Асоциацията на индустриалния капитал в България в медиите

В. Сега
√ Бизнесът ще сезира КЗК заради скъпия ток
Работодателските организации ще сезират Комисията за защита на конкуренцията заради шоковото поскъпване на тока в
първите месеци на годината. Това съобщи пред в. "Сега" председателят на Асоциацията на индустриалния капитал Васил
Велев. Днес работодателите от БСК, АИКБ, КРИБ и БТПП трябва да се срещат със синдикатите от КНСБ и КТ "Подкрепа", с
които да уточнят подробностите около планирания за 31 януари протест пред Министерския съвет. Най-вероятно протестът
ще премине и под прозорците на КЗК, която се намира на столичния булевард "Витоша", каза още Велев.
Ако се получават оферти с идентични цени от различни търговци, тогава има индикации за наличие на изкуствено
увеличаване на цената и всеки един потърпевш трябва да сезира компетентните органи, призова тези дни министърът на
енергетиката Теменужка Петкова, без да обясни какви мерки ще се вземат срещу спекулативното увеличаване на цената
на електроенергията за бизнеса.
От началото на тази година токът на свободния пазар скочи с до 60%. Част от фирмите бяха предупредени от доставчиците
си, че новите цени влизат в сила от Нова година, а за други увеличението ще бъде от февруари. Най-засегнати от ударното
повишение ще бъдат малките фирми, излезли от регулирания пазар. В края на миналата година работодателите ги
призоваха да се върнат отново на фиксираните цени, където сметките им няма да бъдат толкова високи. "Нямаме
обяснение на какво се дължи това повишение, но искаме да има контрол", обясни Велев.
В момента пазарът на ток се дели на две - регулиран и свободен. Домакинствата са на фиксирани от енергийния регулатор
цени, докато големите фирми са на либерализирания пазар, където цените би трябвало да се определят пазарно. Според
експерти обаче в момента "шепа доставчици" умишлено оскъпяват електроенергията.
Debati.bg
√ Васил Велев (AИKБ): Бизнесът иска радикални реформи в МВР
Продължава наливането на пари за заплати в МВР, продължаваме да сме с най-многобройното МВР на глава от
населението в Европейския съюз без да има подобряване на ефективността на работа, на усещането на гражданите за
гаранции за собствения им живот, сигурност и имущество, коментира днес за медиите Васил Велев, председател на УС на
Acoциaцията нa индycтpиaлния ĸaпитaл в Бългapия (AИKБ) вчерашното решение за ново увеличаване на бюджета на
полицията със 100 млн. лв. за заплати. АИКБ има ясно заявена позиция и продължава да настоява за реални реформи в
МВР, очакваме и изпълнителната власт, и парламентарното мнозинство, и опозицията в Народното събрание да проявят
смелост и политическа воля за това, защото цялото общество, както и бизнесът, очакваме действия и резултати – защита
на живота, на честта и на собствеността на всеки. Трябва радикална реформа, не политически игри на дребно, подчерта
специално за ДЕБАТИ.бг Васил Велев :
Години наред сме свидетели на постоянен натиск за увеличаване на разходите за сектор „Сигурност”, без да има
подобряване на усещането на гражданите за гаранции за собствената им сигурност или за тяхното имущество. МВР
продължава да бъде нереформирано и свръхнаселено, а исканията за увеличаване на заплатите са постоянно на дневен
ред. Едновременно с това броят на извършените престъпления не намалява (превенцията е на ниско ниво), а
разкриваемостта не бележи ръст. На индустрията се налага да издържа, образно казано, още едно МВР в лицето на
частните охранителни фирми, които охраняват собствеността на предприятията. Възниква парадоксът, че частните
охранители се справят по-добре със задачите си при много по-ниско заплащане на служителите им, без да отчитаме
изобщо допълнителните привилегии на служителите на МВР. Служителите на МВР би трябвало да си дадат сметка, че те
са финансирани от данъците на работещите в заводите, по строежите и на полето и трябва да се замислят над
ефективността си, а не да притискат обществото със заплахи за протести, с действия, които граничат с рекет, а рекетът е
наказуем. За нереформираност и неефективност на сектор „Сигурност“ говорят и статистическите данни: по данни на
Евростат през 2014 г. България излиза на второ място в ЕС по дял на разходите за сигурност в държавния бюджет. Две
години по-късно България заделя за нуждите на сигурността цели 7 на сто от държавния бюджет. Средният дял на
разходите за сигурност в ЕС е приблизително 3,7 на сто. На старта на продължилите месеци наред, вкл. улични, протести и
блокади, бе направен опит обществеността да бъде заблудена, като в медиите беше разпространено твърдението, че
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България е на 18 място в ЕС по брой полицаи на глава от населението. Това е чиста манипулация, особено като се има
предвид, че разпространителите на тези твърдения се позовават на Евростат. Добре е да се знае, че данните в Евростат за
броя на полицаите в страните от ЕС обхващат периода от 2001 до 2007 г. като от този период там няма информация за
България. (Данните за личния състав на МВР у нас престанаха да бъдат класифицирана информация и бяха огласени от
министър Михаил Миков едва през 2008 г.) Тогава стана ясно, че щатният състав на МВР се състои от 63 000 души, от които
