Асоциацията на индустриалния капитал в България в медиите

БТА
√ Започна официалното посещение на премиера Бойко Борисов в Кралство Саудитска Арабия
Започна официалното посещение на премиера Бойко Борисов в Кралство Саудитска Арабия. На летището той беше
посрещнат от емира на Рияд Файсал бин Бандар Ал Сауд.
Почетен гост по време на визитата в кралството е Симеон Сакскобургготски.
В официалната делегация са вицепремиерите Екатерина Захариева и Красимир Каракачанов, министърът на земеделието,
храните и горите Румен Порожанов, министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло
Московски и министърът на туризма Николина Ангелкова. Премиерът е придружаван и от бизнес делегация, в която са:
председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев, изпълнителният директор на
"Лукойл България" Валентин Златев, председателят на БТПП Цветан Симеонови и изпълнителният директор на
Българската банка за развитие Стоян Мавродиев.
Посещение на толкова високо равнище се осъществява за първи път в историята на двустранните отношения между
България и Саудитска Арабия.
В Рияд утре българският министър-председател ще разговаря с краля Салман бин Абдулазиз ал Сауд, а по-късно ще се
срещне и с министъра на външните работи Адел ал Джубейр и с министъра на енергетиката, индустрията и минералните
ресурси Халид ал Фалих.
Целта на визитата е засилването на икономическото и търговското сътрудничество между двете страни. Ще бъдат
обсъдени въпроси в ключови сфери като сигурност, енергетика, търговия, транспорт, туризъм.
Klassa.bg
√ 3/4 от работодателите ще раздадат коледни бонуси тази година
3-ма от 4-ма собственици на фирми са готови да раздадат бонуси на работниците и служителите си преди коледните и
новогодишните празници, пише „Монитор“.
„Имайки предвид сегашната ситуация на пазара на труда и добрата година, която се очертава, като ръст на производството,
продажбите и на БВП може да се очаква делът на фирмите, които ще раздадат бонуси да е по-високо от миналата 2016-та,
когато той беше над половината“, прогнозира Добрин Иванов, изпълнителен директор на Асоциацията на индустриалния
капитал в България (АИКБ).

Важни обществено-икономически и политически теми

БНТ
√ Бюджет 2018 влиза на второ четене в парламента
Според направените изчисления се предвижда ръст от около 4%, дефицит от 1% и нов дълг от 1 милиард лева. Заложена
е минимална работна заплата от 510 лева. Повече пари за образование, сигурност и социални политики. Заложените
приходи на Здравната каса за 2018-та са около 3 милиарда и 860 милиона, което означава увеличение с над 400 милиона.
Размяна на реплики вчера между БСП и ГЕРБ предполагат разгорещени дебати в Парламента. Веднага след гласуването на
бюджета, от БСП предвиждат втора среща с ДПС. На нея ще решат за корупция в коя сфера да внесат първия вот на
недоверие към този кабинет и кога. Освен това от левицата искат да инициират среща на лидерите на всички
парламентарни партии, за да бъде направена оценка на прехода и промени в Конституцията.
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Investor.bg
√ Държавният външен дълг спадна през септември до 12% от БВП
Външните задължения на банките за една година нарастват с 16,3% до 4,272 млрд. eвро
Брутният външен дълг на България (частен и държавен) в края на септември е 32,879 млрд. евро, като намалява с 2% (654,4
млн. евро) на годишна база.
Към 30 септември той е 69,7% от БВП, показват предварителните данни на Българската народна банка (БНБ).
Сумата от дълговете на всички местни лица към кредитори извън страната в края на септември намаляват с 4,6% (1,219
млрд. евро) спрямо края на миналата година, когато възлизаха на 26,615 млрд. евро (55,3% от БВП), изчислиха експертите
на централната банка.
Дългосрочният дълг намалява с 4% (1,047 млрд. евро) на годишна база.
Краткосрочните задължения в края на септември възлизат на 7,483 млрд. евро и нарастват с 5,5% (392,7 млн. евро) в
сравнение с година по-рано.

Дълг на централната и местната власт
Брутният външен дълг на сектор „Държавно управление“ към 30 септември е 6,003 млрд. евро (12% от БВП) и за една
година се понижава със 7,5% (484.6 млн. евро).
Задължения на банките
Външните задължения на сектор "Банки" са 4,272 млрд. евро (8,5% от БВП) и за една година нарастват с 16,3% (599,4 млн.
евро).
Външните задължения на бизнеса и домакинствата са 10,554 млрд. евро (21% от БВП) и намаляват с 2,9% (309,9 млн. евро)
спрямо септември 2016 г. (22,6% от БВП).
