Асоциацията на индустриалния капитал в България в медиите
FrogNews
√ Експерт: Нужен е баланс между природата и бизнеса
Нужно е да се постигне баланс между това да браним природата си и икономическата активност на страната ни. Проблем
със спазването на срокове и бавността и мудността на българските институции винаги е имало. Но е факт, че държави
като Германия, Франция и Швейцария са намерили начин да се справят с подобни препятствия. Значи не е невъзможно,
посочи зам.-председателят на управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Кънчо
Стойчев.
Президентът Румен Радев наложи вето на промените в Закона за опазването на околната среда, които депутатите приеха
в последния работен ден преди лятната си ваканция.
Екоорганизации настояваха държавният глава да наложи вето на текстовете, докато от Камарата на строителите
призоваха Румен Радев да подпише приетия закон.
С поправките отпадна касационният контрол върху решенията за приемане на оценка за въздействие върху околната
среда (ОВОС) за обекти от национално значение, обявени с решение на МС.
"Екоорганизациите, които поискаха от президента Румен Радев да наложи вето на текстовете в приетия закон стигнаха до
крайности. Всеки, който се е занимавал с бизнес в България се е сблъсквал с рекет", категоричен бе Кънчо Стойчев.
Пред Bulgaria ON AIR Петко Ковачев от Института за зелена политика пък допълни, че заповедта, която бе наложена от
министъра на околната среда Нено Димов не е била проблем за никого.
"Унищожаването на природата е безвъзвратен процес. Над 90% от българските граждани са на мнение, че
икономическият растеж не бива да я застрашава. За съжаление обаче все още в страната ни не е намерена онази златна
среда, която да работи в интерес на всички", коментира още Ковачев.
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Важни обществено-икономически и политически теми
Classa.bg
√ Горанов се похвали с излишък в хазната
Излишък в хазната за първите седем месеца на годината отчете финансовият министър Владислав Горанов на
вчерашното правителствено заседание.
Според данните, събраните приходи до края на юли са с над 1,7 милиарда лева повече от разходите. Премиерът Бойко
Борисов е призовал министрите да не се успокояват от добрите резултати в хазната, а да работят активно за събирането
на още пари.
По думите на Борисов, резултатите идвали заради добрата работа на институциите, а всяко разклащане на държавата
ставало рай за контрабандата. Той е дал на колегите си пример с по-малкото приходи по време на служебния кабинет.
Investor.bg
√ 227,9% ръст на заемите на домакинствата за над 1 млн. лева само за година
През юни стойността на кредитите за граждани достигна 345,484 млн. лева, показват данните на БНБ
С 227,9% се е увеличилила стойността на кредитите за домакинства за над 1 млн. лева на годишна база, като в края на
юни тя достига 345,484 млн. лева, показват предварителните данни от статистиката на Българската народна банка (БНБ).
Увеличението на броя на тези заеми е с цели 291,5%, въпреки че бройката им е сравнително малка (239), като с по-малък
размер от тях са само заемите в диапазона между 250 хил. лева и половин милион лева – 109.
Наблюденията на Investor показват, че стойността на тези големи заеми непрекъснато се увеличава, като от статистиката
на БНБ през юни 2015 година се вижда, че тя е била 140,113 млн. лева.

На тримесечна база броят на кредитите на домакинствата над 1 млн. лева в края на юни расте с 39,6%, като данните на
централната банка показват, че размерът им е 125,112 млн. лева.
В края на второто тримесечие на тази година, в сравнение с първото, най-голямо увеличение като стойност има при
заемите на бизнеса над 250 хил лева до 500 хил. лева, които в края на юни са 58,665 млн. лева.
Като брой обаче най-висок е ръстът при кредитите до 1000 лева, които в края на юни се увеличават със 7% на тримесечна
база.
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Кредити за сектор Нефинансови предприятия

Източник: БНБ
За една година размерът на заемите за бизнеса над 1 млн. лева се е повишил най-много в сравнение с други кредити
(184,108 млн. лева), изчисляват в БНБ. Заемите до 1000 лева, въпреки малката си бройка (8986) отбелязват като брой
най-голям ръст на годишна база с изменение от 20,8%.
Като цяло кредитите на бизнеса и домакинствата са 2,765 млн. броя към края на второто тримесечие на тази година. На
годишна база броят им нараства с 1%, при 1,7% годишно повишение в края на март. Общият им размер e 50,370 млрд.