47 000 са били наречени полицаи, 8 000 – пожарникари, 5 000 – работници в администрацията и 3 000 души са работили в
научно-практическите звена. Лесно е да се изчисли, че при население от 7 640 238 души, по последните статистически
данни от тогава, в България се падат по 615 полицаи на 100 000 души от населението и така ние излизаме на първо място
по брой на полицаи на глава от населението в ЕС. След България идват Италия с 552 полицаи на сто хиляди души население,
Испания с 481 и Македония с 480. Анализаторите основателно не пропуснаха да покажат, че големият ръст на броя на
полицаите в България е в пълна дисхармония по отношение на данните за броя на извършените престъпления и още
повече – за разкриваемостта им. През 2013 г. „челната ни позиция” по брой полицаи на глава от населението вече беше
верифицирана в световен мащаб. „Отстъпихме” пред Италия и Португалия, но България „гордо” се класира на осмо място
в света. Тази класация, съставена по данни на ООН, беше дълго време новина номер в социалните мрежи и не само в наши
медии. Същевременно от седемте държави преди нас, четири са с изключително високо ниво на терористична заплаха –
Русия, Турция, Италия и Алжир. През 2015 г. тази класация отново беше потвърдена. Данните за България тогава сочат, че
у нас се падат 398,1 полицаи на сто хиляди жители. Към 2015 г. България е трета в ЕС и осма в света по брой полицаи на
сто хиляди жители. Като тук не включваме останалите служители на МВР. По брой служители на МВР на глава от
населението, по общодостъпна информация, България е световен лидер (изключвайки държавите джуджета). Бизнесът,
АИКБ стои зад честните полицаи, които искат радикално подобрение в системата на МВР и безкомпромисна борба с
престъпността. Ние знаем, че те имат редица основания за недоволство – най-вече, когато става дума за екипирането им
и за неясноти и непрозрачност при провеждане на ред свързани обществени поръчки и др. Известни – и от изявленията на
редови полицаи, и на синдикални лидери – са случаите, когато, примерно от личния състав в МВР, са получавани
униформи, които си сменят цвета при пране или обувки с рекордно кратък срок на годност. В същото време обаче ние
призоваваме честните полицаи, тези, които рискуват здравето и живота си „на терен” (според тяхната терминология), да
проумеят, че проблемите на сигурността на гражданите, от една страна, и техните лични служебни проблеми – от друга,
никога няма да се решат, докато под формата на колегиална, респективно синдикална солидарност, се защитава правото
на паразитиране върху системата на МВР на огромен брой служители с неясни функции, наричани от самите полицаи
„чантаджии”.
Не отричаме необходимостта от униформена администрация въобще, но на всички е ясно, а най-много на полицаите, които
са в пряка конфронтация с криминалната престъпност, че силното раздуване на щатовете, всевъзможните синекурни
длъжности и невъзможността на част от служителите да покрият елементарни изисквания за физическа и специална
подготовка не дават никакъв шанс за подобрение на работата на МВР. Гражданите, които са и данъкоплатци, искат от МВР
защита на живота си, на честта си и на имуществото си, но, както е ясно, при сегашното положение на нещата, подобни
цели не са постижими. Необходими са радикални мерки, ако искаме нещо да се промени в положителна посока.
АИКБ стои зад тезата, че е необходимо рязко съкращаване на „чантаджийските” длъжности в МВР за сметка на също така
рязко повишаване на заплатите на хората, които работят „на терен” – очи в очи с криминалната престъпност. Може да се
окаже дори, че съкращенията трябва да достигнат много сериозен мащаб, като например, че 40 на сто от щатните
длъжности в МВР са неоправдаващи съществуването си, дублиращи се длъжности, длъжности с неясни функции и други,
които откровено нямат функции. Това е огромен резерв за повишаване на броя на хората, които работят на терен, за
увеличение на заплатите им и за рязко подобряване на техническата им осигуреност. Няма място за илюзии, че подобна
задача е лесно постижима. Далеч по-скромни и почти козметични реформи срещнаха яростна съпротива, синдикални
протести.
Затова се обръщаме и към изпълнителната власт, и към парламентарното мнозинство, и към опозицията в Народното
събрание да проявят истинска смелост и политическа воля. Обществото, бизнесът очакват действия и резултати – защита
на живота, на честта и на имуществото на всеки. Което изисква категорична, радикална реформа, не политически игри на
дребно, а система за сигурност, министерство, което да отговаря за вътрешната сигурност в страната – шанс и за тези
служители, които искат реално да работят за безопасността на гражданите и за спазването на вътрешния ред.
ЕkipNews.bg
√ Васил Велев (AИKБ): Работодателите не искат игри на дребно за нови заплати в МВР
Продължава наливането на пари за заплати в МВР, продължаваме да имаме най-многобройното МВР на глава от
населението в Европейския съюз без да има подобряване на ефективността на работа, без да има подобряване на
усещането на гражданите за гаранции за собствения им живожт, сигурност и имущество, коментира днес за медиите Васил
Велев, председател на УС на Acoциaцията нa индycтpиaлния ĸaпитaл в Бългapия (AИKБ) вчерашното решение за ново
увеличаване на бюджета на полицията със 100 млн. лв. за заплати под синдикален натиск.