В края на септември вътрешнофирменото кредитиране достига 12,050 млрд. евро и намалява с 3,7% (459,4 млн. евро) в
сравнение с година по-рано.
Статистиката на БНБ отчита, че през първите девет месеца на 2017 г. полученото външно финансиране от нерезиденти е в
размер на 3,556 млрд. евро (7,1% от БВП), докато за същия период на миналата година сумата беше 5,294 млрд. евро (11%
от БВП).
От тях 139,8 млн. евро (3,9% от общия размер) са за сектор Държавно управление, 951,3 млн. евро (26,8% от общия размер)
за сектор Банки, 898,7 млн. евро (25,3%) за Други сектори, а 1,566 млрд. евро (44%) са вътрешнофирмено кредитиране.
От януари до септември извършените плащания по обслужването на брутния външен дълг са 4,287 млрд. евро (8,5% от
БВП), докато преди една година за същия период бяха платени 4,999 млрд. евро (10,4% от БВП).
Нетен външен дълг
БНБ обявява, че нетният външен дълг в края на септември е отрицателен в размер на 1,586 млрд. евро, като намалява с
3,112 млрд. евро спрямо края на миналата година, когато беше 1,526 млрд. евро.
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От централната банка обясняват, че понижението се дължи от една страна на намалението на брутния външен дълг (с 1,166
млрд. евро, 3,4%), а от друга – на нарастването на брутните външни активи (с 1,946 млрд. евро, 6%).
Нетният външен дълг намалява с 3,071 млрд. евро спрямо година по-рано. Към 30 септември 2016 г. той беше 1,485 млрд.
евро, припомнят от БНБ.
√ ЕП настоява за по-амбициозни цели в зелената енергетика
България ще има важна роля при дискусиите на новите цели в областта на чистата енергия
Депутатите от комисията по енергетика и индустрия към Европейския парламент са категорични, че са необходими поамбициозни цели в областта на чистата енергетика. Европейската комисия предлага намаляване на енергийното
потребление с 30% до 2030 година, но европейските депутати искат да видят 40% намаление.
Това стана ясно след заседание на парламентарната комисия, пишат от пресцентъра на институцията.
Всяка държава в общността трябва да разполага със свои планове за подобряване на енергийната ефективност. Целите
трябва да бъдат по всяко едно звено от веригата – производство, пренос и крайно потребление.
Отделно депутатите от двете комисии се съгласиха, че към 2030 година ЕС трябва да заложи на зелената икономика – поне
35% от цялото енергийно потребление трябва да бъде от възобновяеми източници. За транспортния сектор целта е поне
12%.
В Европейския парламент настояват страните да продължават да подкрепят зеления сектор и да се въздържат от
ретроактивни мерки, а самите домакинства да имат възможността сами да произвеждат енергията, която потребяват.
Това означава, че държавите в ЕС трябва да премахнат всички бариери – такси и данъци, например, пред потребителите,
които инсталират подобни системи.
Предлаганите промени в европейското законодателство ще бъдат разгледани в пленарната зала на ЕП по време на
заседанието, насрочено за януари 2018 година. С него депутатите ще дадат ход на процедура за договаряне със страните
от ЕС. Това означава и че България, която тогава ще бъде ротационен председател на Съвета, ще има ключова роля в
преговорния процес.
В. Дума
√ Понижение на лихвите при фирмените депозити през октомври
Понижение на лихвите както по кредитите, така и по депозитите в левове на фирмите, показват предварителните данни
на БНБ. При фирмените влогове в евро се отчита леко покачване на лихвите. При фирмените депозити в левови през
октомври лихвите падат до 0,18%, при 0,24 на сто за предходния месец - септември. Лихвите на бизнес депозитите в евро
обаче се покачват до 0,39% при 0,30 на сто за септември.
При малките бизнес кредити в размер до 1 млн. евро, договорени в левове, лихвите падат от 4,2% на 3,8 на сто, а по тези
в евро - от 3,41% на 3,04 на сто. При големите кредити в размер над 1 млн. евро също има сериозно понижение на лихвите
само в рамките на месец. Лихвите по големите кредити в левове падат от 3,72% на 2,93 на сто, а по тези в евро - от 3,26%
на 2,47%.
Лихвите по левовите влогове на граждани се повишават до 0,38% през октомври, а по тези в евро се вдигат от 0,26% за
септември на 0,31 на сто за октомври.
