беше представена от председателя на БТПП Цветан Симеонов, който акцентира върху
необходимостта от ускорено изграждане на електронното управление. Той изтъкна, че е налице несъответствие между
похарчените до момента пари за е-управление и постигнатите резултати. Г-н Симеонов изрази надежда, че правителството
ще изпълни обещанието си до края на 2018 г. да прекрати хартиения документооборот между администрацията и бизнеса.
Освен това, според него, недостатъчно успешна е досегашната битка със сивата икономика. Проблем остават и
обществените поръчки. Председателят на БТПП изрази задоволство от факта, че напоследък от страна на българското
правителство все по-сериозно се поставя въпроса за влизането на България в Еврозоната. „Твърде дълго сме пред т.нар.
Чакалня, а вече сме изпълнили всички критерии, затова трябва да бъдем действително настоятелни в искането си за
ефективно присъединяване към Еврозоната", каза още Цветан Симеонов.
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„Макар през 2017 г. да бяха предприети мерки за облекчаване на трудовата миграция, основно в частта за сезонната
заетост, проблемът с човешките ресурси стои с пълна сила и през настоящата година", каза при представянето на втория
приоритет на АОБР за 2018 г. председателят на АИКБ Васил Велев.
Според него, ключова тема в това направление е определянето на план-приема в професионалните гимназии, така че да
бъдат осигурени кадри за икономиката.
„По този въпрос имаме добър диалог с министъра на образованието и науката. Получаваме разбиране относно желанието
ни бизнесът да има водеща роля при определянето на план-приема", каза Васил Велев.
Освен това, според него, трябва да се работи за издигане на престижа на професионалното образование, особено за т.нар.
дефицитни професии.
„Вносът на работна ръка е неизбежен процес, като се има предвид, че на всеки 100 излизащи от пазара на труда се падат
63-ма влизащи. Застаряването на населението все повече ще ни принуждава да търсим човешки ресурси отвън.
Необходимо е да отпаднат всички изкуствено въведени ограничения в законодателството ни. Например, изискването за
не повече от 10% заети от т.нар. трети държави в едно предприятие. Европейското законодателство не предвижда подобно
ограничение", каза Васил Велев.
Също така, според него, трябва да се разшири обхватът на т. нар. синя карта, която сега важи само за IT-специалисти.
„Допълнителен резерв от човешки ресурси за икономиката има в нереформираната ни администрация", смята още Васил
Велев.
Тезата му беше допълнена от Божидар Данев, който съобщи, че в администрацията работят 132 хил. души и 57 000 са
заетите в сектор „сигурност" - част от този човешки ресурс може да се влее в реалната икономика, ако се въведе ефективно
електронно правителство и се направи административна реформа.
„Разходите за здравеопазване непрекъснато растат, а качеството на услугата не се подобрява. Нужна е радикална реформа,
вкл. в областта на трудовата медицина, превенцията на заболеваемостта и медицинската експертиза (т. нар. ТЕЛК)", каза
още Васил Велев.
Според него, необходими са реформи и в трудовото и осигурителното законодателство, вкл. отпадане на минималните
осигурителни доходи, въвеждане на механизъм за определяне на минималната работна заплата, решаване на проблемите
с изплащането на т.нар. втора пенсия, отпадането на задължението на работодателите за изплащане на първите три дни
болнични и др.
„За икономиката електричеството и газът са суровини. Всяко непазарно изменение на тези цени неминуемо води до
икономически дисбаланси и проблеми с конкурентоспособността", каза председателят на КРИБ Кирил Домусчиев,
представяйки третият основен приоритет на АОБР за 2018 г.
Той акцентира върху факта, че основната част от добавката „задължение към обществото" се дължи на т. нар. Американски
централи в Маришкия басейн.
„Ние сме държава от ЕС, а в ЕС няма такъв вид договори, каквито ние имаме с Американските централи", категоричен бе
Кирил Домусчиев и допълни, че в ТОП-3 на най-големите предприятия в България за 2016 г. са именно двете централи ТЕЦ Марица Изток 1 и 3.
„У нас, за съжаление, се работи на парче, а трябва да се мисли и действа стратегически, затова са ни необходими нов Закон
за енергетиката, въвеждащ пълна либерализация на пазара, и приемане на балансирана национална енергийна стратегия
до 2030 г.", категоричен бе Кирил Домусчиев.
Според него, необходима е цялостна реформа в енергетиката, която да осигури реален енергиен пазар, а не имитация на
пазар, в който практически участват само две държавни дружества (АЕЦ „Козлодуй" и „Марица Изток 2") и, подавайки
минимални количества ел. енергия за търгуване, изкуствено повишават борсовата цена. „50 хиляди фирми са жертва на
тези аферисти", заключи Кирил Домусчиев и призова за активна намеса на институциите, вкл. със законодателни и
управленски мерки, така че да бъде гарантирана пазарна среда в системата на енергетиката. Задължително листване на
държавните дружества на фондовата борса и повишаване на енергийната свързаност са само част от мерките, които
българският бизнес предлага в това направление.
Работодателските организации, обединени в АОБР, предстои да представят своите приоритети пред парламентарните
групи, Министър-председателя и Президента на РБ. Освен това, в процес на подготовка са сигнал до Комисията за защита
на конкуренцията относно енергийните цени, както и пакет от мерки за преодоляване на проблемите в енергетиката, които
допълнително ще бъдат представени на отговорните институции. Предстои в близките дни медиите и обществото да бъдат
информирани и по отношение на намеренията на АОБР за организиране на ефективен протест срещу спекулативното
покачване на цените на електроенергията.
В. Сега
√ Бизнесът прогнозира поскъпване на тока за бита с до 30%
Работодателите настояха за е-управление, намаляване на сивата икономика и мерки срещу корупцията
Скъпият промишлен ток със сигурност ще се отрази и на цената на електроенергията за бита, като тя може да поскъпне
между 15 и 30%. Това прогнозираха четирите национално представени работодателски организации - БСК, АИКБ, КРИБ и
БТПП. Те представиха вчера приоритетите си за 2018 г. Част от тях са свързани с исканията им за електронния обмен на
документи, борбата с корупцията, сивата икономика, пазара на труда и др.