АИКБ има твърда позиция и продължава да настоява за реални реформи в МВР, очакваме и изпълнителната власт, и
парламентарното мнозинство, и опозицията в Народното събрание да проявят смелост и политическа воля за това, защото
цялото общество, както и ние, бизнесът, очакваме действия и резултати – защита на живота, на честта и на имуществото
на всеки. Трябва радикална реформа, не политически игри на дребно, подчерта специално за ДЕБАТИ.бг Васил Велев :
Години наред сме свидетели на постоянен натиск за увеличаване на разходите за сектор „Сигурност”, без да има
подобряване на усещането на гражданите за гаранции за собствената им сигурност или за тяхното имущество. МВР
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продължава да бъде нереформирано и свръхнаселено, а исканията за увеличаване на заплатите са постоянно на дневен
ред. Едновременно с това броят на извършените престъпления не намалява (превенцията е на ниско ниво), а
разкриваемостта не бележи ръст.
На индустрията се налага да издържа, образно казано, още едно МВР в лицето на частните охранителни фирми, които
охраняват собствеността на предприятията. Възниква парадоксът, че частните охранители се справят по-добре със
задачите си при много по-ниско заплащане на служителите им, без да отчитаме изобщо допълнителните привилегии на
служителите на МВР.
Служителите на МВР би трябвало да си дадат сметка, че те са финансирани от данъците на работещите в заводите, по
строежите и на полето и трябва да се замислят над ефективността си, а не да притискат обществото със заплахи за протести,
с действия, които граничат с рекет, а рекетът е наказуем.
За нереформираност и неефективност на сектор „Сигурност“ говорят и статистическите данни: по данни на Евростат през
2014 г. България излиза на второ място в ЕС по дял на разходите за сигурност в държавния бюджет. Две години по-късно
България заделя за нуждите на сигурността цели 7 на сто от държавния бюджет. Средният дял на разходите за сигурност в
ЕС е приблизително 3,7 на сто.
На старта на продължилите месеци, вкл. улични протести и блокади, бе направен опит обществеността да бъде измамена,
като в медиите беше разпространено твърдението, че България е на 18 място в ЕС по брой полицаи на глава от
населението. Това е чиста манипулация, особено като се има предвид, че разпространителите на тези твърдения се
позовават на Евростат. Добре е да се знае, че данните в Евростат за броя на полицаите в страните от ЕС обхващат периода
от 2001 до 2007 г.[1], от този период там няма информация за България, защото данните за личния състав на МВР у нас
престанаха да бъдат класифицирана информация и бяха огласени от министър Михаил Миков едва през 2008 г.
Тогава стана ясно, че щатният състав на МВР се състои от 63 000 души, от които 47 000 са били наречени полицаи, 8 000 –
пожарникари, 5 000 – работници в администрацията и 3 000 души са работили в научно-практическите звена.
Наблюдателите бързо направиха изчислението, че при население от 7 640 238 души, по последните статистически данни
от тогава, в България се падат по 615 полицаи на 100 000 души от населението и така ние излизаме на първо място по брой
на полицаи на глава от населението в ЕС, като след България идват Италия с 552 полицаи на сто хиляди души население,
Испания с 481 и Македония с 480. И анализаторите основателно не пропуснаха да покажат, че големият ръст на броя на
полицаите в България е в пълна дисхармония по отношение на данните за броя на извършените престъпления и още
повече – за разкриваемостта им[2].
През 2013 г. „челната ни позиция” по брой полицаи на глава от населението вече беше верифицирана в световен мащаб[3].
„Отстъпихме” пред Италия и Португалия, но България „гордо” се класира на осмо място в света. Тази класация, съставена
по данни на ООН, беше дълго време новина номер в социалните мрежи и не само в наши медии. Същевременно от
седемте държави преди нас, четири са с изключително високо ниво на терористична заплаха – Русия, Турция, Италия и
Алжир.
През 2015 г. тази класация отново беше потвърдена. Данните за България тогава сочат, че у нас се падат 398,1 полицаи на
сто хиляди жители. Към 2015 г. България е трета в ЕС и осма в света по брой полицаи на сто хиляди жители. Като тук НЕ
включваме останалите служители на МВР! По брой служители на МВР на глава от населението, по общодостъпна
информация, България е световен лидер (изключвайки държавите джуджета).
Бизнесът, АИКБ стои зад честните полицаи, които искат радикално подобрение в системата на МВР и безкомпромисна
борба с престъпността. Ние знаем, че те имат редица основания за недоволство – най-вече, когато става дума за
екипирането им и за неясноти и непрозрачност при провеждане на ред свързани обществени поръчки и др. Известни – и
от изявленията на редови полицаи, и на синдикални лидери – са случаите, когато примерно личният състав в МВР получава
униформи, които си сменят цвета при пране или обувки с рекордно кратък срок на годност. В същото време обаче ние
призоваваме честните полицаи, тези, които рискуват здравето и живота си „на терен” според тяхната терминология, да
проумеят, че проблемите на сигурността на гражданите, от една страна, и техните лични служебни проблеми – от друга,
никога няма да се решат, докато под формата на колегиална, респективно синдикална солидарност, се защитава правото
на паразитиране върху системата на МВР на огромен брой служители с неясни функции, наричани от самите полицаи
„чантаджии”.