При жилищните кредити в левове има минимален ръст на годишен процент на разходите (ГПР) до 4,31%. Същевременно
заемите за домакинствата в евро през октомври стават по-евтини. ГПР на потребителските заеми в евро е 5,24%, като тези
кредити са близо два пъти по-изгодни от левовите. ГПР по жилищните кредити в евро е 4,42%, което ги прави малко поскъпи от заемите за покупка на дом в левове.
News.bg
√ Експерти на МБВР да прегледат обществените поръчки у нас
Министрите от третия кабинет "Борисов" приеха решение, с което предлагат на Народното събрание да ратифицира
Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между Агенцията по обществени поръчки (АОП) и
Международната банка за възстановяване и развитие (МБВР). Документът беше подписан на 2 ноември т. г., съобщиха от
Министерския съвет.
Консултантските услуги, които ще бъдат осигурени от Международната банка за възстановяване и развитие, са насочени
към преглед и оценка на актуалното състояние на системата на обществените поръчки в България. В тях се включва и
оценка на ефективността на мерките, които са в изпълнение на Националната стратегия за развитие на сектора обществени
поръчки в България за периода 2014-2020 година.
Предвиждат се дейности в три направления. В рамките на първия ще бъде извършен анализ на капацитета на АОП за
ефективно и ефикасно изпълнение на възложените задачи.
Ще бъде разгледан оперативният модел на АОП - функционална организация, бизнес процеси, системи и ресурсна
обезпеченост.
Особено внимание ще бъде отделено на функцията на агенцията, свързана с извършване на различни видове
предварителен контрол, с акцент върху специално въведения през 2016 г. контрол чрез случаен избор.
За да се установи ефективността на системата за възлагане на обществени поръчки, вторият компонент включва
количествен и качествен анализ на наличните данни за процедурите за обществени поръчки и сключените договори.
3

Функциите на Комисията за защита на конкуренцията и Върховния административен съд, както и на Сметната палата и
Агенцията за държавна финансова инспекция също ще бъдат обхванати като част от прегледа на системите за обжалване
и контрол.
Експертите на банката ще изследват и обмена на информация, координацията и съгласуваността на действията на органите
за предварителен и за последващ контрол.
С оглед специфичния последващ контрол, осъществяван по отношение на обществените поръчки с финансиране от
европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ), в обхвата на оценката ще бъде включена също така ролята на
управляващи, сертифициращи и одитиращи органи в контекста на финансовите корекции, произтичащи от несъответствия
при обществените поръчки.
След като установят ситуацията, експертите на МБВР ще изготвят три доклада, съдържащи конкретни краткосрочни и
дългосрочни препоръки за подобрение, а също така план за изпълнение.
Финансирането е по проект, осъществяван от АОП по Оперативна програма "Добро управление".
В. Сега
√ В Пловдив новите работни места са колкото в цяла Северна България
В изследването на регионалните профили Смолян е феномен по най-добро образование
Въпреки ежедневната статистика за ръст на доходите, рекордно висока заетост и ниска безработица редица региони у нас
остават напълно изолирани от икономическото възстановяване. На фона на много добрите общи макроикономически
показатели ситуацията по области показва, че "добрите новини са в няколко района в Южна България и са концентрирани
около по-големите икономически центрове". Разделянето на България на богат юг и беден север продължава за поредна
година. В двата края на тази ножица столицата е 4.5 пъти по-богата от Сливен, който вече измества Силистра на дъното. С
икономическия растеж тази пропаст ще се задълбочава. В затъващите области условията за живот и благосъстоянието на
хората се влошават трайно. Това са основните изводи от шестото изследване "Регионални профили: показатели за развитие
2017" на Института за пазарна икономика.
От ИПИ отбелязват рекордно високата заетост, която на ниво от 68.5% за третото тримесечие на 2017 г. вече надхвърля и
пика си от преди кризата (65% през трето тримесечие на 2008 г.). За една година - от третото тримесечие на 2016 г. досега,
са разкрити над 150 хил. нови работни места. Над 70 на сто от тях обаче са концентрирани само в четири области столицата, Софийска област, Пловдив и Стара Загора. Само в област Пловдив са разкрити повече нови позиции, отколкото
в цяла Северна България. В Северна България новите работни места са едва 27 хил. при 145 хил. повече позиции в Южна
България. На север във всички области, с изключение на Плевен, заетостта остава далеч от най-високите си нива за
последните десетина години. В Южна България заетостта остава ниска само в две области - Сливен и Кърджали. Пловдив
като цяло се откроява - само за последната година там новите работни места са над 40 хил., което означава, че той е подобре и от столицата, защото е с по-малко население.