лева, като се повишава с 3,5% годишно в сравнение с 3,3% годишно увеличение към края на март 2017 година,
изчисляват в БНБ.
В края на юни спрямо края на първото тримесечие на тази година броят на тези кредити се понижава с 0,04%, а размерът
им се увеличава с 1,3%.
Кредитите на фирмите са 152 хил. броя в края на второто тримесечие на 2017 г. Броят им нараства на годишна база с
9,3% в края на юни 2017 г. при годишен ръст от 7% в края на предходното тримесечие. Размерът на тези заеми е 31,102
млрд. лева, като се увеличава с 2% на годишна база в сравнение с 2,5% годишно увеличение в края на март 2017 година.
Спрямо края на предходното тримесечие броят на кредитите за бизнеса нараства с 3,7%, а размерът им – с 0,5%.
В края на юни 2017 г. общият брой на кредитите на домакинствата и фирмите се увеличава с 0,5% на годишна база и
достига 2,614 млн. броя. За сравнение през първото тримесечие на 2017 година годишното повишение беше 1,4%.
Размерът на заемите в банковата система нараства на годишна база с 6%, достигайки 19,268 млрд. лева, при 4,7%
годишно нарастване в края на първото тримесечие на тази година. В края на юни, в сравнение с три месеца по-рано,
броят на тези заеми намалява с 0,3%, а размерът им се увеличава 2,6%.
Депозитите на бизнеса и домакинствата в края на юни са 10,640 млн. броя и намаляват с 3,5% на спрямо юни 2016 г. при
годишно намаление от 4,2% в края на март 2017 година, пресмятат в централната банка.
Общият размер на спестяванията e 65,432 млрд. лева и нараства с 6,9% на годишна база при 7,4% годишен ръст в края на
март 2017 година.
В края на второто тримесечие в сравнение с първите три месеца на тази година броят на депозитите намалява с 0,4%, а
размерът им се повишава с 1,1%.
Спестяванията на фирмите са 606 хил. броя в края на юни, като броят им се увеличава с 5% на годишна база, докато в
края на март годишият ръст беше 4,6%. В края на юни спестяванията на бизнеса са в размер на 19,632 млрд. лева и на
годишна база нарастват с 9,7% при 10,1% годишно повишение в края на първото тримесечие. Спрямо края на март броят
на тези депозити нараства с 1,5%, а размерът им – с 2,3%.
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В края на второто тримесечие броят на депозитите на домакинствата и фирмите е 10,034 милиона, като намалява на
годишна база с 3,9% – при 4,6% годишно понижение в края на март 2017 година, изчисляват в централната банка.
Размерът на тези спестявания е 45,800 млрд. лева в края на юни и нараства с 5,7% на годишна база, докато в края на март
депозитният ръст година по-рано беше 6,4%.
В края на юни, спрямо края на първото тримесечие на тази година, броят на депозитите на домакинставата намалява с
0,6%, а размерът им се повишава с 0,6%.
√ Търговският дефицит на България продължава да се свива и през юни
Износът нараства с 16,3%, докато вносът се увеличава по-слабо - с 12,8%
Търговският дефицит на България продължава да се свива и през шестия месец на годината - до 32,7 млн. лева през юни
2017 г. от 151,6 млн. лв. за същия месец преди година и от 243,4 млн. лева предния месец. Тенденцията за месечно
понижение на дефицита е от март насам, когато той беше в размер на над 660 млн. лева, но от тогава постоянно се свива.
Износът през юни е нараснал с 16,3% на годишна база до 4,60 млрд. лева, като продажбите към страни извън ЕС са се
увеличили с 23,1% до 1,6 млрд. лева, а тези за членки на ЕС са нараснали с 13,1% до малко над 3 млрд. лева. Вносът се
увеличава с 12,8% до 4,64 млрд. лева, докато доставките от страни извън ЕС са и ЕС са нараснали съответно с 25,1% и
6,8%.
През периода януари - юни 2017 г. износът на България за трети страни се увеличава с над 25% в сравнение със
съответния период на предходната година и е на стойност 8,798 млрд. лева, показват предварителните данни на
Националния статистически институт (НСИ).
За същото време експортът на страната ни към търговските партньори от Европейския съюз се повишава с 11,21%,
показват изчисленията на Investor.
В края на юни страната ни е изнесла стоки към страните от ЕС за 16,332 млрд. лева.