Не отричаме необходимостта от униформена администрация въобще, но на всички е ясно, а най-много на полицаите, които
са в пряка конфронтация с криминалната престъпност, че чудовищното раздуване на щатовете, всевъзможните синекурни
длъжности и невъзможността на част от служителите да покрият елементарни изисквания за физическа и специална
подготовка НЕ дават никакъв шанс за подобрение на работата на МВР.
Гражданите, които са и данъкоплатци, искат от МВР защита на живота си, на честта си и на имуществото си, но, както е
ясно, при сегашното положение на нещата, подобни цели не са постижими. Необходими са радикални мерки, ако искаме
нещо да се промени в положителна посока.
АИКБ стои зад тезата, че е необходимо рязко съкращаване на „чантаджийските” длъжности в МВР за сметка на също така
рязко повишаване на заплатите на хората, които работят „на терен” – очи в очи с криминалната престъпност. Може да се
окаже, че съкращенията трябва да достигнат до неподозиран мащаб, като например, че 40 на сто от щатните длъжности в
МВР са неоправдаващи съществуването си, дублиращи се длъжности, длъжности с неясни функции, длъжности, които
откровено нямат функции. Това е огромен резерв за повишаване на броя на хората, които работят на терен, за увеличение
на заплатите им и за рязко подобряване на техническата им осигуреност.
Няма място за илюзии, че подобна задача е лесно постижима. Далеч по-скромни и почти козметични реформи срещнаха
яростна съпротива, синдикални протести и транспортен хаос по улиците на столицата, но и изпълнителната власт, и
парламентарното мнозинство, и опозицията в Народното събрание трябва да проявят истинска смелост и политическа
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воля. Обществото, бизнесът очакват действия и резултати – защита на живота, на честта и на имуществото на всеки. Което
изисква едно – радикална реформа, не политически игри на дребно. Ако е необходимо дори да бъде закрито МВР и
учредено ново министерство, което да отговаря за вътрешната сигурност в страната и шанс на тези, които искат реално да
работят за безопасността на гражданите и за спазването на вътрешния ред. Утре може да бъде късно.
В същото време обаче ние призоваваме честните полицаи, тези, които рискуват здравето и живота си „на терен” според
тяхната терминология, да проумеят, че проблемите на сигурността на гражданите, от една страна, и техните лични
служебни проблеми – от друга, никога няма да се решат, докато под формата на колегиална, респективно синдикална
солидарност, се защитава правото на паразитиране върху системата на МВР на огромен брой служители с неясни функции,
наричани от самите полицаи „чантаджии”.
Не отричаме необходимостта от униформена администрация въобще, но на всички е ясно, а най-много на полицаите, които
са в пряка конфронтация с криминалната престъпност, че чудовищното раздуване на щатовете, всевъзможните синекурни
длъжности и невъзможността на част от служителите да покрият елементарни изисквания за физическа и специална
подготовка НЕ дават никакъв шанс за подобрение на работата на МВР.
Гражданите, които са и данъкоплатци, искат от МВР защита на живота си, на честта си и на имуществото си, но, както е
ясно, при сегашното положение на нещата, подобни цели не са постижими. Необходими са радикални мерки, ако искаме
нещо да се промени в положителна посока.
АИКБ стои зад тезата, че е необходимо рязко съкращаване на „чантаджийските” длъжности в МВР за сметка на също така
рязко повишаване на заплатите на хората, които работят „на терен” – очи в очи с криминалната престъпност. Може да се
окаже, че съкращенията трябва да достигнат до неподозиран мащаб, като например, че 40 на сто от щатните длъжности в
МВР са неоправдаващи съществуването си, дублиращи се длъжности, длъжности с неясни функции, длъжности, които
откровено нямат функции. Това е огромен резерв за повишаване на броя на хората, които работят на терен, за увеличение
на заплатите им и за рязко подобряване на техническата им осигуреност.
Няма място за илюзии, че подобна задача е лесно постижима. Далеч по-скромни и почти козметични реформи срещнаха
яростна съпротива, синдикални протести и транспортен хаос по улиците на столицата, но и изпълнителната власт, и
парламентарното мнозинство, и опозицията в Народното събрание трябва да проявят истинска смелост и политическа
воля. Обществото, бизнесът очакват действия и резултати – защита на живота, на честта и на имуществото на всеки. Което
изисква едно – радикална реформа, не политически игри на дребно, система „Сигурност“, МВР, което да отговаря за
вътрешната сигурност в страната – шанс и за тези служители, които искат реално да работят за безопасността на гражданите
и за спазването на вътрешния ред.
"Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) със съжаление констатира поредното огъване на
изпълнителната власт у нас пред натиска от страна на синдикатите. На единадесетия ден от изпълнението на бюджета,
публично беше дадено обещание за неговото ревизиране в полза на 100 милиона лева допълнителни разходи в сектор
„Сигурност“. Това е повече от смущаващо". Това се казва в позиция на работодателските организации, разпространена
миналата седмица.
