Асоциацията на индустриалния капитал в България в медиите
Свободен народ
√ АИКБ подписа споразумение за сътрудничество с Републиканския съюз на работодателите на Армения
Страните ще участват активно в процеса на обмен на работна ръка от Армения в България
Aсоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) подписа споразумение за сътрудничество с Републиканския съюз
на работодателите на Армения (РСРА). Меморандумът за разбирателство беше подписан от проф. Богдан Угърчински, член
на Националния съвет на АИКБ и Гагик Макарян, президент на РСРА. Събитието се проведе в рамките на посещението на
официална делегация, предвождана от президента на Република България г-н Румен Радев в Република Армения.
Двете работодателски организации ще обменят ноу-хау, добри практики и ще си сътрудничат за увеличаване на обема на
двустранната търговия и взаимните инвестиции в сферата на промишленото производство, технологиите и др. Като една
от най-приоритетните сфери за съдействие бе очертано машиностроенето. АИКБ и РСРА ще съдействат и за провеждането
на бизнес срещи между български и арменски компании. Страните ще участват активно в процеса на обмен на работна
ръка от Армения в България, както и в сферата на образованието. Това ще даде допълнителна възможност за осигуряване
на кадри за сектори от икономиката на България, в които има недостиг на работната сила в изпълнение на Спогодбата за
регулиране на трудовата миграция между България и Армения.
С подписаното споразумение АИКБ разширява сътрудничеството си с работодателски организации извън Европейския
съюз. АИКБ е най-представителната организация на работодателите на национално равнище, представляваща 3/4 от
икономическите дейности и над 10 000 компании.
Econ.bg
√ Работодателските съюзи пак напомниха, че прехвърлянето на фирми е блокирано
В декларация четирите съюза напомнят, че напрежението продължава от края на миналата година, когато влязоха
в сила промени в Търговския закон, приети след "популистка аргументация от страна на омбудсмана Мая Манолова
и синдикален натиск"
Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) е силно притеснена от това, че прехвърлянето на
дружествени дялови и фирми остава блокирано повече от месец без да се вземат мерки за нормализиране на процеса.
В декларация четирите съюза напомнят, че напрежението продължава от края на миналата година, когато влязоха в сила
промени в Търговския закон, приети след "популистка аргументация от страна на омбудсмана Мая Манолова и синдикален
натиск". Става дума за забраната за прехвърляне на компания, която има неизплатени изискуеми заплати и осигуровки и
обезщетения, с която Манолова се надяваше да прекрати прехвърлянето на задлъжнели фирми на безимотни фигуранти.
Според работодателските съюзи обаче измененията са ярък пример за законотворчество под натиск и демонстрират
нагледно какви са последствията от изменения в законодателството без пълноценна и обективна оценка на въздействието
и без отчитане на позициите на заинтересованите страни.
Блокираната възможност за прехвърляне на дружествени дялове и предприятия поставя под съмнение декларираните от
страна на правителството и Народното събрание усилия за намаляване на административната тежест, пишат
работодателските организации.
Те напомнят, че преди години под синдикален натиск беше криминализирано недеклирарането на осигурителни
плащания, но до този момент няма нито един осъден работодател. Подобен ще е резултатът и от промените в Търговския
закон – неясни ползи, но видими негативи, прогнозира асоциацията.
Въведената временна практика за доказване на обстоятелствата за изплатени възнаграждения и осигуровки чрез
представяне на удостоверение от страна на работодателя, решава времеменно създадения проблем, но не дава гаранции
за възможна злоупотреба от страна на работниците и служителите спрямо коректни работодатели, смятат те.
Асоциацията настоява за спешно намиране на административни и правни механизми за нормализиране на работата на
Търговския регистър. За пореден път апелираме промените в законодателството да стават при отчитане на позициите на
заинтересованите страни и след задълбочена оценка на въздействието, се казва в декларацията, подписана от
Асоциацията на индустриалния капитал, Българската стопанска камара, търговско-промишлената палата и
Конфедерацията на работодателите и индустриалците.
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√ Работодателите алармираха за напрежение в работата на Търговския регистър
От асоциацията настояват за спешно намиране на административни и правни механизми за нормализиране на
работата на Търговския регистър
От Асоциацията на организациите на българските работодатели са притеснени от напрежението в работата на Търговския
регистър и смятат, че има трудности, породени от влезлите в сила в края на 2017 г. промени в Търговския закон (ТЗ),
информират от асоциацията. Блокираната възможност за прехвърляне на дружествени дялове и предприятия поставя под
съмнение декларираните от страна на правителството и Народното събрание усилия за намаляване на административната
тежест, пишат работодателите.
От асоциацията настояват за спешно намиране на административни и правни механизми за нормализиране на работата
на Търговския регистър. За пореден път апелираме промените в законодателството да стават при отчитане на позициите
на заинтересованите страни и след задълбочена оценка на въздействието. Според работодателите, промените в
Търговския закон са ярък пример за законотворчество под натиск.
Подобни промени демонстрират нагледно какви са последствията от изменения в законодателството без пълноценна и
обективна оценка на въздействието и без отчитане на позициите на заинтересованите страни.
От асоциацията припомнят, че са изразили негативните си позиции, но народните представители не са ги взели под
внимание. По аналогичен начин преди няколко години беше криминализирано недекларирането на осигурителни
плащания, но до момента няма информация за осъден по такава причина работодател. Подобен ще е резултатът и от
промените в Търговския закон - неясни ползи, но видими негативи, се казва в становището на асоциацията.
Правен свят
√ Работодателите настояват за спешни мерки по нормализиране на работата на Търговския регистър
Последните промени в Търговския закон са ярък пример за законотворчество под популистки натиск, категорични са
от АОБР
Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) изразява силно притеснение от създалото се
напрежение в работата на Търговския регистър, породено от влезлите в сила в края на 2017 г. промени в Търговския закон
(ТЗ). Това се посочва в позицията на най-големите работодателски организации у нас, която е изпратена на вниманието на
Министерския съвет и на Народното събрания. Членове на АОБР са: Асоциацията на индустриалния капитал в България,
Българска стопанска камара, Българска търговско-промишлена палата, Конфедерация на работодателите и
индустриалците в България.
Блокираната възможност за прехвърляне на дружествени дялове и предприятия поставя под съмнение декларираните от
страна на правителството и Народното събрание усилия за намаляване на административната тежест, смятат от
Асоциацията.