Последното поскъпване на тока за бита бе през миналото лято, когато цените бяха увеличени с около 2-3%. Според
работодателите обаче тази година ще има значително повишение, а обяснението е в спекулативното поскъпване на тока
за фирмите на свободния пазар. Затова и бизнесът заедно с двата най-големи синдиката - КНСБ и КТ "Подкрепа", подготвя
протест в края на месеца.
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"На собствените си платформи АЕЦ "Козлодуй" и държавната ТЕЦ "Марица-изток 2" продават тока много по-евтино в
сравнение с енергийната борса. По този начин се манипулира пазарът - къде отива разликата между ниската цена на
собствената платформа и високата на борсата и тази, която ни се предлага на нас? Ние само можем да гадаем кой се
облагодетелства от тази ситуация", коментира председателят на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев. Той
посочи, че става въпрос за шепа търговци, тъй като всички останали са ощетени. Изпълнителният председател на БСК
Божидар Данев дори описа ситуацията в енергетиката като "икономическа шизофрения". Той обясни, че секторът има
свръхвъзможности за производство, и отдаде ситуацията на лошото и порочно управление.
Работодателите за пореден път изтъкнаха нуждата от реформа в енергетиката. Тя трябва да започне от прекратяването на
държавната помощ за "американските централи" в "Марица-изток". Нужен е и нов Закон за енергетиката, който да въведе
пълна либерализация на пазара. Бизнесът акцентира и върху повишаване на ефективността на държавните дружества,
които често пъти излизат на загуба заради лоши управленски решения.
Шефът на КРИБ Кирил Домусчиев изтъкна, че и до момента няма развитие по прекратяването на държавната помощ за
ТЕЦ "Марица-изток" 1 и 3. "България е единствената страна в Европа с такива договори, това ощетява всички нас",
коментира той и подчерта, че двете централи присъстват в данните за Топ 3 на най-печелившите предприятия у нас за 2016
г. "Никъде няма да намерите бизнес с такава печалба. Ние продължаваме да сме роби на тези централи", възмути се
Домусчиев.
Работодателите бяха категорични, че българската икономика има голям потенциал, но той е затънал в администрацията.
Шефът на АИКБ Васил Велев смята, че част от решаването на проблемите минава през ускоряването на реформите в
просветата и по-специално при професионалното образование. В същото време има още много работа, за да заработят
мерките за облекчаване на процедурите за сезонна трудова заетост на лица от трети страни.
"Вносът на работна ръка е неизбежен процес, като се има предвид, че на всеки 100 души, излизащи от пазара на труда, се
падат 63-ма влизащи. Необходимо е да отпаднат всички изкуствено въведени ограничения в законодателството ни.
Например - изискването за не повече от 10% заети от т.нар. трети държави в едно предприятие. Европейското
законодателство не предвижда подобно ограничение", отбеляза шефът на АИКБ.
Провеждането на обществените поръчки продължава да е проблемно, а бизнесът се дави в хартия, вместо да попълва и
подава документите онлайн, отчитат работодателите. Те настояват и за реформа в здравния сектор, където разходите
непрекъснато растат, а качеството на услугата не се подобрява.
ОПРАВДАНИЕ
Министърът на енергетиката Теменужка Петкова не се съгласи с обвиненията на бизнеса за липса на реформи. На
извънреден брифинг вчера тя заяви, че държавните фирми излизат на печалба през 2017 г. Единственото дружество на
загуба ще бъде ТЕЦ "Марица-изток 2" заради високите си разходи за вредни емисии. "Така че всеки може да прецени дали
има или не воля за реформи", заяви тя.
Expert.bg
√ Токът за бита може да поскъпне с до 30% от лятото, твърдят работодатели
Токът за домакинствата може да поскъпне с между 15 и 30% от лятото. Това прогнозираха работодателски организации.
Според тях ако цената на електричеството на свободния пазар продължи да расте, това ще се отрази и на цените за бита.
"КЕВР определя за регулирания пазар цени за домакинствата. Той е един микс, но ако се приеме, че цените, които в
момента са на свободния пазар са истински, референтни, съответно ще трябва да определи такива цени и за населението",
заяви Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), предаде БНР.
Работодателите представиха приоритетите си за 2018 г. Те коментираха и дали ще излязат на протест заради поскъпването
на тока за индустрията.
"В четвъртък ни предстои заседание, тогава окончателно ще решим дали да има протест. Но предполагам, че ще вземем
положително решение, защото нашите членове настояват за протест. Положението в бизнеса ще е драматично, ако токът
поскъпне - вече всички договори за годината са подписани", заяви Божидар Данев, председател на Българската стопанска
камара.
Стана обаче ясно, че в протеста няма да се включат синдикатите, както първоначално се говореше. "Синдикатите засега не
искат да участват, може би защото не се увеличава цената на тока за гражданите. Призоваваме ги да премислят, защото
други цени ще се увеличат", заяви председателят на Българската търговско-промишлена палата (БТПП) Цветан Симеонов.
"Ние със сигурност ще протестираме, дори само още една организация да има с нас. Датата ще я определим допълнително.
А сигнал до Комисията за защита на конкуренцията ще бъде внесен тази седмица", каза от своя страна Васил Велев.
Кирил Домусчиев, председател на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ), допълни, че
неговата организация вече е взела решение и ще участва в протест, ако такъв се състои.
Presa.bg
√ Работодателите представиха приоритетите си за 2018-а
Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) представи на пресконференция на 22 януари 2018 г.,
приоритетите си за 2018 г. В пресконференцията участваха: Васил Велев – председател на АИКБ, Божидар Данев –
изпълнителен председател на БСК, Цветан Симеонов – председател на БТПП, и Кирил Домусчиев – председател на КРИБ.
„Приветстваме приоритетите на Българското председателство на Съвета на ЕС, но държим към общоевропейските
приоритети да поставим и тези на българския бизнес, а те са свързани основно с реформи в ключови сфери на общественоикономическия живот у нас. Без реформи не можем да говорим за просперитет“, каза при откриването на
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пресконференцията изпълнителният председател на БСК Божидар Данев, който през 2018 г. е ротационен председател на
АОБР, съобщават от пресслужбата на Камарата.