Класацията по икономическото развитие отново оглавяват столицата и Габрово, а веднага след тях са Стара Загора, Варна
и Русе. "Всички силни икономически области са успели да привлекат значителни инвестиции - местни или чужди", обясни
Десислава Николова. На другия полюс изостават Кърджали, Сливен, Силистра, Видин. Всичко, което е добре в развитите
области, е зле при тези - те са с проблемен пазар на труда, ниска свързаност, висок дял на бедни хора. "Все пак общата
макрорамка е положителна и дърпа всички нагоре", коментира Петър Ганев.
Според ИПИ заплатите ще продължат да се увеличават, и то с по-високо от сегашното темпо от 10% годишно, "защото,
когато пазарът на труда е наситен, има глад за кадри и специалисти и единствената опция е заплатите да тръгнат нагоре,
особено в частния сектор". Над половината от високоплатените работни места обаче със заплата над 1000 лв. са само в
столицата. София остава единствената област с възнаграждения над средните за страната и това ще продължи и занапред,
като именно този факт дърпа и средната заплата за страната нагоре.
Тенденция за настигане на средните заплати има в Пловдив и Плевен, но засега и в Пловдив средната заплата е 80% от
средната за страната, защото областта е доста голяма. Обратно - във Видин, Силистра и Кюстендил заплатите изостават все
повече, и то въпреки изначално по-ниското си ниво и драстичното увеличение на минималната заплата. Минималната
заплата в седем области вече е над 60 на сто от средната за региона, а преди година в тази група е имало само две области.
Сега това са Силистра, Търговище, Монтана, Ловеч и др. Ако тези тенденции се запазят, новото увеличение на
минималното заплащане до 510 лв. може да означава, че в близо половината области съотношението между минималното
и средното заплащане ще падне до 55%. "В районите с все още висока безработица това може да означава затруднено
разкриване на работни места, както и бавен ръст на заплащането заради все още високата безработица", обясняват от
ИПИ.
Образованието е пряко свързано с растежа - най-бързо развиващите се области са и с най-високо образованото население
- София, Пловдив, Варна, Стара Загора и Русе. "Качеството на образователната система продължава да е ниско. Делът на
отпадналите се повишава в последните данни, а през 2016 и 2017 г. делът на слабите оценки на матурите по български
език и литература е вторият най-голям, откакто се провеждат зрелостни изпити", коментират от ИПИ. 1/5 от децата от
Ямбол и Кърджали са с двойки на матурата.
В образованието отново изпъква феноменът Смолян - най-нисък дял на повтарящите клас (0.08% за 2016 г. при 1.09% за
страната), най-нисък дял на отпадналите ученици (0.74% при 2.96% за страната), най-високо съотношение на
преподаватели към ученици, най-добро представяне на зрелостните изпити през 2017 г. в страната - по-добро от София.
Тук средният успех от матурата по БЕЛ е 4.42 при 4.22 за страната, а делът на двойките - 3% при 8% за страната.
"Впечатляващото развитие на образователната система в областта през последните няколко години се дължи на
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целенасочени усилия за утвърждаване на образователна общност, квалификация на учителите, допълнителни
извънучилищни занимания, индивидуален подход към учениците, целенасочена работа на регионалния инспекторат и
директорите, въвличане на родителите", отбелязват от ИПИ.
ДАНЪЦИ
За тази и миналата година се наблюдава устойчив ръст на местните данъци и най-вече на данъка за недвижимите имоти,
като основната причина за това икономистите виждат в липсата на собствен ресурс. Въпреки доброто икономическо
развитие почти всички общини срещат сериозни трудности да посрещнат финансовите си нужди. Дори и Столичната
община, макар и да е най-богата в страната, трудно намира ресурс да изпълни собствената си инвестиционна програма,
обясняват от ИПИ. За периода 2013-2017 г. от ИПИ са преброили 210 случая на повишаване на местни данъци, като найчесто това е имотният данък (92 случая). Има и 48 случая на намаление на местни налози, като тук най-често това е данъкът
за колите.
В. Стандарт
√ Манолев: На пето място сме в Европа по ръст на износа
По ръст на износа България е на пето място в Европа, икономическият ръст ще надмине 4%, което е двойно по-високо от
средната стойност за ЕС, има увеличен експорт и сериозен интерес за инвестиции в България. Това заяви зам.-министъра
на икономиката Александър Манолев по БНТ. Според него България има всички белези за растеж на икономиката, който
се надява да се отрази в повишаването на доходите на хората.