Общият износ на стоки от България през първото полугодие на годината възлиза на 25,131 млрд. лева и на годишна база
експортът расте с 15,8%.
Само през юни 2017 г. общият износ е за 4,603 млрд. лева и нараства със 16,3% спрямо година по-рано.
Номинално изменение в стойностния обем на износа на България през периода 2016 - 2017 година
(Спрямо същия месец на предходната година)

От януари - юни в страната са внесени стоки за 28,437 млрд. лева (по цени CIF), или с 18,8% повече спрямо същия период
на 2016 година.
През юни импортът се увеличава с 13,1% на годишна база и е на стойност 4,876 млрд. лева.
Вносът на България от трети страни, който представлява 35% от общия импорт за периода януари - юни 2017 г. , се
увеличава с 33% в сравнение със съответния период на предходната година и възлиза на 10,412 млрд. лева (по цени CIF).
Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Руската федерация, Турция, Китай и Сърбия.
През юни 2017 г. вносът на България от трети страни нараства с 25,1% спрямо същия месец на предходната година и е в
размер на 1,764 млрд. лeвa.
От статистическите данни се вижда, че при вноса от трети страни от януари до юни най-голямо процентно увеличение на
годишна база има в секторите „Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. Горивата)“ (86,4%) и
„Минерални горива, масла и подобни продукти” (46%).
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Номинално изменение в стойностния обем на вноса на България от трети страни през периода 2016 - 2017 година
(Спрямо същия месец на предходната година)

За шест месеца вносът от Европейския съюз (по цени CIF) се е увеличил с 11,95% на годишна база и достига до 18,025
млрд. лева.
За първото полугодие на тази година външнотърговско салдо (износ FOB - внос CIF) на търговията с ЕС е отрицателно с
дефицит от 1,692 млрд. лева, а салдото – износ FOB - внос CIF е на минус с 3,306 млрд. лева.
Износ, внос и търговско салдо на България през пероида януари-юни 2016 и 2017 г. по месеци

По цени FOB/FOB (след елиминиране на разходите за транспорт и застраховки при внос на стоки) салдото от януари до
юни също е отрицателно и е в размер на 1,921 млрд. лева.
През юни общото външнотърговско салдо (износ FOB - внос CIF) е отрицателно и е на стойност 272,8 млн. лева. По цени
FOB/FOB салдото отново е с дефицит, който възлиза на 32,7 млн. лева.
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Pogled Info
√ Бюджетният излишък се използва главно като реклама
Отчитането на милионни и милиардни превишения на приходите над разходите се превръща в самоцел. Обществото
продължава да не знае какви точно капиталовложения прави държавата
Министерството на финансите за пореден месец се похвали с постигнат значителен бюджетен излишък - 1746.7 млн.
лева към 30 юни. Съобщи и предварителни данни, според които към края на юли излишъкът ще е почти 2 млрд. лева.
Това са данни по консолидираната фискална програма. Изпълнението на Закона за държавния бюджет, което трябва
бъде водещо, се споменава между другото. Но размерът на излишъка не винаги е повод за гордост и не означава
еднозначно добри новини за икономиката.
Според публикуваните данни към 30 юни изпълнението на приходите спрямо одобрения закон за държавния бюджет е
50.5%.Това е много добър резултат, при условие че нямаме съмнения относно предвидения в закона размер на
приходите. Сравнението с приходите от същия период на предходната година ни убеждава, че резултатът към средата на
годината е наистина добър и това е безспорно за преките данъци. НАП заслужава да бъде похвалена - изпълнението
спрямо годишния план за корпоративния данък е 58%, а за данъка върху дохода на физически лица - 51.8%. Приходите от
акцизи обаче изостават - към 30 юни са събрани 45% от определеното в Закона за бюджета. Изпълнението на разходите
и трансферите също е ниско - 45%.
Данните за изпълнението на приходите и разходите показват, че излишъкът не се дължи на събрани повече приходи, а
на изразходвани значително по-малко средства от тези, които законът за държавен бюджет е предвидил. Въпросът е
какво означава това - висока ефективност при разходването или планиране на разходи, по-големи от необходимото.
Трудно е да се отговори еднозначно в средата на годината. Но е смущаващо, че при предвидени общо 2.078 млрд. лева
капиталови разходи към полугодието се изпълняват едва 180 млн. лв. В официалното съобщение на МФ няма коментар
за това състояние.