Той информира, че членуващите в АОБР организации обединяват предприятия, които формират 86% от брутната добавена
стойност на България и в тях работят 82% от всички заети в българската икономика. „Това прави АОБР действителен
представител на българския бизнес и, поради тази причина, настояваме гласът ни да бъде чуван и отчитан при взимането
на решения, които се отнасят до развитието на икономиката“, каза Божидар Данев.
Приоритетите на АОБР за 2018 г. са разпределени в три основни групи: бизнес климат, развитие на човешките ресурси и
реформи в енергетиката.
Първата група приоритети беше представена от председателя на БТПП Цветан Симеонов, който акцентира върху
необходимостта от ускорено изграждане на електронното управление. Той изтъкна, че е налице несъответствие между
похарчените до момента пари за е-управление и постигнатите резултати. Г-н Симеонов изрази надежда, че правителството
ще изпълни обещанието си до края на 2018 г. да прекрати хартиения документооборот между администрацията и бизнеса.
Освен това, според него, недостатъчно успешна е досегашната битка със сивата икономика. Проблем остават и
обществените поръчки. Председателят на БТПП изрази задоволство от факта, че напоследък от страна на българското
правителство все по-сериозно се поставя въпроса за влизането на България в Еврозоната. „Твърде дълго сме пред т.нар.
Чакалня, а вече сме изпълнили всички критерии, затова трябва да бъдем действително настоятелни в искането си за
ефективно присъединяване към Еврозоната“, каза още Цветан Симеонов.
„Макар през 2017 г. да бяха предприети мерки за облекчаване на трудовата миграция, основно в частта за сезонната
заетост, проблемът с човешките ресурси стои с пълна сила и през настоящата година“, каза при представянето на втория
приоритет на АОБР за 2018 г. председателят на АИКБ Васил Велев.
Според него, ключова тема в това направление е определянето на план-приема в професионалните гимназии, така че да
бъдат осигурени кадри за икономиката.
„По този въпрос имаме добър диалог с министъра на образованието и науката. Получаваме разбиране относно желанието
ни бизнесът да има водеща роля при определянето на план-приема“, каза Васил Велев.
Освен това, според него, трябва да се работи за издигане на престижа на професионалното образование, особено за т.нар.
дефицитни професии.
„Вносът на работна ръка е неизбежен процес, като се има предвид, че на всеки 100 излизащи от пазара на труда се падат
63-ма влизащи. Застаряването на населението все повече ще ни принуждава да търсим човешки ресурси отвън.
Необходимо е да отпаднат всички изкуствено въведени ограничения в законодателството ни. Например, изискването за
не повече от 10% заети от т.нар. трети държави в едно предприятие. Европейското законодателство не предвижда подобно
ограничение“, каза Васил Велев.
Също така, според него, трябва да се разшири обхватът на т. нар. синя карта, която сега важи само за IT-специалисти.
„Допълнителен резерв от човешки ресурси за икономиката има в нереформираната ни администрация“, смята още Васил
Велев.
Тезата му беше допълнена от Божидар Данев, който съобщи, че в администрацията работят 132 хил. души и 57 000 са
заетите в сектор „сигурност“ – част от този човешки ресурс може да се влее в реалната икономика, ако се въведе ефективно
електронно правителство и се направи административна реформа.
„Разходите за здравеопазване непрекъснато растат, а качеството на услугата не се подобрява. Нужна е радикална реформа,
вкл. в областта на трудовата медицина, превенцията на заболеваемостта и медицинската експертиза (т. нар. ТЕЛК)“, каза
още Васил Велев.
Според него, необходими са реформи и в трудовото и осигурителното законодателство, вкл. отпадане на минималните
осигурителни доходи, въвеждане на механизъм за определяне на минималната работна заплата, решаване на проблемите
с изплащането на т.нар. втора пенсия, отпадането на задължението на работодателите за изплащане на първите три дни
болнични и др.
„За икономиката електричеството и газът са суровини. Всяко непазарно изменение на тези цени неминуемо води до
икономически дисбаланси и проблеми с конкурентоспособността“, каза председателят на КРИБ Кирил Домусчиев,
представяйки третият основен приоритет на АОБР за 2018 г.
Той акцентира върху факта, че основната част от добавката „задължение към обществото“ се дължи на т. нар. Американски
централи в Маришкия басейн.
„Ние сме държава от ЕС, а в ЕС няма такъв вид договори, каквито ние имаме с Американските централи“, категоричен бе
Кирил Домусчиев и допълни, че в ТОП-3 на най-големите предприятия в България за 2016 г. са именно двете централи –
ТЕЦ Марица Изток 1 и 3.
„У нас, за съжаление, се работи на парче, а трябва да се мисли и действа стратегически, затова са ни необходими нов Закон
за енергетиката, въвеждащ пълна либерализация на пазара, и приемане на балансирана национална енергийна стратегия
до 2030 г.“, категоричен бе Кирил Домусчиев.
Според него, необходима е цялостна реформа в енергетиката, която да осигури реален енергиен пазар, а не имитация на
пазар, в който практически участват само две държавни дружества (АЕЦ „Козлодуй“ и „Марица Изток 2″) и, подавайки
минимални количества ел. енергия за търгуване, изкуствено повишават борсовата цена. „50 хиляди фирми са жертва на
тези аферисти“, заключи Кирил Домусчиев и призова за активна намеса на институциите, вкл. със законодателни и
управленски мерки, така че да бъде гарантирана пазарна среда в системата на енергетиката. Задължително листване на
държавните дружества на фондовата борса и повишаване на енергийната свързаност са само част от мерките, които
българският бизнес предлага в това направление.
Работодателските организации, обединени в АОБР, предстои да представят своите приоритети пред парламентарните
групи, Министър-председателя и Президента на РБ. Освен това, в процес на подготовка са сигнал до Комисията за защита
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на конкуренцията относно енергийните цени, както и пакет от мерки за преодоляване на проблемите в енергетиката, които
допълнително ще бъдат представени на отговорните институции. Предстои в близките дни медиите и обществото да бъдат
информирани и по отношение на намеренията на АОБР за организиране на ефективен протест срещу спекулативното
покачване на цените на електроенергията.
В. Строител
√ Три приоритета в дейността си за 2018 година очерта АОБР
Три приоритета в дейността си за 2018 година очерта Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР).