Александър Манолев отбеляза, че от страните в ЕС България има най-голям износ към Германия и в частност към
провинция Бавария, а от страните извън ЕС най-голям търговски партньор остава Турция.
"Ръстът е сериозен с всички европейски пазари, главно защото европейската икономика се развива по-добре от
очакваното", категоричен беше Манолев.
България отбелязва и ръст на добавената стойност в производството. Според обяснението на Манолев този ръст означава,
че българските компании са станали по-ефективни и със същия ресурс са произвели продукт с по-голяма стойност. Той
допълни, че ръстът в това отношение е забележителен.
Александър Манолев отбеляза, че по ОП Иновации и конкурентноспособност са заделени 2,4 млрд. лв. за българския
бизнес, като изпълнението на програмата е достигнало 65%. Според изчисленията му, на ден се изплащат по 500 хил. лв.
на ден по програмата.
Тя включва финансова помощ за повишаване на дигитализацията на компаниите, енергийната ефективност, за
оборудване. Стартъп компаниите също могат да кандидатстват по програмата.
В. Банкерь
√ Създават Съвет за устойчиво развитие на ВиК
Със заповед на регионалния министър Николай Нанков се създава Съвет за устойчиво развитие на отрасъл
“Водоснабдяване и канализация“ като експертно консултативно звено към министъра. Председател на съвета е заместник
– министърът на регионалното развитие и благоустройството Малина Крумова, а членове са ресорни заместник –
министри, председатели и представители на няколко институции: Министерство на регионалното развитие и
благоустройството, Министерство на околната среда и водите, Министерство на финансите, Министерство на
земеделието, храните и горите, Министерство на труда и социалната политикa, Комисия по енергийно и водно регулиране,
Национално сдружение на общините в Република България, Българска асоциация по водите, Съюза на ВиК операторите.
Целта на съвета е обединяване на усилията между централната държавна власт, органите на местното самоуправление и
неправителствените организации за решаване на въпроси, свързани с устойчивото развитие на отрасъл ВиК.
Членовете на съвета ще имат за задача да координират действията на компетентните министерства и всички
заинтересовани страни за осъществяване на Плана за действие на Стратегията за развитие и управление на
водоснабдяването и канализацията в Република България за периода 2014-2023 г.
С работата си новият орган ще координира мерките при планиране на средствата за ВиК инфраструктура от фондовете на
Европейския съюз в периода до 2020 г., както и дейностите, свързани с оперативното управление на търговските дружества
с държавно участие в капитала (ВиК оператори).
Fakti.bg
√ Общините теглят кредити
Парите са за инфраструктура или спешно запълване на бюджетни дупки
Доста общини в края на годината са в процедура по теглене на кредити, съобщи в. "Сега". Сумите са предназначени за
инфраструктура или спешно запълване на бюджетни дупки.
Варна смята да тегли два големи заема, общо за около 60 млн. лв. Към 16 млн. лв. от единия ще отидат за покриване на
недопустими разходи по реализация на европейски проекти, които текат отдавна - "Естетизация и модернизация на
градската среда", "Интегриран градски транспорт" и доизграждането на пречиствателна станция в "Златния пясъци". Други
4.3 млн. лв. са за създаването на "синя зона", която ще се въвежда поетапно в следващите години.
Вторият заем е за реконструкцията на две големи транспортни артерии. Едната е бул. "Васил Левски", чието удължаване и
разширение стартира в началото на есента. През лятото правителството реши да зарадва Варна с 80 млн. лв.,
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предназначени за булеварда, но се оказа, че общинският бюджет трябва да доплати към 33 млн. лв., нужни за
отчуждителни процедури и други съпътстващи основния ремонт дейности. Те ще дойдат именно от втория заем, а други 3
млн. лв. от него са за ремонт на булевард "Сливница".
Немалко пари - 17 млн. лв., планира да изтегли и общинската администрация в Ямбол. Средствата са за изграждане на
улично осветление, видеонаблюдение, велоалеи, основен ремонт на улици и т.н. Кредитът ще се харчи в следващите две
години, а ще се изплаща до 2030 г. Всичко това накара съветниците на БСП и АБВ да поискат местен референдум, но
предложението бе отхвърлено от мнозинството на ГЕРБ.
С 2.5 млн. лв. ще бъде обновено уличното осветление и на Шумен. Добрич пък има финансови тегоби. Планираният кредит
там е сравнително малък - 1.2 млн. лв., но пък е за аварийно попълване на приходната част в бюджета. Общината дължи
4.3 млн. лв. финансова корекция за депото в Стожер, а е в процедура на обжалване и на още една санкция - 100 000 лв. за
обновяването на пешеходната зона в центъра.