"Последните промени в ТЗ са ярък пример за законотворчество под натиск и демонстрират нагледно какви са
последствията от изменения в законодателството без пълноценна и обективна оценка на въздействието и без отчитане на
позициите на заинтересованите страни. Припомняме, че в хода на обсъждането на промените в ТЗ работодателските
организации ясно изразиха негативните си позиции, но народните представители не ги взеха под внимание, а се
поддадоха на популистка аргументация от страна на омбудсмана Мая Манолова и синдикален натиск", пише още в
становището на АОБР.
От организацията припомнят, че по аналогичен начин преди няколко години бе криминализирано недекларирането на
осигурителни плащания, но до момента няма информация за осъден по такава причина работодател. "Подобен ще е
резултатът и от промените в ТЗ – неясни ползи, но видими негативи", смятат работодателите.
"Въведената временна практика за доказване на обстоятелствата за изплатени възнаграждения и осигуровки чрез
представяне на удостоверение от страна на работодателя, решават временно създадения проблем, но не дават гаранции
за възможна злоупотреба от страна на работниците и служителите спрямо коректни работодатели", твърдят още от
Асоцацията на организациите на българските работодатели.
От организацията настояват за спешно намиране на административни и правни механизми за нормализиране на работата
на Търговския регистър. "За пореден път апелираме промените в законодателството да стават при отчитане на позициите
на заинтересованите страни и след задълбочена оценка на въздействието", призовават още от АОБР.
Dnevnik.bg
√ Работодателските съюзи пак напомниха, че прехвърлянето на фирми е блокирано
Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) е силно притеснена от това, че прехвърлянето на
дружествени дялови и фирми остава блокирано повече от месец без да се вземат мерки за нормализиране на процеса.
В декларация четирите съюза напомнят, че напрежението продължава от края на миналата година, когато влязоха в сила
промени в Търговския закон, приети след "популистка аргументация от страна на омбудсмана Мая Манолова и синдикален
натиск". Става дума за забраната за прехвърляне на компания, която има неизплатени изискуеми заплати и осигуровки и
обезщетения, с която Манолова се надяваше да прекрати прехвърлянето на задлъжнели фирми на безимотни фигуранти.
Според работодателските съюзи обаче измененията са ярък пример за законотворчество под натиск и демонстрират
нагледно какви са последствията от изменения в законодателството без пълноценна и обективна оценка на въздействието
и без отчитане на позициите на заинтересованите страни.
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Блокираната възможност за прехвърляне на дружествени дялове и предприятия поставя под съмнение декларираните от
страна на правителството и Народното събрание усилия за намаляване на административната тежест, пишат
работодателските организации.
Те напомнят, че преди години под синдикален натиск беше криминализирано недеклирарането на осигурителни
плащания, но до този момент няма нито един осъден работодател. Подобен ще е резултатът и от промените в Търговския
закон – неясни ползи, но видими негативи, прогнозира асоциацията.
Въведената временна практика за доказване на обстоятелствата за изплатени възнаграждения и осигуровки чрез
представяне на удостоверение от страна на работодателя, решава времеменно създадения проблем, но не дава гаранции
за възможна злоупотреба от страна на работниците и служителите спрямо коректни работодатели, смятат те.
Асоциацията настоява за спешно намиране на административни и правни механизми за нормализиране на работата на
Търговския регистър. За пореден път апелираме промените в законодателството да стават при отчитане на позициите на
заинтересованите страни и след задълбочена оценка на въздействието, се казва в декларацията, подписана от
Асоциацията на индустриалния капитал, Българската стопанска камара, търговско-промишлената палата и
Конфедерацията на работодателите и индустриалците.

Важни обществено-икономически и политически теми

Club Z
√ Агенцията по заетостта отчита рекордно ниска безработица
През януари равнището на регистрирани безработни е 7.2%
Агенцията по заетостта отчита 237 322 регистрирани безработни през януари - най-ниската численост през първия месец
на годината от въвеждането на административната статистика на Агенцията по заетостта през 2004 г. досега
Равнището на регистрираната безработица през януари е 7.2 на сто. Сравнението с предходния месец показва минимално
нарастване от 0.1 процентни пункта, докато годишният паралел показва значително намаление от 1 процентен пункт.
По данни на Агенцията по заетостта през първия месец на годината безработицата традиционно нараства поради
характерната за сезона по-слаба икономическа активност.
Новорегистрираните безработни през януари са 30 446. От тях 900 са били неактивни - не са били нито заети, нито учащи
и не са търсили работа.
Освен към безработни, услугите, предоставяни в бюрата по труда, са насочени също към заети, учещи и пенсионери, като
434 от тях са били регистрирани като търсещи работа през месеца.
Месечните данни показват, че през януари на работа са постъпили 17 270 човека. Значителен е делът на устроените в
реалната икономика - над 85 на сто от общо постъпилите на работа. В субсидирана заетост са включени общо 2358 лица.
Бизнесът в България се оплаква отдавна от недостиг на квалифицирана работна ръка.
Има общ недостиг на човешки ресурси, последните години се изостри. На пазара на труда на 100 човека, които се
излизат заради пенсиониране, влизат едва 63, обясни през януари Васил Велев, председател на Асоциацията на
индустриалния капитал в България по телевизия "България он ер".
По оценки на АИКБ в България липсват около 500 000 квалифицирани работници и въпреки че българският бизнес се
нуждае от хора, те намаляват по чисто демографски или миграционни причини. Заради това липсата на
квалифицирана работна ръка у нас ще се задълбочава.
√ Достатъчно добра новина ли е ниската безработица?
Заетостта е висока, но това не разкрива цялата картина
Няколко години след най-тежкия период на финансовата криза в Европа, повечето държави членки на ЕС постепенно се
възстановяват. В България от 2014 г. насам наблюдаваме спад на безработицата и днес тя отново е на нивата от преди
кризата. И все пак, можем ли да сме доволни, че проблемите в сферата на заетостта вече са решени или пред нас има все
още предизвикателствата?
През последните десет години безработицата в България премина през три фази:
В периода около 2008 г. безработицата беше сравнително ниска, около 5-6%, заради благоприятните икономически
обстоятелства в световен мащаб, сравнително високите инвестиции в България и началния ентусиазъм около
присъединяването на страната към ЕС.
С настъпването на глобалната финансова криза обаче безработицата скочи и не спря да расте чак до края на 2013 г.,
когато достигна около 13%.
От 2014 г. насам наблюдаваме спад на безработицата и днес тя отново е на нивата от 5-6%, каквито бяха преди кризата.
Коя безработица е добра?