OffNews
√ МВР получава повече, отколкото дава, смята АОБР
МВР получава повече, отколкото дава. Това е изводът от позицията на Асоциацията на организациите на българските
работодатели (АОБР) относно решението на управляващите да дадат 100 млн. лв. за допълнителни разходи в сектор
"Сигурност".
Според организацията това е "повече от смущаващо", а "изпълнителната власт у нас се е огънала пред натиска от страна
на синдикатите". Според АОБР не се наблюдава подобрение на усещането на гражданите за гаранции за собствената им
сигурност или за защитата на тяхното имущество, а в същото време държавата ежегодно увеличава парите на сектора.
"Сектор „Сигурност“ и по-специално – МВР, си остават нереформирани и „свръхнаселени“. Едновременно с това,
обещаната превенция на престъпността остава на ниско ниво, а разкриваемостта не бележи ръст", пише в съобщение на
сайта си организацията.
"България е на първо място в ЕС по дял на разходите за сигурност в държавния бюджет. През 2016 година България задели
за нуждите на сигурността цели 7 на сто от държавния бюджет, при средно за ЕС – 3,7 на сто. В този смисъл, сектор
„Сигурност“ не е „недофинансиран“, а е „свръхфинансиран“. Проблемът е, че статистиките на престъпността и на
разкриваемостта на престъпленията показват, че средствата, които са вложени в този сектор, не се използват ефективно.
Разходите за сигурността на този етап се нуждаят не от повишаване, а от преосмисляне на начина им на харчене",
категорични са работодателите.
"АОБР остава зад досегашната си теза, че е необходима оптимизация на разходите в МВР, в това число – рязко съкращаване
на чиновническите длъжности, за сметка на повишаване на заплатите на хората, които работят „на терен” – очи в очи с
криминалната престъпност. Това е огромен резерв за повишаване на броя на хората, които работят на терен, за увеличение
на заплатите им и за рязко подобряване на техническата им осигуреност", продължават те, "призоваваме изпълнителната
и законодателната власт да застанат зад необходимостта от радикална реформа и да не използват дебатите около сектор
„Сигурност“ за политическа игра на дребно."
Според организацията спешна реформа е нужна и заради факта, че "реалната икономика е принудена да издържа, образно
казано, още едно МВР в лицето на частните охранителни фирми, които охраняват собствеността на предприятията. И
преди, и сега, по парадоксален начин, частните охранители се справят по-добре със задачите си при много по-ниско
заплащане на служителите им, които изобщо нямат привилегиите на служителите на МВР".
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Brqg News
√ БИЗНЕСЪТ СКОЧИ СРЕЩУ 100-ТЕ МИЛИОНА ЗА МВР
През 2016-а България задели за сигурността цели 7 на сто от държавния бюджет, при средно за ЕС - 3,7 на сто, но
резултати няма, заявиха работодателите и смятат, че проблемът е в неправилното харчене
"Година след година всички наблюдаваме постоянния натиск за увеличаване на разходите за сектор „Сигурност”. Пак
година след година ние НЕ забелязваме подобряване на усещането на гражданите за гаранции за собствената им сигурност
или за защитата на тяхното имущество. Сектор „Сигурност“ и, по-специално – МВР, си остават НЕреформирани и
„свръхнаселени“. Едновременно с това, обещаната превенция на престъпността остава на ниско ниво, а разкриваемостта
не бележи ръст", се казва в позицията.
Работодателите коментират, че реалната икономика е принудена да издържа, "образно казано, още едно МВР в лицето
на частните охранителни фирми, които охраняват собствеността на предприятията". И преди, и сега, по парадоксален
начин, частните охранители се справят по-добре със задачите си при много по-ниско заплащане на служителите им, които
изобщо нямат привилегиите на служителите на МВР, казват от АОБР.
От там коментират още, че България е на първо място в ЕС по дял на разходите за сигурност в държавния бюджет. "През
2016 година, България задели за нуждите на сигурността цели 7 на сто от държавния бюджет, при средно за ЕС - 3,7 на сто.
В този смисъл, сектор „Сигурност“ не е „недофинансиран“, а е „свръхфинансиран“. Проблемът е, че статистиките на
престъпността и на разкриваемостта на престъпленията показват, че средствата, които са вложени в този сектор, НЕ се
използват ефективно. Разходите за сигурността на този етап се нуждаят не от повишаване, а от преосмисляне на начина
им на харчене", казват работодателите.
Според тях, много от фактите, излагани от полицейските синдикати, потвърждават точно тезата за неразумно и
неефективно изразходване на средствата от бюджета на МВР. "АОБР категорично стои зад честните полицаи, които искат
радикално подобрение в системата на МВР и безкомпромисна борба с престъпността. Ние знаем, че те имат редица
основания за недоволство – най-вече, когато става дума за екипирането им, за неясноти и непрозрачност при провеждане
на обществени поръчки, след които, според изявленията и на редови полицаи и на синдикални лидери, личният състав в
МВР получава униформи, които си сменят цвета при пране и обувки с рекордно кратък срок на годност", казват още от
Асоциацията.