Полезно е да се установят причините за намалените разходи, както и дали това не се отразява неблагоприятно на
изпълнението на съответната бюджетна политика. Кои са разходите, чието намалено изпълнение е довело до
значителния по размер излишък?
Да се върнем към капиталовите разходи. При приемането на бюджета за 2017 г. не бе представена информация за какви
видове разходи се отнася предвидената сума. Не стана ясно и какви цели ще се решават с това разходване на публични
пари. Може да предположим, че сумата е нещо като резерв на правителството и не е свързана с конкретни проекти и
намерения за действителни разходи.
Този подход - да се предвиждат повече от 2 млрд. лева по годишния бюджет за капиталови разходи и да се харчат едва
30% от сумата, се повтаря през годините. Само 2010 и 2014 г. правят изключение - там сумите за резерв на
правителството - 1 млрд. лева, и сумата за капиталовите разходи - също милиард, са разписани отделно. През другите
години не се предвижда резерв, а само около два милиарда за капиталови разходи. Съмнението, че това не се свързва с
реални проекти, се потвърждава и от отчетните данни за капиталовите разходи в периода 2009 - 2017 г. За 2016 г. се
отчита 78% изпълнение на капиталовите разходи, за 2015 г. - 65.5%, за 2014 г. - 60%. Единствено през 2010 г. извършените
капиталовложения надминават предвидените в закона средства. Но отново няма информация в какво са инвестирали
бюджетните звена. Не става ясно и при дискусиите за приемането на годишните бюджети в парламента. Впрочем от
години не се е случвало отчети за изпълнение на държавния бюджет да се обсъждат на пленарни заседания в НС, което
само по себе си е нарушение на Закона за публичните финанси и на добрата европейска практика.
Заслужава да се върнем на данните за изоставането с около 300 млн. лв. при приходите от акцизи.
Хвалбите за големи успехи в борбата с контрабандата не се потвърждават от постигнатото през първите шест месеца.
Възможно е да има някакъв фактор, който до края на годината да бъде отстранен, и предвидените 5.038 млрд. лева да
бъдат събрани. За съжаление управляващите не казват нищо по въпроса. Коментар няма и от новия шеф на Агенция
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"Митници". Ако имаше, обществото можеше да научи каква е неговата концепция за управление и ограничаване на
кражбите и всички действия, които свикнахме да обобщаваме с думата контрабанда
МФ, което ръководи общата методология по данъците, би трябвало отново да прегледа наредбите за контрола върху
продажбите на горива, особено в т.нар. ведомствени бензиностанции, както и всичко свързано със зареждане от
подвижни устройства.
Друг дефект на управлението на разходите е, че от централния бюджет се превеждат средства към общини и други звена
в размери, които превишават предвидените по закона. Така се създават излишъци по консолидираната фискална
програма - например към 30 юни общият излишък е 1746.7 млн. лева, като в него се включва и излишък на общините в
размер на 368 млн. лева. Това се получава, защото за полугодието централният бюджет е превел на общините не 50% от
годишния размер, а 55%.
Всичко това показва защо е важно оценките и изводите за приходите и разходите на държавата да се свързват основно с
изпълнението на държавния бюджет, а данните по фискалната програма да имат помощно значение и роля. Само така
усилията на администрацията за ефективно управление на публичните средства ще получат своето полезно насочване,
без да се стига до самоцелна реклама на големите излишъци по консолидираната фискална програма.
Ефективното управление на публичните пари ще се улесни значително, ако управляващите преразгледат и променят
някои текстове в Закона за публични финанси, като ползват опит от прилагането на закона в продължение на 4 бюджетни
кампании. Продължават честите изменения през годината на бюджетите на отделните ведомства - с разместване на
разходи както по видове, така и от едно бюджетно звено в друго. Това е свързано с предвидените в закона права на
министъра на финансите и на Министерския съвет да прекрояват закона за държавния бюджет, приет от Народното
събрание. Малко вероятно е да се намери време за подобни промени до съставянето на бюджета за 2018 г., а и липсва
обществен натиск за такива промени. Вече се е приело за нормално с решения на МС да се раздават допълнителни
бюджетни пари, както и да се променят бюджетите на различните министерства и агенции. Добре е медии и
анализатори да се интересуват повече как се изпълняват бюджетите на отделните институции през годината.