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От една страна новината е добра. Къде с помощта на многото правителства и коалиции през периода, къде без,
българската икономика успя да се завърне към приемливи нива на безработицата. Но дали всъщност безработица от 56% е приемлива? За да отговорим на този въпрос, нека първо дефинираме термина „безработица“.
Безработицата не е просто съотношението между безработните и цялото население. Безработицата, която най-често се
обявява, е съотношението между търсещите работа и работната сила. Работната сила включва тези, които работят в
момента или активно са си търсили работа в последните 4 седмици. Ако някой не си е търсил работа повече от 4
седмици, той де факто „изпада“ от работната сила и се води „обезкуражено лице“.
Извън работната сила са пенсионерите, студентите, хора, които вършат домакинска работа, и тези, които са се отказали
да си търсят работа по други причини.
Та, какво ниво на безработицата е приемливо? Според икономистите, които изследват пазара на труда, безработица в
рамките на 5-6% е приемлива, защото е сравнително ниска и не означава социална криза. Но е и достатъчна, за да има
мобилност на пазара на труда. Ако абсолютно никой не е безработен, това би означавало, че никой не си търси работа и
никой не си напуска работата. А ако поне малка част от работната сила е „в движение“, в търсене на нещо ново, това е
симптом, че хората се възползват от възможността да си намерят нещо по-добро и че работодателите наемат нови
кадри.
Кога ще ги стигнем?
Въпреки че след кризата България успя да сведе безработицата до едно сравнително ниско ниво, това не означава, че
всичко е било наред през цялото време. Периодът 2010-2015 г., когато безработицата постоянно надхвърляше 8%, беше
много тежък за десетки хиляди българи, които изгубиха работата си и дълго време не можеха да си намерят нова. В същия
този период безработицата в България стана по-висока от средната за ЕС, т.е. кризата удари българския гражданин полошо от европейския гражданин.
А ако погледнем към Румъния, страната в ЕС, с която
е най-удачно да се правят икономически
съпоставки, там безработицата в нито един момент
не надмина 7,5% – т.е. румънците изобщо не
позволиха на кризата да се отрази на пазара на
труда. Съответно румънските граждани, поне от
гледна точка на заетост, преминаха през кризата
доста по-добре от българските.
Има и надежда
И все пак, има ли нещо, което в България се случи
по-добре от колкото в Румъния или ЕС като цяло?
Ако погледнем включването в работната сила
(коефициента на икономическата активност), ще
видим, че в България то през целия период е повисоко от това в Румъния. И въпреки че намаля по
време на кризата, от 2011 г. расте постоянно и днес
е над 76%, само с два пункта по-ниско от средното
за ЕС.
Тези числа показват съотношението между работещите плюс търсещите работа и всички граждани на възраст между 20 и
64 години. Съответно увеличаващата се работна сила е добра новина, защото все повече хора се завръщат към някакъв
тип активна стопанска дейност, а когато има повече работещи, расте и цялата икономика, т.е. България забогатява.
Днешните проблеми и утрешните им решения
Сравнително ниската безработица от 6,2% за последното тримесечие на 2017 г. обаче прикрива няколко проблема и
правителството трябва да се съсредоточи върху разрешаването им. Първо, младежката безработица е двойно по-висока –
12,4%. Изобщо за последните 10 години, безработицата при българите на възраст под 25 години неизменно е с между 5 и
15 пункта по-висока от средната. В пика на кризата през 2013 г., когато безработицата средно е 13%, младежката достига
29%!
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Изключително важно е младежите да бъдат подкрепяни в
търсенето и намирането на работни места, защото колкото
по-рано напуснат работната сила, толкова по-трудно е след
това да се завърнат и да бъдат наемани. А най-важното е,
че те са бъдещето на България и правителството трябва да
гледа на тях като на най-приоритетната група, в която да
инвестира средства и енергия.
Съществуват множество мерки, които могат да се
предприемат, като например подготовка на кадри за
сектори, в които има недостиг (ИТ), изграждане на
отношения между работодатели и студенти още от
университета, както и насърчаване на предприемачеството
чрез още по-големи инвестиции в нови младежки
компании.
Другият голям проблем са разликите в заетостта по
региони. По данни на Евростат за 2016 г., безработицата е
била най-ниска в югозападния регион – 5,4%, а най-висока в северозападния – 10,6%. От доста време насам се говори за
това как северозападният район е най-бедният в ЕС, но трябва и да се предприемат конкретни действия за справяне с
проблема. За да остават хората в района и той да се развива, трябва да се създават работни места. Правителството може
да привлече инвеститори като създаде атрактивни условия за бизнес, включително и чрез подобрена инфраструктура. Найдобрият модел за подражание обаче може би е тракийската икономическа зона, която се превърна в двигател на
просперитета за целия южен централен регион.
Така че, макар и днес безработицата в България да е рекордно ниска за последните осем години, пазарът на труда не
предлага необходимите условия за развитие на младежите и хората в по-бедните райони на северна България. А ако
искаме доходите ни да растат и да достигнат средноевропейските по-бързо, ще трябва да инвестираме в развитието на
младите, защото те са бъдещето, както и в развитието на всички региони.
News.bg
√ Теменужка Петкова обеща подкрепа за Южния газов коридор
България ще подпомага развитието на Южния газов коридор по време на своето председателство на Европейски съвет.
Това заяви енергийният министър Теменужка Петкова пред участниците в четвъртата министерска среща на
Консултативния съвет по Южния газов коридор, информираха от Министерството на енергетиката.
По време на обсъждането е подчертано значението на проекта за устойчивото развитие на европейския Енергиен съюз с
насочена към бъдещето политика в областта на изменението на климата за постигане на преход към нисковъглеродна,
сигурна и конкурентоспособна икономика.
Участниците в разговорите са приветствали инициативата на България и Турция за създаване на възможност за двупосочни
доставки на природен газ между двете газопреносни системи.
Според заместник-председателят на ЕК и европейски комисар за енергийния съюз Марош Шефчович напредъкът по
интерконектора Гърция-България е видим благодарение на усилията на българското правителство.
Теменужка Петкова обясни, че ключови приоритети за страната ни по време на председателството са диверсификацията
на източниците и маршрутите за доставка на природен газ и гарантиране сигурността на енергийните доставки.
"В унисон със заложените приоритети, реализацията на Южния газов коридор ще укрепи енергийната сигурност в Европа
в дългосрочен план, чрез него европейските потребители ще могат да получават газ от Каспийския регион, Източното
Средиземноморие и от по-далечни дестинации, чрез терминалите за втечнен природен газ.".