Това стана по време на пресконференция, в която участваха Божидар Данев, изпълнителен председател на Българска
стопанска камара, Васил Велев, председател на Асоциация на индустриалния капитал в България, Цветан Симеонов,
председател на Българска търговско-промишлена палата и Кирил Домусчиев, председател на Конфедерация на
работодателите и индустриалците в България. Работодателските организации настояват за подобряване на бизнес климата
в страната. Това би станало чрез ускорено изграждане на електронното управление, продължаване на борбата със сивата
икономика, корупцията, монополизацията и картелизацията на икономиката.
Трябва да продължат усилията за ограничаване на държавната намеса в икономиката и намаляване на регулаторната
тежест, трябва да се възстанови балансът между икономическото развитие и опазване на околната среда, трябва да бъдат
облекчени процедурите за свързаност на предприятията към мрежовите структури, страната трябва да се присъедини къв
ERM ІІ,Шенген и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР).
Друг приоритет в дейността на АОБР ще е работата по ускореното решение на проблемите с човешките ресурси. Това ще
стане чрез ускоряване на реформите в образователната, здравната и социално-осигурителната системи, чрез облекчаване
на процедурите за внос на чуждестранни работници, както и реформиране на бюджетно финансираните системи с висока
заетост. Работодателските организации настояват за цялостна реформа в сектор „Енергетика”. Според тях трябва да се
прекратят държавните помощи за т.нар. „американски централи”, да се увеличи контрола върху когенерациите и ВЕИ-тата,
да се изработи изцяло нов закон за енергетиката, въвеждащ пълна либерализация на пазара и приемане на балансирана
национална енергийна стратегия до 2030 година. Според тях е необходимо повишаване на ефективността на държавните
дружества, както и да се повиши енергийната свързаност на страната.
Васил Велев обяви, че АИКБ имат решение за провеждане на протест заради повишаването на цената на тока за бизнеса.
Кирил Домусчиев подчерта, че членовете на КРИБ също ще се включат, ако се проведе протест. Останалите две
организации ще вземат решение по въпроса през следващите дни.

Важни обществено-икономически и политически теми
Investor.bg
√ Какво се случва в икономиката, когато се вдига минималната заплата
Изследване на ЕЦБ очерта негативните ефекти от повишаването МРЗ, свързани с по-високи цени и по-висока
безработица, пише в анализ на Зорница Славова
В началото на месеца Европейската централна банка публикува изследване, показващо ефекта на повишаването на
минималната работна заплата (МРЗ) в Централна и Източна Европа. Изследването проучва как фирмите в осем държави,
сред които и България, се приспособяват към покачванията на МРЗ, пише в анализа на Зорница Славова от екипа на
Института за пазарна икономика (ИПИ).
Трябва да се направи уговорката, че полевото проучване сред фирмите е проведено през 2014 г. и обхваща периода 20102013 година. В този период МРЗ в България нараства кумулативно с около 1/3 (от 240 лв. през 2009 г. до 310 лв. през 2013
г.) В изследването е посочено и че ефектът от вдигането на МРЗ в България е значително по-широк отколкото в другите
държави заради системата на минималните осигурителни доходи, която се влияе и от МРЗ.
Основните изводи на проучването за всички включени държави доказват, че за фирмите повишаването на МРЗ води
основно до съкращаване на разходите извън тези за труд, увеличаване на цените на продуктите и подобряване на
производителността. Също така то предизвиква и намаляване на служители, както и отказ от наемането на нови служители.
Изследването показва още, че същите ефекти се наблюдават и в предприятията, които нямат работници, наети на МРЗ.
По-интересно е да се разгледа как стои България на фона на останалите държави и как българските фирми се справят с
лавинообразното повишаване на МРЗ в страната през последни години.
Съкращаване на наети. България е сред държавите, в които този ефект е относително по-широко разпространен. Всяка
четвърта фирма веднага е освободила част от служителите си. Предвид реалностите в страната, може да се предположи,
че част от съкратените служители биха могли да продължат да работят в сивата икономика и на заплащане, отговарящо в
по-голяма степен на добавената стойност от труда им. Така или иначе МРЗ влияе в голяма степен на пазара на труда на
световно ниво (виж тук), а преди няколко години ИПИ направи изследване по темата, което показа, че всяко покачване на
минималната заплата със 100 лева води до загуба на 24,5 хиляди работни места сред най-ниско образованите.
Наемане на по-малко хора. За съжаление, точно по отношение на този ефект за България липсват данни, но той е широко
подкрепен от литературата (например тук) и от изследванията в други държави. Почти всяка втора (46%) от включените в
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проучването фирми отговаря, че при повишение на МРЗ ще наема по-малко хора или изобщо няма да наема нови
работници. Този ефект не е изненада, тъй като повишението на МРЗ се отразява негативно най-вече на шансовете за
заетост на дългосрочно безработните, младежите и нискоквалифицираните. Това се отнася в особено силна степен в
районите, в които МРЗ е с по-висок дял от средните работни заплати (конкретно за България такъв район е Северозападна
България, например).
Увеличаване на цените на продуктите. Най-често прилаганата практика след повишаването на МРЗ в България е
увеличаването на цените на стоките и услугите. 35% от българските предприятия са увеличили цените именно за да
посрещнат по-високите разходи за труд. Въпреки това сред изследваните страни стойността на този ефект в България е
сравнително ниска, но и значително над най-ниската стойност – 15% в Словения (при средно 53% за осемте държави). В
повечето случаи това говори за невъзможност на фирмите да оптимизират разходите си, въпреки че с повишаването на
цените на стоките и услугите губят конкурентни предимства.
Намаляване на други разходи. Над 60% от включените в изследването предприятия са намалили другите си разходи
(например за инвестиции, поддръжка, доставки и т.н.), за да компенсират повишаването на разходите за труд. В България,
обаче, този дял е малко над 8%. Значително по-ниската склонност на българските предприятия за намаляване на другите
разходи може да се търси във вече приключила оптимизация на разходите в отговор на кризата (и невъзможност за понататъшното им свиване).. Друг извод, който се налага от данните, е, че при увеличение на разходите за труд от
повишението на минималните заплати, българските работодатели в доста по-висока степен преминават към
освобождаване на работници. Леснотата, с която се наемат и освобождават работници във всяка страна, както и
конкретната макроикономическа конюнктура най-вероятно имат отношение към тези резултати и към предпочитаните от
фирмите реакции към повишението на минималната заплата.