БЕЗПОЛЕЗНО
От началото на 2014 г. според изискванията на новия закон за публичните финанси започна утвърждаване на отделни
бюджети за всяко министерство и ведомство и по елементи на приходите и разходите, и по бюджетни програми. Но на
практика ползата от това сериозно нововъведение засега е нищожна. Програмните цели, по начина, по който са
определени за повечето министерства, показват единствено формализъм, който започва още с безсмислените названия
на програмите. Наложително е всичко това да се осмисли и да се сложи край на формалните програмни бюджети, или да
се направят промени, които да напълнят със съдържание тази част от бюджетния процес.
Разбираемо е, че програмно-целевите бюджети изискват много време, за да се направят подходящи изменения. Но има
и други, сравнително по-бързи и лесни промени към друга форма на представяне на елементите на разходите. Нашето
предложение е да бъдат установени разходи, които ще улеснят анализа и оценката на използването на средствата. Това
предполага задължително разписване като приложение към закона за бюджета на капиталовите разходи, различните
субсидии, "други трансфери" и т.н. Така ще се постигне и изискващата се в Директивата за бюджетните рамки висока
степен на прозрачност на бюджетния процес.
В. Стандарт
√ ББР създава фонд за социални инвестиции
Ще отпускат средства на компании, които работят за обществото
"Българска банка за развитие" АД съвместно с международни финансови институции ще стартира в средносрочен план
работата по създаването на Фонд за социални инвестиции, който да инвестира в капитала на социални компании в
България. Тази мярка е в изпълнение на приетата от Министерския съвет Стратегията 2017-2020 на "Българската банка за
развитие" (ББР). Министърът на икономиката Емил Караниколов принципно подкрепи създаването на фонда като
дъщерно дружество на ББР, съобщиха от министерството.
Създаването на подобен фонд значително ще промени средата за развитие на социалните предприятия у нас. До
момента в България няма подобен източник на финансиране, тъй като подкрепата за социалните предприятия беше
основно по линия на безвъзмездна помощ от фондовете на ЕС. Все още има различия между страните от Югоизточна
Европа и останалите членки на ЕС, които са резултат от различните условия за достъп до ресурси за подкрепа на
социални предприятия. Със създаването на подобни фондове ще се постигне сближаване на страните от ЕС по
отношение на достъпa до финансиране за предприятията от социалната икономика, коментират от министерството.
Съгласно дефиницията на Европейската комисия "социалните предприятия" се характеризират с наличието на
обществени цели, които са причина за тяхната бизнес активност, изразяваща се чрез високи нива на социални иновации,
печалбите им се реинвестират с оглед постигането на социални цели, или при които методът на организация или
собственост отразява мисията на предприятието, като се използват демократични принципи, фокусирани върху
социалната справедливост.
√ Агенти ще ни предлагат да инвестираме в акции
Агенти ще може да ни предлагат инвестиции в акции на фондовата борса. Инвестиционните посредници ще могат да
сключват договори с обвързани агенти, които срещу възнаграждение ще може да предоставят определени услуги от
името на един инвестиционен посредник и на негова пълна и безусловна отговорност. Това предвижда нов закон за
пазарите на финансови инструменти, който е пуснат за обществено обсъждане от Министерството на финансите.
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Обвързаният агент ще може да бъде гражданин или търговско дружество. Целта на подготвения закон е да изпълним
изискванията на новите директиви на ЕС.
Предвид сложността и постоянните нововъведения при създаването на инвестиционни продукти се въвежда и
задължение служителите на инвестиционните посредници, които предоставят съвети или предлагат инвестиционни
продукти на обикновени клиенти, които не са професионални инвеститори, да имат необходимите знания и
компетентност. Въвеждат се и по-строги изисквания към информацията, която инвестиционният посредник е длъжен да
предоставя на клиентите. Въвеждат се и детайлни изисквания за опит и професионална квалификация на шефовете на
инвестиционните посредници
Dnes.dir.bg
√ Уредиха със закон мерките против ”банки фантоми”
Правителството одобри проекта на нов Закон за мерките срещу изпирането на пари и предлага на Народното събрание
да го приеме.
Както и в действащия Закон за мерките срещу изпирането на пари, е дадена дефиниция на понятието „изпиране на пари”
и са изброени категориите задължени по закона субекти, съобщиха от правителствената информационна служба.