Това каза министър Теменужка Петкова по време на четвъртата министерска среща на Консултативния съвет за изграждане
на проекта.
По думите й Азербайджан продължава да е основен източник на енергийни ресурси и двигател за успешната реализация
на Южния газов коридор.
Страната ни е неразделна част от Южния газов коридор с интерконекторите Гърция-България и Турция-България. Чрез
българската национална газопреносна система и връзките с Румъния и Сърбия ще осигурят достъпа до Южния газов
коридор и на другите страни от региона на Югоизточна и Централна Европа.
По думите й Азербайджан продължава да е основен източник на енергийни ресурси и двигател за успешната реализация
на Южния газов коридор.
Страната ни е неразделна част от Южния газов коридор с интерконекторите Гърция-България и Турция-България. Чрез
българската национална газопреносна система и връзките с Румъния и Сърбия ще осигурят достъпа до Южния газов
коридор и на другите страни от региона на Югоизточна и Централна Европа.
БНР
√ НСИ: Рязко забавяне на януарската инфлация до 1,8% спрямо година по-рано
В началото на годината потребителските цени в България нараснаха за шести пореден месец, но при рязко отстъпление на
инфлацията на годишна база от нейния петгодишен връх, достигнат през миналия ноември. Това показват данни на
Националния статистически институт (НСИ).
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Индексът на потребителските цени (CPI) се повиши през януари с 0,3% спрямо декември 2017 година, когато нарасна с
0,4%, като това представлява седмо поредно увеличаване на месечната инфлация в нашата страна.
На годишна база обаче инфлацията се забави рязко до едва 1,8% (спрямо януари 2017-а година) от 2,8% в края на
предходната година и след като през ноември 2017-а индексът на потребителските цени нарасна до петгодишен връх от
3,0% (най-висока инфлация от февруари 2013 година насам).
Графика на инфлацията на месечна и на годишна база

Средногодишната инфлация за периода февруари 2017 - янаури 2018 година нарасна с 2,1% спрямо периода между
февруари 2016 и януари 2017 година.
През януари тази година цените на хранителните продукти и на безалкохолните напитки се увеличават с 0,7% спрямо
предходния месец, а на алкохолните напитки и на тютюневите - с 0,5%, докато цените на облеклото и обувките се
понижават с 3,5 на сто.
Увеличение с 0,4% отчитат цените на жилища, вода, електроенергия, газ и други горива, докато цените за здравеопазване
остават на нивата от предишния месец, а тези за транспорт се понижават с 0,3 на сто.
В образованието цените нараства с 0,5%, цените за развлечения и култура се увеличават с 1,9%, а тези в ресторантьорския
и хотелиерския бизнес отчитат повишение с 0,6 на сто.
Хармонизираната инфлация (индексът HICP според общите европейски стандарти) се повиши през януари с 0,2% на
месечна база, докато на годишна база хармонизираната потребителска инфлация в нашата страна се забави рязко до 1,3%
от 1,8% през декември 2017 година.
Данните на НСИ са знак за отслабване на инфлационния натиск, който беше в сила през последните месеци на миналата
година, но са и поредно доказателство, че българската икономика успя да се измъкне от състоянието на дефлация или на
ценова стагнация, в което се намираше в периода между 2013 и 2016 година.
Econ.bg
√ Депутатите отхвърлиха ветото на президента за строителство в ниви
Общо 124 народни представители подкрепиха измененията, прокарани през преходни и заключителни разпоредби в
Закона за посевите, които обаче засягат Закона за опазване на земеделските земи, 73 депутатите бяха "против", 6
се въздържаха
Парламентът отхвърли ветото на държавния глава върху поправки, които касаят земеделските земи и улесняват промяната
на предназначението и застрояването им. С очакваната подкрепа на управляващите от ГЕРБ и "Обединени патриоти", но и
решаващите гласове "за" на "Воля", мнозинството отново и окончателно прие спорните изменения.
Общо 124 народни представители подкрепиха измененията, прокарани през преходни и заключителни разпоредби в
Закона за посевите, които обаче засягат Закона за опазване на земеделските земи, 73 депутатите бяха "против", 6 се
въздържаха да дадат своя вот.
За преодоляване на ветото са нужни 121 гласа и в случая гласовете на "Воля" бяха решаващи. Неофициално от партията на
Марешки твърдяха, че ще подкрепят ветото, но вчера са променили мнението си.
Подкрепата за измененията дадоха от управляващата коалиция - 91 бяха "за" от ГЕРБ, 25 патриоти също подкрепиха и 8
гласа "за" бяха на "Воля". Отрицателен вот дойде от опозицията на БСП - 53, но сред гласувалите от левицата имаше и 6
въздържали се. 20 депутатите от ДПС са гласували "против".
Промените бяха прокарани през друг закон, внесени устно между първо и второ четене от Йордан Апостолов от
"Обединени патриоти". Законопроектът беше оспорен след гражданско недоволство и протести. Основен мотив на
президента Румен Радев да наложи ветото е, че новите правила не изпълняват конституционното задължение на
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държавата за специална закрила на земеделските земи и промяна на предназначението им само по изключение при
доказана нужда.
Притесненията на природозащитници са, че с това се отваря законова врата за бетониране на последните незастроени
места по Черноморието. Според протестиращи граждани и през тази, и през миналата седмица измененията "възкресяват"
вече загубили правно действие решения за промяна на предназначението, като целта е да се заобиколят актуалните
изисквания и процедури, като така продължи застрояването по стари планове.
Проектът, гласуван на 24 януари 2018 г., дава амнистия на собствениците на ниви, които са сменили предназначението им,
но не са реализирали строителство в срок, като им дава право на инвестиции, вместо земите да станат отново земеделски.
Предложенията за промени в закона за посевите са били направени устно от Йордан Апостолов от "Обединени патриоти"
между първо и второ четене в Комисията по земеделието и храните в края на 2017 г. В средата на декември тези изменения
са били одобрени на второ четене от всички присъствали на заседанието на комисията депутати от ГЕРБ, "Обединени
патриоти" и БСП. Част от тези текстове са променени на следващата земеделска комисия, без да се променя философията
на измененията.
Миналата сряда законопроектът беше повторно подкрепен от земеделската комисия от 12 депутати от ГЕРБ и "Обединени
патриоти", против -са били отново депутати от БСП, ДПС и "Воля", без "въздържали се".