Увеличаване на заплатите на останалите наети. За да поддържат разликите в заплащането на служителите си според
извършваната работа, част от фирмите трябва да повишат всички заплати при увеличение на минималната. В България
този ефект е значителен (близо 30%), но все пак е по-нисък от средната му стойност в другите държави. Причина за това
може да се търси отново в по-голямата склонност за директно освобождаване на служители.
Повишаване на производителността. Това е най-широко застъпеният ефект при изследваните държави. Над 60% от
предприятията биха предприели мерки за повишаване на производителността си, за да компенсират увеличените разходи
за труд. Но не и България. Въпреки че именно България е страната с изключително ниска производителност на труда, малко
над 20% от фирмите смятат, че могат да я повишават, за да си позволят по-високи възнаграждения за служителите. Тук
вероятно роля играят както ниските капиталови разходи на българските фирми (особено в годините след кризата), така и
традиционно малкото инвестиции в технологии, слаборазпространената практика за учене през целия живот и т.н.

Изследването на ЕЦБ отново очертава негативните ефекти от повишаването МРЗ не само в България, но и в няколко други
страни от региона. Макар и по отношение на някои негативни ефекти България да стои относително добре на фона на
другите изследвани страни, в които отрицателните въздействия са по-силни, и тук повишаването на МРЗ води по-високи
цени и по-висока безработица. За съжаление, обаче, то в много по-малка степен стимулира повишението на
производителността, което в много от страните от региона е преобладаваща реакция на фирмите.
√ България - европейският магнит за испанските малки и средни предприятия
Корпоративният данък от 10% и квалифицираната работна ръка са посочени сред предимствата на страната ни
България е определена за най-привлекателната страна в Европа за испанските малки и средни предприятия. Сред другите
глобални "магнити" за дребния бизнес в Испания са Колумбия в Латинска Америка, Иран в Близкия изток, Кот Д'Ивоар в
Африка и Виетнам в Азия. Изследването, цитирано от испанския икономически ежедневник Expansion, е подготвено от
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представители на Испанската търговска камара, Търговската камара на Тарагона, служители на испанските посолства в
Иран и Виетнам.
Въпреки че са разделени от хиляди километри и имат своите особености, тези пет страни са регионални лидери, което ги
превръща в топ дестинация за доминация в съответните си региони, считат авторите на изследването. Те допълват, че
правителствата на изброените държави работят от години за привличане на чуждестранни инвестиции, предлагат данъчни
облекчения за установяването на чуждестранни компании и предлагат сигурна съдебна среда. Тези страни имат младо и
образовано население, което ги превръща потенциален източник на квалифицирана работна ръка, коментира проучването
испанската медия.
България, източният двигател на ЕС
Навършват се десет години, откакто България и Румъния станаха част от ЕС. За това време правителствата в страната
очертаха карта, чиито граници са все по-отворени за чуждестранните компании. Така например България разполага с едно
от най-привлекателните данъчни законодателства сред страните от общността, при което корпоративният данък е
фиксиран на 10%, анализират авторите на изследването.
Освен това ръководителите на страната създадоха мрежа от държавни агенции, които помагат на компаниите, желаещи
да се установят в страната им. За целта предлагат отстъпки за придобиването на терени, предимства при разходите за
социално осигуряване и финансова помощ.
Благодарение на конкурентните си разходи за труд и квалифицираната си работна ръка България разполага с технологичен
сектор с голям потенциал, смятат испанските специалисти. В този смисъл за чуждестранните компании са привлекателни
средствата, които страната получава от ЕС за модернизиране на индустрията си. Те могат да бъдат използвани за
закупуване на машини при благоприятни условия.
Благодарение на историческите си връзки източноевропейската страна запазва отлични търговски отношения с Русия на
север и с Турция на юг. Но има една област от особен интерес за инвестиции: Русе, пресичан от река Дунав, който служи
като мост с Румъния, пише още Expansion.
Търговско отваряне в Колумбия
Колумбийската икономика, една от четирите основни в Латинска Америка, се стреми да натисне педала на газта. За целта
тя въведе пакет от икономически мерки, който включва важни структурни реформи, за да направи по-конкурентен модела
си на растеж.
Освен това подписването на мирните споразумения със сепаратистите са от ключово значение, тъй като позволи да се
отделят повече ресурси за развитие и предостави по-голяма юридическа сигурност за чуждестранните инвеститори, което
вече се забелязва с подобряването на бизнес климата.
Към това трябва да се добави и важният ангажимент за търговското отваряне като път за растеж и създаване на работни
места. Всички тези мерки създават големи възможности за чуждестранните компании в сектори като строителство,
управление на транспортната инфраструктура, енергетиката, околната среда, информационните технологии и
телекомуникациите. Освен това Колумбия е ключов пазар за разширяване към други страни от региона предвид влиянието
ѝ в Южна Америка като основател на Техоокеанския алианс, пише в анализа.
Иран, вратата към 400 млн. потребители
От бреговете си на Каспийско море до Персийския залив жителите на Иран могат да нарекат съседи населението на 15
различни страни. Това превръща Иран в център, от който компаниите могат да достигнат до над 400 млн. потребители.
След четиригодишни санкции заради ядрената програма избраното неотдавна правителство на Хасан Рохани иска да се
възползва от тази възможност.
Така Иран се очертава като страната с най-висок растеж на БВП в региона и втората по големина икономика в Близкия
изток. Освен това правителството в страната постави началото на петгодишния си план 2016-2021 г., с който се стреми да
развие инфраструктурата си.
Макар че Иран е водещият производител в света в областта на енергетиката (газ и петрол), страната се опитва да обнови
петрохимическите си заводи, за да ги направи по-ефективни. За целта тя привлича и чуждестранни компании, като
финансира присъствието им на търговски изложения за намиране на местни партньори.
За да улесни отварянето си, ислямската държава разчита на две безмитни области и те се радват на възможността за
безмитна търговия със стоки и услуги.
Кот Д' Ивоар, призвание за регионален лидер
Кот Д'Ивоар винаги е била икономически двигател в региона. Пристанищният град Абиджан, икономическата столица на
страната, е една от основните врати за трафик на стоки от Западна Африка. Освен това тук се намира и централата на
регионалната фондова борса.