В новия закон е въведена изрична дефиниция за „банка фантом”. Това е кредитна или финансова институция, учредена в
юрисдикция, в която няма физическо присъствие, включващо концепция и управление. Наред с това е такава "банка",
която не е обвързана с регулирана финансова група.
Със законопроекта са регламентирани организацията и контролът по изпълнението на мерки за борба с прането на пари.
Разширява се кръгът от мерки за превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари.
Съгласно проекта те включват:
комплексна проверка на клиентите;
събиране и изготвяне на документи и друга информация и тяхното съхраняване;
оценка на риска от изпиране на пари;
разкриване на информация относно съмнителни операции, сделки и клиенти;
контрол върху дейността на задължените субекти и др.
Разширява се и кръгът от лица, които попадат в дефиницията за видна политическа личност и спрямо които
задължително се прилагат мерки за разширена комплексна проверка на клиента.
При изготвянето на закона е отразено съвременното европейско законодателство и Международните стандарти за борба
с изпирането на пари и финансирането на терористични дейности и разпространението на оръжия за масово
унищожение на Financial Action Task Force - организация, която определя стандартите в противодействието на
изпирането на пари и финансирането на тероризма, приети през 2012 г.
С оглед промените в уредбата на мерките срещу изпирането на пари и въвеждането на изискванията на Директива (ЕС)
2015/849 са предвидени съответни промени и в Закона за мерките срещу финансирането на тероризма и в други закони.
ДАНС (Дирекция "Финансово разузнаване") работи с Financial Action Task Force и с MONEYVAL (Комитета на експертите по
оценяване на мерките срещу изпирането на пари към Съвета на Европа) - организация, която отговаря за Европа по
превенцията на изпирането на пари..
В. Монитор
√ Отпуснаха още 5 млн. лева за защита от градушките
Допълнителни разходи в размер 5 млн. лева по бюджета на земеделското министерство, които да бъдат използвани от
ИА „Борба с градушките“ одобри на днешното си заседание правителството, съобщи пресцентърът на кабинета. Сумата
ще бъде осигурена от резерва за непредвидени и неотложни разходи. Парите ще бъдат използвани за попълване на
резерва с противоградови ракети и за извършване на профилактика на техниката, пише още в съобщението. От агенцията
уточниха за „Монитор“, че средствата ще бъдат преведени на производителите за вече доставени ракети.
Fermer.bg
√ Агропродукти, при които сме в топ 6 на износителите
Отлични са позициите ни при износа на соево брашно
През 2016 г. страната ни бележи успехи в няколко направления, когато се анализират тенденциите в световния износ. В
периода 2014-2016 г. България е на второ място в света по износ на временно консервирани череши. Става дума за
плодове, които веднага след брането се слагат в големи бидони в сироп от алкохол и захар. През миналата година
страната ни е изнесла такава продукция на стойност 20 511 000 долара.
На второ място за същия период сме и по износ на патешки дроб. През 2016 г. сме изнесли продукция на стойност почти
14 млн. долара. Нашите патешки дроб и месо отиват основно за Франция, там се обработват и Франция става номер едно
в света с този продукт“.
През миналата година заемаме трето място в световната износна търговия на патешко месо. Страната ни е изнесла
продукция за 24 млн. долара.
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Вече поредна година запазваме отличните си позиции в световния износ на маслодаен слънчоглед. През 2014 г. сме
били на почетното второ място, но от 2015 г. сме се смъкнали с едно място надолу. Миналата година сме изнесли
маслодаен слънчоглед на стойност почти 410 млн. долара.
От 2016 г. сме в челната тройка по износ на рапица. Ако през 2014 г. и 2015 г. сме били на четвърто, то година по-късно
сме вече трети и сме изнесли продукция на стойност 145 млн. долара.
Отлични са позициите ни и при износа на соево брашно. През 2014 г. България е била Топ 2 износител на тази суровина,
година по-късно става лидер, а през 2016 г. падаме до трето място. Общата стойност на изнесената продукция е 20,8 млн.
долара.
Струва си също така да споменем някои данни за износа на тютюни на листа. От 2014 г. насам страната ни утвърждава
своята четвърта позиция на световния пазар. Миналата година сме изнесли продукция на стойност 164,7 млн. долара.
Голяма част от тютюна на листа отива в САЩ.
По-сериозен спад в позициите ни като износител има при търговията със семена от кориандър. През 2016 г. сме на шесто
място, при положение, че година по-рано сме били на четвърто, а през 2014 г. – на второ място. Миналата година сме
изнесли продукция на стойност 10,8 млн. долара.