В. Банкерь
√ До 2023 г. ще приключи цифровизацията на урбанизираната територия на страната
До две години кадастралната карта ще обхване 90% от територията на страната. Това съобщи изпълнителният директор на
Агенцията по геодезия, картография и кадастър инж. Михаил Киров пред БНР.
„От 2001-ва година до сега кадастрална карта е изработена за близо 4 млн. хектара земи, което е около 36% от общата
територия на страната и обхваща около 9 млн. имота“, обясни Киров. Той подчерта, че кадастралната карта е обхванала
вече всички областни градове и 111 общински центрове в страната, както и териториите по Черноморието, планинските
ни курорти, местата със силно развит пазар на имоти и с голям инвестиционен интерес. Изразходваните средства за
изработката на кадастралната карта до момента възлизат на около 96,7 млн. лв., а приходите от услугите, свързани с нея,
възлизат на 180 млн. лв.
„Очакваме за финализиране на целия процес да бъдат необходими приблизително 70 млн. лв.“, коментира още
изпълнителният директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър. Той беше категоричен, че до 2023 г. се очаква
да приключи цялата цифровизация на урбанизираната територия на страната.
„Само в столицата агенцията вече има 8 изнесени офиса, обслужващи гражданите, което чувствително е намалило
опашките от чакащи,“ съобщи Михаил Киров и припомни, че документи могат да се подават в един офис, а да се получат
в друг – посочен от заявителя.
Киров подчерта, че електронните услуги, предоставяни от АГКК, са с 30% по-евтини от тези подавани на гише и пестят не
само средства, но и време на гражданите.
„Към момента едва 10% от предоставяните услуги от АГКК се заявяват електронно“, съобщи изпълнителният директор на
агенцията и призова общините и гражданите да се възползват от улеснението, което им се предоставя. Киров припомни,
че нотариусите също имат електронен достъп до кадастралните данни.
БНТ
√ 193 общини с висока безработица ще наемат хора с европейски средства
Програма „Работа“ ще стартира от утре в 193 общини с равнище на безработица над средното в страната, съобщи в Русе
директорът на Агенцията по заетостта Драгомир Николов. От септември 2017 г. програмата вървеше пилотно в 14 общини
в областите Видин, Враца и Монтана с финансиране от бюджета на социалното министерство. Сега бюджетът й ще е 80
млн. лв., които ще се осигурят по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.
Разчетът е направен на база процент безработица и икономически активно население, обясни Николов. „Финансовият
ресурс ще бъде предоставен в рамките на една година, като работодателят ще има правото да наема лица да работят на 8
часа, на 6 часа или на 4 часа. Новото, което сме предвидили, е съотношението 60 % общини и 40% реален сектор. Т.е ако
за една община примерно ще бъдат наети 50 човека, от тях 60 на сто са за общината, а 40 процента са за реалния сектор“,
каза още Драгомир Николов.
В програма „Работа“ ще се включат както трайно безработни, така и икономически неактивни и демотивирани хора. Те ще
получават възнаграждение, равно на минималната работна заплата. Заетостта ще се комбинира с обучение, за да може
наетите да придобият трудови навици и да успеят да останат на пазара на труда и след края на финансирането на
програмата.
Actualno.com
√ Дончев: Несериозно е някой да твърди, че в България няма корупция
Корупцията е реалност. Абсолютно несериозно е някой да твърди, че в България няма корупция. Опити винаги има,
съществения въпрос е как държавата се справя с тези опити. Това стана ясно от думите на вицепремиера Томислав Дончев
в ефира на БНТ по темата с корупцията у нас и в Европа.
Това, което може да се мери, е усещането. Самото усещане, че има корупция, би могло да обезкуражи инвеститорите. Това
усещане ерозира отношението към държавата и държавните институции.
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Най-страшното от корупцията е, когато тя подмени честното състезание. Това е буквално удар в сърцето на пазара, затова
корупцията е опасна, категоричен бе Дончев. Той коментира и поведението на вицепремиера Валери Симеонов по
отношение на евродепутата Ска Келер, като посочи, че "този тон не е типичен за Европа".
Самият факт, че дебатът тече публично, това означава пълна прозрачност. От това, което четох, не видях повод и причини
за всички останали коментари.
Част от обществото видя страховете си в тази Конвенция, не без чужда помощ. Когато има подобна реакция, мъдрият
политик никога не действа на инат. Нека да бъде сложена конвенцията на страни, коментира още Дончев създалите се
настроения около Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие.
Няма да бъде правилно, ако свършим разговорът само с Конвенцията.
Вероятността утре някой да запали нов страх, е много голяма. Много опасна политическа технология е някой да си играе
с алхимията на страховете, поясни още Томислав Дончев.
По отношение на еврофондовете и отделните програми ние стоим все по-добре, каза вицепремиерът. Частните
инвестиции се насърчават с повече аргументи защо е добре да се прави бизнес в България. Опитът на вече дошлите е един
от най-ефективните механизми. Даваме все повече сигнали, че България е добро място за правене на бизнес, поясни
Томислав Дончев.
Бъдещето на ЕС след Brexit
Рано е да се каже за вноската на България в ЕС след Brexit. След излизането на Великобритания, ще се отвори дупка. Ние
ще имаме нови разходи, свързани със сигурност. Има вариант бюджетът да стане по-малък. Вторият вариант е, че всички
държави се ангажират да плащат малко повече.
Третият вариант е комбинация от едното и другото. Рано е да се каже. Ние все още нямаме предложения за нов бюджет,
заяви вицепремиерът по отношение на бъдещето на Съюза след напускането на Великобритания.
Investor.bg
√ Над 300 хил. лв. просрочени задължения са иззети от касите на некоректни търговци
Акцията на данъчните е проведена в София, Боровец, Банско и други населени места в област Благоевград
Над 300 хил. лв. просрочени задължения са иззети от касите на некоректни търговци след съвместни проверки на публични
изпълнители и инспектори от НАП-София на територията на София, Боровец, Банско и други населени места в област
Благоевград, съобщават от приходната агенция.
Мерките са насочени към фирми с просрочени публични задължения, за които приходната агенция има данни, че
осъществяват дейност и реализират обороти, а същевременно имат образувани изпълнителни дела и не обслужват
доброволно натрупаните задължения.
Преди два дни контролни и принудителни мерки са проведени в 51 търговски обекти, разположени на ключови търговски
улици в София, за които данъчните са имали данни за просрочени задължения и за реализиране на големи обороти.