Ролята на икономически лидер идва след дълъг период на политическа криза. Но от 2011 г. насам страната се радва на
стабилно правителство, ангажирано с растежа, което я поставя начело на страните от региона, става ясно от анализа.
Авторите му припомнят, че президентът на страната Аласан Уатара задейства План за многогодишно развитие от 2020 г.,
който може да достигне 44,5 млрд. евро. В този контекст един от най-привлекателните сектори в страната е изграждането
на инфраструктура (транспорт, енергетика, вода и санитарни възли). Освен това има интересни възможности и в областта
на модернизирането на земеделието, индустриализацията и туристическия сектор.
Виетнам, излиза от сянката на азиатския гигант
Докато китайската икономика започва да показва признаци на слабост, виетнамското правителство постави началото на
безпрецедентен процес на финансова регулация и приватизация на държавните компании. Така, въпреки че става въпрос
за комунистическа страна, ръководителите ѝ избраха да насърчават инвестициите, предлагайки възможността за
установяване на компании със 100% чуждестранен капитал. Те могат да се възползват от многобройните фискални
улеснения в зависимост от зоната и сектора, в който работят.
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Към тези плюсове авторите на изследването добавят и привилегированото разположение на страната в централната част
на Югоизточна Азия, растежът на населението, 60% от което са под 35-годишна възраст, и търговските споразумения със
съседните ѝ страни. Освен това през 2018 г. трябва да влезе в сила споразумение за свободна търговия с ЕС, което ще
намали съществуващите в момента високи мита.
Интересна област за инвестиции е Дананг, тъй като разполага с пристанище и многобройни безмитни зони. Колкото до
отделните сектори, Виетнам модернизира индустрията си и планира многобройни проекти в областта на
инфраструктурата, електричеството и водата.
В. Сега
√ Интернет магазините ще имат знак за надеждност
Въвежда се знак, с който ще можем да разпознаваме коректните интернет магазини. "Е - надежден" ще е логото, с което
потребителите ще могат да са сигурни за онлайн поръчките си. Новият знак бе представен в края на миналата седмица от
д-р Богомил Николов от "Активни потребители" и Ориан Бринкман, президент на европейската организация на
потребителите. Фирмите ще бъдат проверявани от петчленен борд, който включва представители на "Активни
потребители", европейската организация на потребителите, на омбудсмана, индустрията и независим юрист.
Знакът обаче няма да се получава безплатно. Таксата за кандидатстване е 200 лева годишно, още толкова ще струва
поддръжката.
Търговецът не трябва да има влезли в сила санкции от предходната година. Целта е да се осигури сигурност при
плащанията, защита на личните данни, както и да се гарантира, че онлайн магазинът използва валиден интернет протокол.
На потребителите трябва да се гарантира и правото на връщане на стоката в четиринайсетдневен срок, както и да няма
скрити такси. Търговците ще се съгласяват и да осигурят услугата "проверка преди плащане", която ще дава възможност
на получателя да отвори пратката пред куриера и да откаже повредена стока.
Подобни знаци са въведени в много страни от ЕС от около почти 10 години. България е една от последните държави без
такъв надежден сертификат.
В. Монитор
√ Разработват три индустриални зони във Варна, Телиш и Карлово: Бизнесът губи 85% от времето заради бюрокрация
Преките чуждестранни инвестиции от началото на годината са в размер на 883,7 млн. евро
Бизнесът губи 80-85 на сто от времето за един проект за уреждане на бюрократични формалности. Това стана ясно от
думите на Стефан Стайков, изп. директор на Национална компания „Индустриални зони“. По думите му цялата реализация
на плана и самото строителство стават доста по-бързо, отколкото минаването през всички процедури. И уточни, че в тях
това включва съгласуване между различни институции и възможни бюрократични дейности. Според него това е много
наболял проблем. Той изрази надежда скоро да се развият нови системи, за да може той да бъде преодолян. Компанията
управлява 6,7 млн. кв. м. обща площ на различни места
Двете най-бързо развиващите се зони са Божурище до София и Бургас. За това поставяме акцента си на работа върху тези
места, обясни Стайков.
Индустриалният логистичен парк в Бургас има договори с 12 български компании и площите започват постепенно да
свършват, каза още шефът на националната компания. И уточни, че сега се мисли за увеличаването на територията.
Специалистът посочи още, че тази зона се управлява от дъщерно дружество съвместно с общината и е много важно, че се
развива публично-частното партньорство. По думите му бързото развитие на икономическата зона се дължи именно на
доброто взаимодействие между държавата, общината и инвеститорите.
Към националното дружество са и бившите безмитни зони във Видин, Русе и Свиленград, като те се управляват от дъщерни
компании.
Имаме и три проектни зони във Варна, Телиш, край Плевен и Карлово, като засега те са само обособени зони, заяви
Стайков. Той уточни, че все още няма направено сериозно развитие, а има само проект. По думите му причината е от една
страна интересът на инвеститорите, от друга бързото развитие на зоните в София и Бургас. Зоната при Телиш е с площ
около 2 млн. кв. м, около 400 хил. квадратни метра във Варна и 580 хил. квадратни метра до Карлово. Там в съседство има
още 400 хил. квадратни метра, които могат да се обособят, ако се привлече голям инвеститор, посочи още той.
Специалистът посочи, че целта в тези зони е да се развият интересни индустрии, които да привлекат работници, което се
очаква да се случи до пет-десет години. Той коментира, че е добре, че държавата е помислила за развитието на
индустриалните зони и е създала държавната компания, специализира в проектиране и развитие на индустриални зони и
тяхното управление.
Сред основните проблеми пред страната е липсата на млади хора, които да направят възможно разширяването на
големите инвестиции в България, каза служебният министър на икономиката Теодор Седларски. Той посочи, че за това
приоритет ще е стимулирането на мотивацията на младежите да остават в България, а тези, които са извън страната, да
бъдат стимулирани да се върнат и да се реализират тук. Време е да се чува все повече за България като гореща точка за
инвестиции, посочи още министърът. И допълни, че страната е по-известна навън като място, където има подготвени хора
за технологичен бизнес, със стабилна икономическа среда и място, където хората са отворени към новото.