Econ.bg
√ Цените на петрола остават устойчиви
Тази сутрин цените на петрола са сравнително устойчиви и спадът на котировките е символичен
Според данните от търговията на 9 август стойността на октомврийския договор за петрола сорт Brent на борсата ICE
Futures в Лондон се увеличи с 0,56 долара, или 1,1% - до 52,70 долара за барел.
Стойността на септемврийския договор за лекия петрол сорт WTI на борсата в Ню Йорк (NYMEX) поскъпна с 0,39 долара –
до 49,56 долара за барел.
Тази сутрин цените на петрола са сравнително устойчиви и спадът на котировките е символичен.
Октомврийският фючърс за петрола сорт Brent на лондонската борса тази сутрин се понижи с 2 цента – до 52,68 долара
за барел.
Котировката на септемврийския договор за петрола сорт WTI поевтиня с 3 цента – до 49,53 долара за барел.
Според данните на управлението за информация към Министерство на енергетиката на САЩ (EIA) търговските запаси от
петрол за седмицата, завършваща на 4 август са се понижили с 6,5 млн. барела, или 1,3% - до 475,4 млн. барела.
Очакването на анализаторите бе за по-слабо понижение – около 0,56%.
Добивът на петрол в САЩ за седмицата намалява незначително - едва с 0, 07%, или със 7 хил. барела на ден – до 9,423
млн. барела на ден. Запасите от дестилати са спаднали спрямо предишната седмица с 1,7 млн. барела, или 1,2% - до
147,7 млн. барела.
В същото време запасите от бензин се увеличават с 1,5 % , или 3,4 млн. барела - до 231,1 млн. барела.
Profit.bg
√ Азиатските акции излязоха отново на отрицателна територия
Азиатските акции излязоха на отрицателна територия на фона на нарасналото напрежение между Северна Корея и САЩ,
което понижи основния индекс на борсата в Сеул до двумесечно дъно, въпреки че изкупуването на активи убежища от
предходния ден изглежда отслабна.
Азиатско-тихоокеанският индекс на MSCI се понижи с 0.68%, увеличавайки загубите си, след като преди това за кратко
излезе на положителна територия.
Японският Nikkei също изтри първоначалните си печалби и излезе на отрицателна територия.
Основният индекс на борсата в Шанхай записа спад от 0.3%, докато хонконгският Hang Seng изгуби 1.3%.
Южнокорейският KOSPI падна с 1%, достигайки двумесечно дъно.
Пониженията на някои азиатски индекси, като японския Nikkei, бе ограничено, след като индексите на Уолстрийт
записаха минимални понижения вчера.
Изкупуването на щатски държавни облигации също намаля вчера. Лихвата по 10-годишните книжа първоначално падна
до шестмесечно дъно от 2.212%, но впоследствие се покачи до 2.250%.
Изкупуването на японската йена и швейцарския франк също намаля.
Доларът се търгува без промяна на ниво от 110.005 йени, след като вчера падна до 109.560, което бе най-ниското му
ниво от осем седмици.
Шейцарският франк поевтиня с 0.2% спрямо долара, до 0.9655, след като в предходния ден скочи с над 1%.
Еврото изгуби 0.1%, до 1.1744 долара, докато доларовият индекс нарасна също с 0.1%, до 93.620 пункта.
Валутните пазари очакват по-късно днес данните за индекса на производствените цени в САЩ.
Новозеландският долар поевтиня до близо едномесечно дъно от 0.7300 щатски долара, след като управителят на
Централната банка на Нова Зеландия заяви, че би искал да види поевтиняване на местната валута и отбеляза, че
централната банка има способността да се намеси на пазара.
Централната банка на Нова Зеландия остави основната си лихва на рекордно ниското ниво от 1.75%.
При суровините, суровият петрол изгуби инерция, след като вчера поскъпна на фона на изнесените данни, които
показаха, че петролните запаси в САЩ намаляват.
Цената на петрола от сорта брент се понижи минимално с 0.05%, до 52.68 долара за барел.
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Понижението при златото бе от 0.1%, до 1 276.78 долара за тройунция. Вчера металът поскъпна до близо двумесечен
връх от 1 278.66 долара. Революционната полимерна банкнота от 10 долара, е била представена през 1988-ма година.
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