Данъчните са събрали над 39 000 лева. Всички търговци са направили доброволно внасяне на намерените в касите
средства. Принудително са иззети средствата само от един търговски обект, където не е оказано съдействие на органите
по приходите.
Ден по-рано в резултат на такива действия от 18 обекта в Банско, Добринище, Разлог и село Баня са събрани над 35 хил.
лв., като една от фирмите е погасила целия си просрочен дълг в размер на над 195 000 лева. В Боровец от 20 обекта са
събрани над 14 800 лв., а от обекти в Сандански и Петрич сумите са над 29 хил. лв.
Съвместните проверки, при които се извършва принудително изземане на средства от касите на фирми или търговски
обекти, са постоянна мярка на НАП спрямо некоректни задължени лица, като със събраните средства се погасяват частично
или изцяло натрупаните задължения. Част от обектите се поставят под постоянно наблюдение от инспекторите от отдел
„Оперативни проверки“, за да се избегне некоректното извеждане на пари от касите.
От НАП информират, че продължава засиленият контрол в зимните курорти и околните населени места. В град Якоруда
инспекторите на НАП София са констатирали нарушения в 14 от проверените 20 обекта. В седем от тях е липсвало фискално
устройство, а в останалите не е издаден фискален бон при извършената контролна покупка. На всички обекти нарушители
ще бъде наложена принудителната административна мярка „Запечатване“.
Сигнали за неиздадени касови бележки могат да се подават на телефона на НАП 0700 18 700 или на имейл:
infocenter@nra.bg.
√ Разходите на домакинствата у нас растат по-бързо от приходите в края на 2017 г.
За последното тримесечие доходът на едно лице от домакинство се увеличава с 9,3% на годишна база, а разходите с 13,2 на сто, показват данни на НСИ
Ръстът на разходите на домакинствата у нас изпреварва повишението на доходите и през последното тримесечие на 2017
г., след като тенденцията се наложи от средата на миналата година.
Данните на Националния статистически институт (НСИ) сочат, че общият доход средно на лице от домакинство през
октомври-декември 2017 г. е 1 449 лв. и нараства с 9,3% спрямо същото тримесечие на 2016 г. В същото време общият
разход средно на лице от домакинство за периода е 1 368 лв. и се увеличава с 13,2% спрямо четвъртото тримесечие на
2016 г.
За периода октомври-декември с най-висок относителен дял продължават да са доходите от работна заплата (53,9%),
следвани от доходите от пенсии (26,2%), доходите от самостоятелна заетост (7%) и тези от социални обезщетения и
помощи (3,4%).
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В номинално изражение през четвъртото тримесечие на 2017 г. в сравнение със същия период на 2016 г. доходът от
самостоятелна заетост нараства с най-бърз темп - 79 на 102 лв. (с 29,6%), следван от дохода от работна заплата, който
нараства от 715 на 781 лв. (с 9,2%). Доходите от социални обезщетения и помощи остават без промяна - 49 лева, а доходите
от пенсии нарастват от 372 на 380 лв. (с 2,3%).
Относителният дял на паричния доход на домакинствата в общия доход е 99%, а делът на дохода от натура е 1% за периода
октомври-декември 2017 г.
Най-голям дял от разходите на домакинствата продължават да са тези за храна (31%), следвани от разходите за жилище
(18,8%), данъци и социални осигуровки (12,2%) и транспорт и съобщения (10,5%).
В сравнение с година по-рано най-силно нарастват разходите за жилище (вода, електроенергия, отопление, обзавеждане
и поддържане на дома) - от 219 на 257 лв. (със 17,3%). На следващо място са разходите за храна и безалкохолни напитки,
които се повишават от 376 на 424 лв. (с 12,5%).
Сериозен е ръстът и при разходите за здравеопазване, които се увеличават от 67 на 74 лв. (с 10,8%), както и при разходите
за транспорт и съобщения, които нарастват от 129 на 143 лв. (с 10,5%).
За последното тримесечие на миналата година се повишават и разходите за алкохолни напитки и цигари - от 55 на 59 лв.
(с 6,8%), както и за облекло и обувки - от 54 на 57 лв. (с 4,1%).
Намаляват единствено разходите за свободно време, културен отдих и образование намаляват от 48 на 47 лв. (с 1,6%).
Потреблението на основни хранителни продукти средно на лице от домакинство през четвъртото тримесечие на 2017 г. се
променя спрямо същото тримесечие на 2016 г. Увеличение се регистрира в потреблението на хляб, месо, месни
произведения, кисело мляко, зеленчуци, плодове и яйца. Намалява консумацията на сирене и картофи. Без промяна е
потреблението на прясно мляко, зрял фасул и олио.
Pa1.bg
√ Три нови специалности са залегнали в план приема за учебната 2018/19г.
Проектът за държавен план прием за учебната 2018/19 година бе приет на заседание на Комисията по заетостта към
Областния съвет за развитие. На заседанието присъстваха представители на: РУО Пазарджик, Бюра по труда, Инспекция
по труда, общински администрации, работодателски организации, синдикати, Регионална служба по заетостта – Пловдив.
За учебна 2018/2019 год., държавен план-прием в профилирани и професионални паралелки ще бъде обявен в 41 училища
на територията на областта.
Профилирано обучение ще предложат 18 средни училища, в т.ч. и трите профилирани гимназии в град Пазарджик. Ще се
реализира обучение по 9 профила, като най- голям е броят на паралелките с профил „Чужди езици” – 9, следван от профил
„Природни науки”– 6 паралелки, „Софтуерни и хардуерни науки”,„Предприемачество”, „Хуманитарни науки” – по 5
паралелки, „Математически” – 3 и по 2 паралелки в профилите „Икономическо развитие”, „Музика” и „ Изобразително
изкуство”.
Професионално образование и обучение ще се реализира в 25 училища, от които 16 професионални гимназии, сред които,
обявената за училище с национално значение Национална професионална гимназия по горско стопанства „Хр. Ботев“ – гр.
Велинград и трите иновативни ПГИМ, ПГМЕТ и ПГХХТ – гр. Пазарджик. Предложения за прием в професионални паралелки
има и от 5 средни училища: СУ „Ал. Иванов-Чапай“ – гр. Белово; СУ „М. Драгинов“- с. Драгиново, общ. Велинград; СУ „Св.
Климент Охридски“ – гр. Ракитово; СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Стрелча и СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Сърница;
2 профилирани гимназии: ПМГ „К. Величков“ и ПГ „Ив. Аксаков“ – гр. Пазарджик и 2 обединени училища: ОУ „Хр. Ботев“ –
с. Калугерово, общ. Лесичово и ОУ „Хр. Ботев“ с. Семчиново, общ. Септември.