13

News.bg
√ КОСАК обсъжда приоритетите на българското председателство
Председателят на българския парламент Цвета Караянчева откри заседанието на председателите на Комисиите по
европейски въпроси на парламентите на Съюза - КОСАК.
Караянчева изтъкна, че в рамките на заседанието ще се обсъждат приоритетите на председателството ни, а именно
бъдещето и младите хора, икономически растеж и социално сближаване, европейска перспектива и свързаност на
Западните Балкани, сигурност и стабилност в силна и единна Европа, цифрова икономика и умения на бъдещето.
"В следващите дискусионни сесии ще се разискват бъдещето на Европа през призмата на различните сценарии,
представени от ЕК. Кохезионната политика на многогодишната финансова рамка след 2020 г., микрорегионалните
стратегии на съюза и други", заяви Караянчева. Тя пожела успех на заседанието.
Вече близо 30 години КОСАК се утвърждава като успешен формат за участие на парламентите в процеса на вземане на
решения по актуалните въпроси от европейския дневен ред, отбеляза председателят на парламента.
Цвета Караянчева допълни, че форматът е изразител на фундаменталните ценности на Европейския съюз - равенството и
свободата. Той е и своеобразен гарант за участието на гражданите на Съюза в демократичния контрол върху Европейските
институции по отношение на спазването на принципите за субсидиарност и пропорционалност, добави още тя.
Кристиан Вигенин поздрави Естония и естонския парламент за активното и конструктивно провеждане на естонското
председателство. "Уверен съм, че заедно с вас и с колегите от Австрия ще продължим своето добро е пълноценно
сътрудничество в рамките на председателската тройка".
Вигенин заяви, че съзнаваме отговорността и значимостта на парламентарното измерение на българското
председателство. Той разказа на парламентаристите легендата за хан Кубрат - за да онагледи девиза на българското
председателство - "Съединението прави силата".
"Днес ЕС се нуждае от сила и решимост да запази единството и да отговори по-добре на очакванията на своите граждани
в областта на сигурността, икономиката, социалното приобщаване, опазването на околната среда и промените в климата.
Нашите съвместни усилия и резултати ще бъдат доказателство пред гражданите на ЕС, че ЕС е адаптивен, уверен и
отговорен", заяви Вигенин. По думите му в този дух е бил изработен и приносът на българския парламент към програмата
на българското председателството.
"Немислимото вчера се оказа необходимост днес. Въпреки множеството и комплексни предизвикателства считаме, че
процесът на разширяване по посока на региона на Западните Балкани е безалтернативен, гарантиращ проектирането на
сигурност, стабилност и просперитет, както в региона на Югоизточна Европа така и на европейския континент като цяло",
заяви Вигенин.
По думите му като страна ротационен председател и непосредствен съсед на Западните Балкани се водим от разбирането
за сигурност, сътрудничество и интеграция.
"Поставяме фокус върху задълбочаване и разширяване на регионалното сътрудничество и добросъседските отношения,
както и върху подобряването на връзките на региона с единния пазар на ЕС и реализиране на дневен ред за транспортна,
енергийна, икономическа, комуникационна, цифрова свързаност и улесняване на контактите между хората", заяви
Вигенин.
Той приветства също решението на комисията да стартира публични дебати относно структуриране на приоритетите в
следващия европейски бюджет. По думите му е много важно да не бъдат извеждани механично приоритети, а те да бъдат
резултат на стратегическо виждане.
"Българското председателство на ЕС и неговото парламентарно измерение ще работят за засилването на видимостта на
Дунавския и Черноморския регион, включително чрез повишаване на тяхната свързаност, на основата на потенциала на
региона", каза още Вигенин.
Economy News
√ 269 млн. лв. инвестиции от три фирми
От началото на 2018 г. са издадени 10 сертификата по Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ) с общ размер от близо
600 млн. лв. и планирани 877 нови работни места. В края на 2017 г. и началото на 2018 г. Министерството на икономиката
сключи договори за насърчаване на 7 сертифицирани проекта по ЗНИ с общ размер на инвестициите 99.76 млн. лв. и 1905
нови работни места. Това заяви министърът на икономиката Емил Караниколов.
Икономическият министър подчерта, че един от финансовите стимули по ЗНИ, който има значение за предприятията в
производството е изграждането на елементи на довеждаща инфраструктура. В тази връзка стана ясно, че в края на 2017 г.
са сключени договори с инвеститорите и общините, в които се осъществяват сертифицираните инвестиционни проекти,
като на общините Габрово и Девня и Белослав е предоставен ресурс от бюджета на министерството в общ размер на 3.94
млн. лв.
„Тази положителна тенденция се потвърждава от броя на сертифицираните проекти по ЗНИ“, категоричен бе министър
Караниколов. По думите му през 2017 г. са издадени 31 сертификата. Общо предвидените с проектите инвестиции
възлизат на 311.5 млн. лв. и се очаква разкриване на 5850 нови работни места. 15 проекта се осъществяват във
високотехнологични производства и услуги и са разпределени на територията на различни области в страната. За
сравнение през 2016 г. са сертифицирани 24 проекта, а през 2015 г. само 12.
От своя страна зам.-министър Лъчезар Борисов заяви, че за първи път през последните две отчетени тримесечия от НСИ
става ясно, че генератор на икономически растеж са инвестициите, а не само потреблението и износът, които растат с 4,3%
в реално изражение.
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Министър Караниколов връчи и три сертификата на фирмите „Амилум България“ ЕАД, „Кастамону България“ АД и „Витте
Аутомотив България“ ЕООД за инвестиция клас А по реда на ЗНИ. Общият размер на инвестициите на сертифицираните
фирми е 269 472 000 лв., като се предвижда откриването на 362 нови работни места.
В заключение министър Караниколов изрази увереност, че 2018 година ще е много успешна, като разчита за това на
конструктивния диалог с работодателските организации и бизнеса.
Fermer.bg
√ Германия иска запазване на директните плащания след 2020 г.
По-опростено, целенасочено и организирано субсидиране след 2020 г. Това е желанието на страната
Подкрепям позицията на Европейската комисия (ЕК) и всички държави членки за запазване на директните плащания. Те
са изключително важни за стабилизиране на доходите на немските фермери. Това каза германският министър на
земеделието Кристиан Шмид по време на Зелената седмица в Берлин.