АОБР остава зад досегашната си теза, че е необходима оптимизация на разходите в МВР, в това число - рязко съкращаване
на чиновническите длъжности, за сметка на повишаване на заплатите на хората, които работят „на терен” – очи в очи с
криминалната престъпност. Това е огромен резерв за повишаване на броя на хората, които работят на терен, за увеличение
на заплатите им и за рязко подобряване на техническата им осигуреност. Членовете на АОБР коментират, че са далеч от
илюзията, че подобна цел е лесно постижима - много по-скромни реформи срещат яростна съпротива.
"По тази причина, ние се обръщаме към изпълнителната власт, към парламентарното мнозинство и към опозицията в
Народното събрание, с призив да проявят държавнически подход, смелост и политическа воля. Призоваваме
изпълнителната и законодателната власт да застанат зад необходимостта от радикална реформа и да не използват
дебатите около сектор „Сигурност“ за политическа игра на дребно. Трябва да се даде шанс на тези, които искат реално да
работят за безопасността на гражданите и за спазването на вътрешния ред, и да се пресече паразитирането върху
системата за сигурност в страната. Проблемите на сигурността трябва да се решават с ум и сърце, а не с безсмислено
наливане на средства без задължение за реформи, насочени към ефективност", завършва позицията.
News.bg
√ Работодателите уточняват още датата на протеста за тока
На заседание на Управителния съвет на Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР), проведено
на 11 януари 2018 г., Българската стопанска камара (БСК) пое ротационното председателство на АОБР за 2018 г.
Основна дискусионна тема по време на заседанието е ръстът на цените на електроенергията и необходимостта от
ефективни действия на българските работодатели, насочени към преодоляване на задълбочаващите се проблеми. Взето
е решение за провеждане на протест, заедно с национално представителните синдикални организации, както и такива на
браншово и регионално ниво.
Работното предложение за дата на провеждане на протеста е 31 януари, което подлежи на допълнително съгласуване
между организациите, вкл. в рамките на техните управителни органи.
Предстои, освен окончателно уточняване на датата за протеста и неговите параметри, АОБР да съгласува и одобри своите
приоритети за 2018 г., които ще бъдат официално представени на пресконференция, насрочена за 22 януари.
В АОБР членуват национално представителните организации на работодателите - Асоциация на индустриалния капитал в
България (АИКБ), Българска стопанска камара - съюз на българския бизнес (БСК), Българска търговско-промишлена палата
(БТПП) и Конфедерация на работодателите и индустриалците в България (КРИБ).
По време на заседанието досегашният ротационен председател на АОБР - Асоциацията на индустриалния капитал в
България, отчете дейността на АОБР през 2017 г. За отчетния период АОБР е изработила и представила пред съответните
компетентни институции и пред обществото 40 позиции, писма, жалби и сигнали. Освен това, е провела две
пресконференции и 15 срещи с представители на изпълнителната, законодателната и съдебната власт.
Основните теми, които бяха обект на внимание на АОБР през 2017 г., са свързани със състоянието на пазара на труда и
човешките ресурси, бизнес климата, данъчната и осигурителната политика, реформата в енергетиката и др.
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През 2017 г. АОБР предприе стъпки за ускоряване присъединяването на Република България към Организацията за
икономическо сътрудничество и развитие (OECD). Междувременно, Изпълнителният съвет на Консултативния комитет за
бизнеса и индустрията към OECD (BIAC), одобри молбата на АОБР за членство в BIAC като наблюдател. Членството влезе в
сила от януари 2018 г.
Участниците в заседанието обсъдиха текущи въпроси, подлежащи на съответни действия и реакция от страна на АОБР,
сред които хода на подготовка на държавния план-прием за професионалните гимназии за учебната 2018/2019 г.,
предложения за нормативни промени в областта на екологията, необходимост от реформи в сектор "сигурност" и др.
Economic.bg
√ Работодателите подготвят протест срещу високата цена на тока
Първоначално определената дата на демонстрацията е насрочена за 31 януари, но тя подлежи на обсъждане
Беше взето решение за провеждане на протест, заедно с национално представителните синдикални организации, както и
такива на браншово и регионално ниво. Това решение е било взето на заседание на Управителния съвет на Асоциацията
на организациите на българските работодатели (АОБР), проведено на 11 януари 2018 г. В нея членуват четирите
национално представителни работодателски организации – КРИБ, АИКБ, БСК и БТПП.
Работното предложение за дата на провеждане на протеста е 31 януари, което подлежи на допълнително съгласуване
между организациите, вкл. в рамките на техните управителни органи, се казва в позицията на работодателите.
Предстои, освен окончателно уточняване на датата за протеста и неговите параметри, АОБР да съгласува и одобри своите
приоритети за 2018 г., които ще бъдат официално представени на пресконференция, насрочена за 22 януари 2018 г.,
понеделник, от 11:00 часа, в Пресклуба на БТА.
От известно време работодателите алармират, че нещо нередно се случва на свободния пазар на електроенергия в
България и дори призоваха своите членове да преминат към регулирания пазар, тъй като там цената е по-ниска. Има
съмнение, че определени търговци манипулират пазара, опитвайки се вдигнат значително цената.
Преди дни председателят на АИКБ Васил Велев обясни, че към момента бизнесът плаща средно около 70 лева за мегават.