За настоящата учебна година броят на учениците, завършващи седми клас (основно образование) в дванадесетте общини
на областта е общо 2493. Те ще трябва да кандидатстват за прием в 38 профилирани и 66 професионални паралелки.
Професионалното образование и обучение е застъпено по професии и специалности от повече от 20 професионални
направления, като 50 паралелки са с придобиване на ІІІ степен на професионална квалификация, 13 паралелки – ІІ степен
и 3 паралелки – с придобиване на І степен на професионална квалификация ( в двете обединени училища в с. Калугерово
и с. Семчиново и ПГСС „Царица Йоанна” – Пазарджик.)
За учебната 2018/2019 г. ще се предложи обучение по 8 нови за отделните училища професии и специалности, като по три
от тях – „Монтьор по автоматизация“(ПГПТ – Пазарджик), „Съдебен служител“ (ПГИМ – Пазарджик) и „Аниматор в туризма“
(ПГ „Аксаков” – Пазарджик) до момента в региона не се е реализирало професионално обучение. В две средни училищаСУ „Ал. Иванов- Чапай” гр. Белово и СУ „Св. Кл. Охридски” – гр. Ракитово за следващата учебна година е заявен план-прием
само за професионално обучение по нови за училищата професии, съответно „Системен програмист” (СУ – гр. Белово),
„Монтьор на транспортна техника” и „Фризьор” ( СУ – гр. Ракитово).
Всички предложения на директорите за прием по нови професии са подкрепени от местния бизнес, като са постигнати
договорености за провеждане на практиките в реална работна среда и модернизация на наличната база и техника за
нуждите на обучението по съответната професия и специалност.
В предложението на РУО-Пазарджик за прием по професии и специалности са включени и паралелки – дуално обучение,
към които се наблюдава засилване на интереса от страна на учениците и техните родители. За цялата област, прием в тази
нова форма на обучение ще има в три професионални гимназии:
1. ПГИТМТ – гр. Панагюрище по професиите: Минен техник/Минна електромеханика; Техник на прецизна техника/Лазерна
и оптична техника; Хотелиер/Организация на хотелиерството; Мехатроника/Мехатроника; Машинен техник/ Машини и
системи с ЦПУ;
2. ПГХХТ – гр. Пазарджик по професията Химик-технолог, специалности Технология на целулозата, хартията и опаковките
и Технология на фармацевтични и парфюмерийно-козметични продукти;

9

3. ПГХВТ „Ат. Ченгелев“ – гр. Пещера по професиите: Биотехнолог/ Технология в биопризводствата и Химикоператор/Технология на фармацевтични и парфюмерийно-козметични продукти.
Всички паралелки за обучение чрез работа са заявени от страна на регионалния бизнес в лицето на „Оптикоелектрон груп”
АД – гр. Панагюрище, „Биовет” АД – Пещера, „Ди Ес Смит България” АД, „Монди Стамболийски” ЕАД, Камарата на
целулозно-хартиената промишленост.
За учебната 2018/2019 година е заявен прием и в 6 паралелки задочна форма в ПГГСД „Ст. Божков“ – гр. Батак, ПГД „ Ив.
Вазов“ – гр. Велинград, ПГСС „Царица Йоанна“ – гр. Пазарджик, ПГХХТ- гр. Пазарджик и ПГМЗС – гр. Септември, както и 1
паралелка вечерна форма на обучение в ПГЛПМ „В. Левски“ – гр. Пещера.
Предложението на РУО-Пазарджик за държавен план-прием по професии е съобразено със ЗПОО и ЗПУО. Взет е под
внимание броят, завършващи VІІ клас по населени места и общини и е анализирано изпълнението на приема за
предходните три години. При изготвянето му са отчетени стратегиите, прогнозите и плановете на общините от област
Пазарджик, след проведени срещи на началника на РУО с браншови организации, с бизнеса, с кметове и общински
администрации. Съобразено е с писмо от МОН с посочени професии и специалности, по които има най-голям недостиг на
кадри в страната. Предложеният държавен план-прием по професии отговаря на постъпилите заявки от работодателите и
техните представителни организации за обучение по определени професии и специалности.
Kmeta.bg
√ Дуално обучение за Електротехник стартира в Кърджали
План-приемът след 7 клас за учебната 2018/2019 г. в област Кърджали предвижда разкриването на 55 паралелки след
завършено основно образование. Началникът на РУО Гроздан Колев направи презентация, съобразно социалноикономическите и демографските особености на региона, потребностите на бизнеса и възможностите на училищната
мрежа. За учебната 2018/2019 г се предлагат общо 55 паралелки след 7 клас – 23 професионални и 32 профилирани.
За първи път се предлага паралелка по електрообзавеждане с дуална форма на обучение в ПГ „Капитан Петко войвода“ в
партньорство с IVN . Предложени са и две нови професии в една паралелка: „Дизайнер“ и „Художник-приложни изкуства“
в СУ „Владимир Димитров – Майстора” Кърджали. В рамките на заседанието бе прието създаването на работна група с
участието на областна администрация, Бюрата по труда и работодателските организации, която да проучи потребностите
от работна сила в областта по матрица, утвърдена от Агенцията по заетостта.
В. Монитор
√ След влизането ни в ЕС: 4 пъти повече камиони минават през "Дунав мост" при Русе
3-4 пъти повече камиони минават през моста над Дунава при Русе, след влизането ни в ЕС, сочат данни на митницата в
крайдунавския град, цитирани от БТА.
Преди присъединяването на страната ни към Общността през пункта средно на денонощие са преминавали 500 камиона,
а сега обичайният трафик е 1500 - 1800 камиона в двете посоки, като нерядко цифрата достига до 2000 товарни превозни
средства. Според анализ на Световната банка от 2000 г. нормалната пропускателна способност на съоръжениетое 50
камиона на час или 1200 на денонощие.
От митницата съобщават, че нараства и трафикът на леки автомобили. От преминалите през миналата година 943 506 в
посока Румъния превозни средства, леките и лекотоварните автомобили са 646 572. През изтеклата година е отбелязан и
рекорд в един от най-натоварените дни - само за денонощие са били обработени 4900 изходящи леки коли, което е близо
три пъти повече от обичайното.