„Субсидирането след 2020 г. трябва да бъде организирано, по-опростено и по-целенасочено. Искаме по-малко
бюрокрация и по-голяма ефективност, за да бъдем конкурентноспособни“, каза Шмид.
Той призова и за друго.
„Нека фермерите, които са сериозни, постоянни и отдадени на региона и каузата си, да се превърнат в центъра на
европейската селскостопанска политика“.
Шмид отбеляза, че бъдещето на сектора е от изключителна важност за немските фермери, но и не само.
„От това какво ще е бъдещето на сектора, зависи и какво ще бъде бъдещето на нашето общество. Нашите производители
са готови да инвестират в бъдещето на селското стопанство, но единствено ако има промяна“, заключи той.
Banks.dir.bg
√ Все още сме в дъното по необслужвани кредити
България продължава да бъде сред страните в ЕС с най-висок дял на необслужваните кредити, съобщава вестник "Сега".
След финансовата криза и краха на КТБ делът им бе достигнал 20% и въпреки стрес тестовете на банките и предприетите
мерки, нивото им все още е тревожно високо.
Към юни 2017 г. брутните необслужвани кредити са 12.1% от всички отпуснати заеми и аванси, което е три пъти повече от
средното ниво за ЕС - 4.6%, показва работен доклад на Европейската комисия, разпространен в края на миналата седмица.
Според него в по-неизгодна позиция са само Гърция (с 46.9% лоши кредити), Кипър (33.4%), Португалия (15.5%) и Италия
(12.2%). При лошите заеми в частния сектор положението е още по-тревожно. България е трета - с 19.2% след Гърция и
Кипър.
През последните две години банките у нас изчистиха голяма част от лошите си портфейли, но страната ни неколкократно
бе критикувана от Европейската комисия за този проблем. БНБ и финансовото министерство изготвиха в края на миналата
година пакет от мерки за намаляване на проблемните заеми, които ще бъдат прилагани от тази година.
Новите правила предвиждат банките да заделят повече провизии, да се повиши отписването на несъбираеми кредити, да
се усъвършенства оценяването на обезпеченията и да се въведат по-добри практики на оповестяване и събиране на данни.
По данни на Асоциацията на банките в България към септември миналата година лошите заеми вече са се свили до 11.7%,
или 6.7 млрд. лв., и се доближават до нивото им отпреди кризата - 10%.
Намаление има във всички видове кредити. При фирмените заеми делът на необслужваните е паднал до 14.2%, а при
ипотечните - до 7.4%.
Статистиката обаче показва, че банките в България имат по-добра степен на покритие с обезценка на необслужваните
кредити - 52.8%, докато средно за европейските банки е 44.7%.
Преди дни БНБ предупреди търговските банки да внимават с отпускането на жилищни кредити, тъй като ръстът на цените
на недвижимите имоти крие рискове. Банките не трябва да се подвеждат по поскъпването на имотите и да не ги
надценяват, когато отпускат кредити, посъветва централната банка.
В. Капитал
√ Пазарите очакват предварителните данни за БВП на САЩ
Седмицата е наситена с макроикономически данни. Освен икономическия растеж в САЩ ще бъдат публикувани данните
и за този във Великобритания. Във Франция и Германия ще бъдат изнесени данните за потребителското и бизнес доверие.
БВП на САЩ ще бъде публикуван в петък, като очакванията са през последното тримесечие той да се е повишил с 2.9%,
което е спад спрямо 3.2 и 3.1 през предходните две. Сред другите по-важни данни са поръчките на стоки с дълготрайна
употреба, продажбите на нови и готови жилища, които са ключови индикатори за щатската икономика.
Profit.bg
√ Ръст за акциите след края на правителствената блокада в САЩ
Азиатските акции поскъпнаха днес, след като сенаторите в САЩ постигнаха споразумение, което сложи край на
тридневната блокада на работата на правителството, изпращайки индексите на Уолстрийт до нови върхове.
В същото време доларът поевтинява спрямо йената, след като Централната банка на Япония не внесе промени в паричната
си политика.
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Вчера щатските законодатели приеха краткосрочни мерки за финансиране на федералното правителство до 8 февруари.
Азиатско-тихоокеанският индекс на MSCI нарасна с 0.7%, до ново рекордно ниво.
Австралийският основен индекс се повиши с 0.7%, докато южнокорейският KOSPI добави 1%. Японският Nikkei отчита
повишение от 1.1%.
При валутите доларът за кратко поевтиня с 0.33%, до 110.550 йени, преди да навакса част от изгубеното до 110.775.
Централната банка на Япония остави таргета си за лихвените проценти в краткосрочен план на минус 0.1%, а лихвата по
10-годишните държавни облигации на ниво около нулата.
Централната банка на Япония се различава в политиката си от останалите големи централни банки, които вече търсят
начини за излизане от неконвенционалните парични политики.
По-късно днес се очаква пресконференцията на управителя на Централната банка на Япония Харухико Курода и това как
ще отговори на въпросите за посоката на политиката на банката.
Еврото се търгува без промяна спрямо долара на ниво от 1.2256, след като вчера поскъпна с 0.3%. Еврото се търгува близо
до тригодишния връх от 1.2323 долара, достигнат в сряда.
Еврото получава подкрепа преди срещата на Европейската централна банка (ЕЦБ) в четвъртък, която може да даде
индикации за бъдещата парична политика на финансовата институция.
Британският паунд остава без промяна на ниво от 1.3983 долара, след като преди това докосна 1.3992 - най-високото си
ниво от юни 2016 г., на фона на оптимизма, че Великобритания ще договори изгодни условия за излизането си от ЕС.
Доларовият индекс, който следи представянето на долара спрямо кошница от шест други основни валути, остана почти
без промяна на ниво от 90.387 пункта.
Цените на петрола нараснаха днес, подкрепени от стабилния икономически растеж, както и от продължаващите
ограничения в производството от страна на ОПЕК и Русия.
Фючърсите на щатския лек суров петрол поскъпнаха с 0.6%, до 63.96 долара за барел, докато брентът добави 0.5% към
цената си, до 69.38 долара за барел.
Спот цената на златото нарасна с минималните 0.05%, до1 336.12 долара за тройунция със стабилизирането на долара.
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