„От следващия месец обаче цената се увеличава – с между 30 и 60%“, коментира Велев и добави, че това би могло да
доведе до рязко поскъпване на основни стоки и продукти.
Publics.bg
√ На 31 януари бизнес и синдикати на протест срещу повишените цени на тока на свободния пазар
Бизнесът подготвя протест срещу повишаването на цените на електрическата енергия на свободния пазар на 31 януари,
потвърдиха от работодателските организации. Решението е било взето вчера на заседание на Асоциацията на
организациите на българските работодатели, в която членуват КРИБ, БСК, АИКБ, БТПП. В протеста ще се включат и двата
национално признати синдиката – КТ "Подкрепа" и КНСБ, като в момента се водят разговори с тях за уточняване на датата.
Това не е изненада, предвид множеството позиции от страна както на работодателите, така и на синдикатите, че ще
организират протест, ако не бъдат предприети мерки да се избегне повишение на цените на електроенергия. По данни на
организациите на работодателите и работниците търговците на електроенергия актуализират договорите си с цени, които
са с 30-60% по-високи от миналогодишните.
В същото време от Министерството на енергетиката посочиха, че причина за това поскъпване не е повишение на цените
от страна на държавните централи, чийто ръст в цените е в рамките на 5 на сто. Миналата седмица министър Теменужка
Петкова коментира, че в случая става въпрос за пазарни отношения, които държавата не може да регулира. „Това, което
държавата може да направи, е да предприеме действия, в случай че получи сигнал за картелни действия и нарушаване на
конкурентоспособността, и да извърши проверка", каза Петкова.
Dnes.dir.bg
√ Какво да правим с втората пенсия?
Да има по-голям избор на услуги при втората пенсия, а решението как тя да се изплаща да се взима от осигурения.
Около това се обединиха работодатели, синдикати и браншови организации.
Те коментираха публикувания преди дни концептуален модел за промени във втория стълб на осигуряване. Документът
предвижда втората пенсия да може да се изтегли наведнъж, да се получава на части или да се избере възможност за
пожизнено изплащане, като в третия случай остатъкът от парите няма да се наследява.
Родените след 1959 г., които са първите, които получават пенсии от втория стълб, имат най-малко натрупвания в личните
си сметки. Тези, които са навлезли на трудовия пазар след въвеждането на системата в началото на 21 век, ще имат
спестявания там през целия си трудов живот.
Това е така, защото парите ще се прехвърлят към живеещите по-дълго, ако техните натрупвания се изчерпят, поясни
Димитър Манолов, председател на КТ "Подкрепа".
Между работодатели и синдикати все пак има и различия.
Според Васил Велев, шеф на АИКБ, в концепцията неправилно се въвеждат условия от първия стълб на пенсионната
система, докато водещ критерий трябва да е само възрастта. Например, предлага се ограничението осигуреният да
получава право сам да избере как да му се изплатят парите, само ако спестеното от него в универсалния фонд е
достатъчно да получава между 20 и 50% от минималната пенсия.
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Велев настоя да се преразгледа и процентът, с който пенсията, плащана от Националния осигурителен институт (НОИ), ще
се намалява. Според нормативната уредба процентът е 28. (това е така, защото 28% е делът от вноската, която се прехвърля
към втория стълб за родените след 1959 г.). Велев изтъкна обаче, че това е несправедливо, защото едва 40-50% от бюджета
на НОИ се пълнят от осигурителни вноски, а останалото се добавя от бюджета - тоест от данъците на същите тези граждани.
Председателят на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване Никола Абаджиев
добави, че с тази разпоредба хората, които се осигуряват във втория стълб са наказани.
Той съобщи, че средната сума по 1 сметка в универсален пенсионен фонд е около 3000 лв. като има хора с много по-големи
суми и с много по-малки.
Според него хората с малки натрупвания във фондовете могат да се окажат с по-ниска втора пенсия, отколкото ако се
откажат от нея и прехвърлят парите си в държавния солидарен фонд в НОИ. При спестилите повече обаче тя ще е поголяма. За последните две години фондовете са увеличили парите на клиентите си с по над 5%, каза той.
Спор предизвиква и темата, къде ще е по-висока пенсията - само в НОИ или в двата пенсионни стълба. От синдикатите
смятат, че тя ще е по-висока само в НОИ, докато работодателите са категорични, че с двата стълба ще има по-високи
пенсии.
От синдикатите възроптават и срещу високите такси на пенсионните дружества. Според тях 10% върху постъпилите пари
във фондовете е твърде скъпо за гражданите.
До 15 януари е срокът, в който бизнесът, синдикатите и фондовете трябва да дадат предложенията си, след което те ще
бъдат оформени в законови текстове.