Дългове поемат и по-малки общини. Така например Поморие емитира облигации за 18 млн. лв., които са за рефинансиране
на друг дълг и реализиране на инвестиционни проекти.
Sinor.bg
√ Кабинетът отпусна парите за базовото плащане на площ
Правителството утвърди актуализирани годишни разчети на сметката за средствата от Европейския съюз на Държавен
фонд „Земеделие“ за 2017 г. Целта е да се гарантира превеждането на базовото плащане на площ през месец декември
на земеделските производители, съобщиха от пресцентъра на МС.
С предложените актуални разчети се компенсира пълният обем на плащанията чрез пренасочване на средства в размер
на 180 млн. лева от други направления, където е налице прогнозен остатък за годината.
Право на подпомагане имат тези стопани, които са подали заявления по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП) и
отговарят на минималните изисквания за получаване на директни плащания.
Agro.bg
√ Нова наредба ограничава незаконното изхвърляне на строителни отпадъци
Ще се осигури проследимост на генерираното количество строителни отпадъци
Правителството прие нова Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни
материали, която ограничава незаконното изхвърляне на строителни отпадъци.
В текстовете се посочват случаите, в които не се изисква изготвянето на План за управление на строителните отпадъци
(ПУСО). Това са по-малките обекти и строежи, както и при строителни и монтажни работи на линейни обекти на
техническата инфраструктура. Изхвърлянето, събирането, транспортирането, претоварването, оползотворяването и
обезвреждането на строителни отпадъци от всички тези обекти ще се определят с общински наредби. По този начин ще
се осигури проследимост на генерираното количество строителни отпадъци на територията на съответната община, ще се
избегне изхвърлянето им на нерегламентирани места и съответно ще се намалят разходите на общините за почистването
им.
С приемането на новия нормативен документ действащата в момента Наредба за управление на строителните отпадъци и
за влагане на рециклирани строителни материали се отменя.
ТВ „Европа“
√ ОИСР очаква растежът на глобалната икономика през 2017 г. да достигне 7-годишен връх
Глобалната икономика ще нараства равномерно през тази и следващата година, като се очаква растеж от 3,6 и 3,7 на сто.
Това прогнозира Организацията за икономическо сътрудничество и развитие в последния си доклад. Паричните и
фискалните стимулиращи мерки, които се изпълняват от правителствата на държавите членки дават резултат, но трябва
да се работи по редуциране на глобалните дългове.
Анхел Гуриа – генерален секретар на ОИСР: „Добра новина е, че глобалната икономика набира скорост. Според нашите
прогнози глобалният растеж се ускорява от 3.1% през 2016 до 3.6% през тази година и 3.7 на сто през 2018 г. За пръв път от
десетилетие светът нараства в синхрон. Нито една от големите икономики не преживява рецесия“.
Въпреки слабите частни инвестиции домакинствата и компаниите стимулират потреблението в много страни, въпреки че
централните банки затягат паричната политика.
Катрин Ман – главен икономист на ОИСР: „Нещата сега изглеждат наистина добре, но ако не видим сериозна активност в
частния сектор и обновяване на капитала, генерирайки по този начин по-високи реални заплати, няма да успеем да
поддържаме темповете на растеж, които виждаме днес“.
За тази и следващата година ОИСР повиши прогнозите си за растежа на еврозоната и на Съединените щати. БВП на общия
валутен съюз ще достигне 2.4 на сто през 2017 г, но ще се забави до 2.1 на сто през 2018-та, докато този на САЩ ще нарасне
с 2.2 през тази и с 2.5 на сто през 2018 г.
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Finance.bg
√ ЕС въвежда правила за по-сигурни е-плащания
Европейската комисия прие вчера правила, които целят да направят по-сигурни електронните плащания в магазините и по
интернет. Потребителите ще могат да се възползват от по-удобни, изгодни и иновативни решения, предлагани от
доставчиците на платежни услуги, съобщиха от Брюксел.
С новите правила се прилага втората директива на ЕС за платежните услуги (ДПУ2), чиято цел е да модернизира
електронните плащания. Правилата ще позволяват на потребителите да използват иновативните услуги, предлагани от
трети страни – т.нар. финансово-технологични дружества, като същевременно се запазват стриктните мерки за защита на
данните и сигурността.
По-конкретно, доставчиците на платежни услуги са длъжни да извършват т.нар. задълбочено установяване на
идентичността на клиента. За извършване на плащане ще се използва комбинация от най-малко два независими елемента,
например физически носител – карта или мобилен телефон – и парола или биометрични данни, например пръстови
отпечатъци.