Заради увеличения брой превозни средства, честите струпвания и образуване на дълги опашки, през миналата година
започна на рехабилитацията на зона "Изток", с което да се облекчи трафикът от началото на февруари тя е в пробна
експлоатация. Тя е изградена преди около 20 години и замислена като разширение на действащия граничен пункт, но до
този момент не е била въведена в експлоатация. Изградени са общо четири трасета за товарни и още толкова за леки
автомобили, които да могат да поемат напълно входящия от Румъния трафик и в най-натоварените дни. Инвестицията по
възстановяване и адаптиране на инфраструктурата на пункта към новите функции е в размер на 1 625 276,66 лева с ДДС,
информират от митницата.
От митницата заявяват, че очакваният ефект от пускане в експлоатация на зона "Изток" на ГКПП "Дунав мост" е увеличаване
пропускателната възможност на пункта, създаване на условия, позволяващи качествено и експедитивно обслужване на
преминаващите превозни средства, товари и граждани, създаване на съвременни условия за работа на митническата
администрация, позволяващи повишаване ефективността на митническия и граничен контрол, увеличаване площта на
буферната зона за входящия в страната трафик, необходима за облекчаване натовареността и опазване на мостовото
съоръжение, построено през 1954 г.
Четирите отделни трасета само за леките автомобили в зона "Изток" позволяват извършването на бърз и качествен винетен
контрол върху превозните средства. Открити са нови работни места за служители от агенция "Митници", НАП и Гранична
полиция. Те ще обезпечат контрола и обслужването на транспортния поток.
След като зона "Изток" вече работи, то зона "Запад", която досега обработваше входящи и изходящи превозни средства,
ще поеме само изходящия лек и тежкотоварен трафик през "Дунав мост" в посока Румъния.
Шофьори заявиха, че проблемът за изходящия трафик в посока Румъния остава. Продължава да се образува опашка от
изчакващи да излязат от България камиони по пътя Мартен-Русе.
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√ Кои страни в ЕС внасят най-много плодове и зеленчуци?
Повече от половината от вносните плодове и зеленчуци в ЕС се отправят към пазарите само на четири страни-членки,
показват данни на Евростат за периода януари-октомври миналата година.
Ядем повече вносни зеленчуци и повече родни плодове спрямо 2016 г.
Германия получава 23.5% от общото количество, Франция – 11.3%, Нидерландия – 10%, а Великобритания – 8.4%, като
целият обем на импорта в Общността през това време е 32.8 млн. тона плодове и зеленчуци.
На практика делът на тези страни в европейския внос почти не се променя през последните две години, коментира
freshplaza.com.
Голяма част от доставките на такива хранителни продукти в ЕС влизат от трети страни през Нидерландия, Италия и Белгия,
благодарение на тяхното благоприятно географско и логистично положение. Важно значение за това имат големите
пристанища.
Нидерландците са внесли през десетте месеца 3.145 млн. тона плодове и зеленчуци или 23% от общия обем. Италия е
била входна врата на ЕС за 2.409 млн. тона или 18.2%, а Белгия – за 1.441 млн. тона или 10.9% от импорта. Испания също
влиза в класацията с 0.943 млн. тона – 7.1% от общия обем на вноса.
От първо лице: Огромен е пазарът в Германия за наши плодове и зеленчуци
Интересен детайл в публикуваната информация е, че плодовете преобладават в доставките от трети страни за ЕС. На тях
се падат 85.6% от количествата.
От гледна точка на вноса, най-важният плод са бананите. Страните-членки на ЕС са купили през десетте месеца близо 5
млн. тона, както и 2.088 млн. тона цитруси, 1.554 млн. тона ананаси и авокадо, 1.554 млн. тона грозде и 675 хил. тона
пъпеши и дини.
Profit.bg
√ Ръстът при азиатските акции продължава вече пети ден
Aзиатските акции отчетоха повишения в пета поредна сесия днес, на фона на бавно завръщащото се инвеститорско
доверие след разпродажбите от началото на месеца.
Доларът продължава да поевтинява, като доларовият индекс падна до тригодишно дъно.
Лихвите по щатските държавни облигации се задържат близо до многогодишни върхове. Лихвата по двегодишните книжа
достигна 9.5-годишен връх, след като цените на облигациите паднаха - на фона на индикациите от страна на Федералния
резерв, че волатилността при акциите няма да спре централната банка да вдигне лихвите през март.
Азиатско-тихоокеанският индекс на MSCI нарасна с 0.5%, въпреки че много азиатски пазари са затворени днес заради
отбелязването на лунната Нова година.
Японският Nikkei нарасна с 1.1%, след като инвеститорите с облекчение научиха, че управителят на Централната банка на
Япония Харухико Курода е назначен за още един мандат, което е индикация, че банката няма да бърза да свива огромната
си програма за стимулиране на икономиката.
Индексът на волатилността на Cboe VIX вчера падна под 20 пункта за първи път, откакто скочи до 2.5-годишен връх от 50.3
пункта през миналата седмица.
Доларовият индекс, който следи представянето на долара спрямо кошница от шест други основни валути, се понижи под
достигнатото през януари дъно, достигайки най-ниското си ниво от края на 2014 г.
Доларовият индекс падна до 88.37 пункта и е на път да изгуби над 2% за седмицата, което би била най-голямата му
седмична загуба от две години.
Еврото поскъпна до 1.2545 долара, което бе най-високото ниво от декември 2014 г.
Доларът се разменяше срещу 106.15 йени, след като преди това падна до 106.015 – най-ниското ниво от ноември 2016 г
Йената почти не реагира на назначаването на Курода за още един мандат.
Южноафриканският ранд поскъпна до тримесечен връх от 11.6025 долара, на фона на очакванията, че след оставката на
президента Джейкъб Зума новите лидери ще ускорят икономическия растеж в страната.
Понижението на долара дойде, въпреки че лихвите по щатските държавни облигации се задържаха близо до
многогодишни върхове.
Лихвата по 10-годишните книжа достигна четиригодишен връх от 2.944% вчера и за последно бе на ниво от 2.906%.
Лихвата по двегодишните облигации нарасна до 2.213%, което бе най-високото ниво от септември 2008 г.
Цените на петрола запазиха ръста си от тази седмица, като фючърсите на щатския лек суров петрол се търгуват на цена от
61.71 долара за барел, с ръст от 4.3% за последните пет дни.
Дигиталната валута биткойн се върна над нивото от 10 000 долара за първи път от две седмици, като поскъпва със 72% от
достигнатото преди това близо тримесечно дъно от 5 920.7 долара.
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