Отсега нататък въвеждането на парола или на данни, видими върху кредитната карта, в повечето случаи няма да е
достатъчно за извършване на плащане. В някои случаи, освен другите два независими елемента, ще бъде необходим и код,
който ще е валиден само за конкретната операция. Целта е да се намали съществено сегашното равнище на измами при
всички начини на плащане, особено при онлайн плащанията, и да се защити поверителността на финансовите данни на
ползвателите.
Съгласно правилата обаче, освен чрез използване на двата независими елемента, изисквани за задълбоченото
установяване на идентичността на клиента, в някои случаи приемливо ниво на сигурност на плащанията би могло да бъде
постигнато и по друг начин. Например, доставчиците на платежни услуги могат да бъдат освободени от това изискване,
ако разполагат с начин да оценят рисковете при операциите и така да идентифицират операциите с цел измама.
Освобождаване може да се даде и за безконтактните плащания и операциите с ниска стойност, както и при някои
специфични видове плащания, например за градски транспорт или паркинг. Благодарение на предвидените случаи на
освобождаване, доставчиците на платежни услуги могат да предлагат удобни начини за плащане, без да е застрашена
сигурността на плащанията, информира technews.bg.
В ДПУ2 е включена и нормативна уредба за предоставяне на нови услуги, свързани с платежните сметки на потребителите,
например т.нар. иницииране на плащане или предоставяне на информация за сметка. Тези услуги вече се предлагат в
много държави от ЕС, но благодарение на ДПУ2 потребителите в целия ЕС ще могат да се възползват от тях при строги
изисквания за сигурност. С правилата се определят изисквания за общи и сигурни стандарти за комуникация между
банките и финансово-технологичните дружества.
След като Комисията приеме Регулаторните технически стандарти, Европейският парламент и Съветът ще разполагат с три
месеца, за да ги разгледат. След изтичането на срока за разглеждане новите правила ще бъдат публикувани в Официален
вестник на ЕС. Впоследствие банките и другите доставчици на платежни услуги ще могат в срок от 18 месеца да приложат
на практика мерките за сигурност и инструментите за комуникация.
Money.bg
√ Петролът продължава да пада. Ръст на запасите в САЩ
Цeнитe нa пeтpoлa и в cpядa пpoдължaвaт yмepeнo дa ce пoнижaвaт зapaди нeoчaĸвaния pъcт нa зaпacитe в CAЩ. Зa
инвecтитopитe ocтaвa и няĸaĸвa дoзa нeoпpeдeлeнocт в нaвeчepиeтo нa cpeщaтa нa yчacтницитe в пaĸтa OΠEK+ зa
cъĸpaщaвaнe нa дoбивa.
Днec cyтpинтa фючъpcитe зa copтa Вrеnt пoeвтинявaт c 0,71 пpoцeнтa дo $63,16 зa бapeл. B cъщoтo вpeмe ĸoнтpaĸтитe зa
aмepиĸaнcĸия eтaлoн WТІ ce тъpгyвaт oĸoлo нивoтo $57,70 зa бapeл, c 0,5 пpoцeнтa пoд цeнaтa oт ĸpaя нa вчepaшнaтa cecия.
Bъв втopниĸ двeтe eтaлoнни cвeтoвни мapĸи пoeвтиняxa c 23 и 12 цeнтa cъoтвeтнo.
Πo дaнни нa Aмepиĸaнcĸия инcтитyт пo пeтpoлa (АРІ), зaпacитe oт cypoвинaтa в CAЩ пpeз минaлaтa ceдмицa ca ce
yвeличили c 1,8 милиoнa бapeлa дo oбщ oбeм oт 457,3 милиoнa бapeлa. Haблюдaтeлитe пpoгнoзиpaxa нaмaлeниe нa
зaпacитe c 2,3 милиoнa бapeлa.
B фoĸyca нa пaзapитe днec e излизaнeтo нa oфициaлнитe дaнни нa eнepгийнoтo миниcтepcтвo зa cъcтoяниeтo нa зaпacитe
oт пeтpoл в cтpaнaтa.
Ho ĸaтo цялo, внимaниeтo e нacoчeнo ĸъм cpeщaтa нa yчacтницитe в пaĸтa OΠEK+, ĸoятo щe ce пpoвeдe yтpe във Bиeнa. Ha
нeя тe щe oбcъдят peзyлтaтитe oт дoceгaшнoтo дeйcтвиe нa cпopaзyмeниeтo зa cъĸpaщaвaнe нa дoбивa и eвeнтyaлнoтo мy
пpoдължaвaнe дo ĸpaя нa 2018 гoдинa.
Cпopeд пpeдcтaвитeли нa OΠEK нaй-вepoятния peзyлтaтa oт cpeщaтa щe бъдe пpoдължaвaнe нa cпopaзyмeниeтo c дeвeт
мeceцa. B cъщoтo вpeмe няĸoи eĸcпepти cмятaт, чe нямa нeoбxoдимocт дa ce yдължaвa cpoĸът дo ĸpaя нa cлeдвaщaтa
гoдинa, тъй ĸaтo пaзapът вeчe ce движeл ĸъм бaлaнcиpaнe мeждy тъpceнeтo и пpeдлaгaнeтo и тo нa фoнa нa пoдeм в
cвeтoвнaтa иĸoнoмиĸa.
Учacтницитe нa пaзapa oтбeлязвaт, чe пpoдължaвaнeтo нa cпopaзyмeниeтo c oщe 9 мeceцa нямa дa ce oтpaзи cъщecтвeнo
въpxy цeнитe, тъй ĸaтo тo вeчe e зaлoжeнo в ĸoтиpoвĸитe нa пeтpoлa. Дaжe oчaĸвaт дa имa ĸopeĸция нa цeнитe в пocoĸa
нaдoлy.
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√ Разнопосочна търговия на азиатските пазари
Доларът запазва позициите си днес, след като индексите на Уолстрийт се изстреляха до рекордни нива, на фона на
отбелязания прогрес около данъчната реформа в САЩ.
В същото време биткойнът проби нивото от 10 000 долара, като апетитът за дигитални валути не показва признаци на
отслабване.
На азиатските пазари нямаше такова въодушевление, като причината за това бяха поредната ракета, изстреляна от Северна
Корея, и опасенията около пониженията при китайските акции напоследък.
Азиатско-тихоокеанският индекс на MSCI отчете леко повишение, докато китайският индекс на сините чипове CSI300
отстъпи с 0.5%.
Сред по-добре представящите се индекси бяха японският Nikkei (+0.4%) и австралийският основен индекс (+0.7%).
Перспективите за намаляване на данъците в САЩ изглежда се подобриха, след като републиканците в Сената прокараха
проектозакона си през важна комисия, което означава, че гласуването му в Сената може да бъде насрочено още за
четвъртък, въпреки че някои детайли около законодателната промяна все още не са уточнени.
Вчера в изслушване пред Сената Джером Пауъл, чиято номинация за председател на Федералния резерв бе потвърдена,
заяви, че предпоставките за вдигане на лихвите през декември са налице, но избегна коментар върху предложенията за
данъчни промени.
Пауъл също така намекна за по-мек подход по отношение на банковите регулации, заявявайки, че настоящите правила
вече са достатъчно строги.
В резултат на това, финансовият сектор в индекса S&P скочи с 2.6%, което бе най-голямото еднодневно увеличение от 1
март насам.
Това помогна на Dow Jones да нарасне с 1.09%, докато S&P 500 се повиши с 0.99%, а Nasdaq добави 0.49%.
За положителните нагласи допринесоха и изнесените данни, които показаха, че потребителското доверие в САЩ скача до
близо 17-годишен връх през ноември, докато цените на жилищата нарастват рязко през септември, което би трябвало да
подкрепи потребителските разходи.
Всичко това помогна на долара да възстанови част от позициите си. Доларовият индекс, който следи представянето на
долара спрямо кошница от шест други основни валути, остана без промяна на ниво от 93.233 пункта - далеч от
двумесечното дъно от 92.496 пункта, достигнато в понеделник.
Доларът поскъпна до 111.57 спрямо йената и се отдалечи от 10-седмичното дъно от 110.85. В същото време еврото отстъпи
до 1.1844 долара.
Британският паунд се стабилизира, след като преди това скочи, на фона появилата се в медиите информация, че
Великобритания и ЕС са постигнали споразумение относно разходите около брекзит, което може да доведе до пробив в
преговорите.
Паундът за последно се разменяше на ниво от 1.3366 долара, след като вчера падна до 1.3222.
Всички валути обаче бледнеят, в сравнение с виртуалната валута биткойн, която поскъпна до рекордните над 10 000 долара
на няколко различни борси. Според Coindesk, достигнатият връх е 10 044.29 долара, което означава, че ръстът за последния
месец е около 63%. На друга голяма платформа - BitStamp, биткойнът се търгуваше на ниво от 9 999 долара.

8