Важни обществено-икономически и политически теми

Investor.bg
√ По-важното от изминалата седмица
България ще кандидатства за ERM-2 до юни, за първи път японски премиер е на официално посещение в страната ни,
Меркел е на път към ново свое правителство
Безспорно най-важното събитие от миналата седмица за страната ни е официалната заявка на властите за скорошно
влизане в еврозоната. За първи път официален представител на правителството се ангажира и с конкретен срок за
кандидатстване за Европейския валутен механизъм, известен като ERM-2. Според финансовия министър Владислав
Горанов страната ще подаде молба за това до Европейската централна банка до юни тази година. България, която
понастоящем е начело на шестмесечно ротационно председателство на Съвета на Европа, изявява готовност да се
присъедини към еврозоната и смята, че влизането й ще бъде възприето като признание за усилията, които е положила по
отношение на направените реформи, след като става член на ЕС през 2007 г., отбелязва Ройтерс.
Според Горанов България не би могла да представлява какъвто и да било риск за еврозоната най-малкото заради 20годишния валутен борд и силните икономически показатели на страната, които отговарят на критериите за членство. Като
цяло България получава подкрепа за намеренията си, макар и не всички 19 членки на единния валутен съюз се чувстват
комфортно с идеята за присъединяването на страната.
БНБ одобри покупката на Общинска банка от дружество на "Инса Ойл". От БНБ посочват, че всички акции от капитала на
Novito Opportunities Fund са собственост на CAIAC Fund Management - дружество, учредено съгласно законодателството на
Княжество Лихтенщайн, което е алтернативен инвестиционен фонд, лицензиран и надзираван от Органа за надзор на
финансовите пазари на Княжество Лихтенщайн. В централната банка са установили, че емитираните от заявителя
инвестиционни дялове без право на глас са придобити от дружеството "Инса Ойл" ООД.
Междувременно Управителният съвет на централната банка разреши и вливането на СИБАНК ЕАД в Обединена българска
банка АД (ОББ). Investor.bg припомня, че на 6 декември, на извънредно общо събрание, акционерите на Обединена
българска банка одобриха вливането на СИБАНК в ОББ. След като БНБ разреши вливането и то се впише в Търговския
регистър към Агенцията по вписванията, ще съществува само едно юридическо лице – Обединена българска банка АД.
За първи път японски премиер е на официално посещение в България. Япония подкрепя силно сплотена Европа и
приветства усилията за интеграцията на Западните Балкани. Това каза на пресконференция премиерът на Япония Шиндзо
Абе след срещата му с българския министър-председател Бойко Борисов. „Радостен съм, че имам възможността да
осъществя това посещение в България, което е първо за японски министър-председател. Бих искал да изкажа своето
уважение към Бойко Борисов за това, че има тежката отговорност на председателството на ЕС. България и Япония са две
приятелски държави, които споделят ценности като свобода, върховенство на закона", заяви Абе. От своя страна
българският премиер заяви, че България ще положи цялата си воля и усърдие максимално бързо да приключат
преговорите между ЕС и Япония. Той изрази надежди "в тези 2 дни да свършим доста работа".
Eвропа и еврозоната
До самата сутрин на петъчния ден главните преговарящи от страна на Консерваторите на канцлера Ангела Меркел и
социалдемократите на Мартин Шулц са изготвили защитим пред съпартийци и гласоподаватели общ проект за
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коалиционно споразумение. Едва след 24-часови преговори се стигна до пробив, а вече имаме и конкретика за
договорките. Лидерите на партиите не планират увеличения на данъците. За разлика от първоначалните искания на
социалдемократите, данъчната ставка за най-богатите няма да се повишава. Имиграцията не трябва да надвишава 180 000
до 220 000 души годишно. Процедурите за предоставяне на убежище в бъдеще ще се извършват в централните приемни
центрове, центровете за вземане на решения и центровете за връщане. Договорен е и таван за събирането на семейства
на живеещи в Германия бежанци, който ще е 1000 души на година.
Според първа оценка на Федералната статистическа служба германският брутен вътрешен продукт е нараснал с 2,2% през
миналата година. Положителните импулси за растеж идват предимно от Германия.
Федералната република, провинциите, общините и социалните фондове заедно постигнаха бюджетен излишък от 38,4
милиарда евро през 2017 г. (1,2% от БВП). Това е четвъртият пореден излишък. Федералната агенция по заетостта също
приключи финансовата 2017 година с излишък. Плюсът е малко под 6 милиарда евро.
В спора за колективните трудови договори в германската металургична и електротехническа индустрия се появиха първите
предупредителни удари. IG Metall изисква 6% по-високи заплати и възможността за ограничаване на работното време до
28 часа на седмица. Организациите на работодателите категорично отхвърлят това и досега предлагат увеличение от 2%.
Според протокола от последното си заседание, публикуван през миналата седмица, Управителният съвет на Европейската
централна банка е обсъдил на последното си заседание през декември как банката може да коригира своята парична
политика, като промени комуникацията си. Може да се допусне например, че ЕЦБ ще се въздържа да посочи изрично, че
нейната програма за количествени облекчения може да продължи дори повече, отколкото през септември бе пояснето.
Еврото продължи своята възходяща тенденция след публикуването на протокола и се повиши до тригодишен връх.
Португалският министър на финансите Мариу Сентену пое през уикенда официално поста на председател на Еврогрупата.
Двете големи партии за независимост в Каталуния се договориха да формират управляваща коалиция. Алиансът ще бъде
воден от бившия регионален президент Карлес Пучдемон, който отстъпи от власт през октомври. Той обаче ще трябва да
се яви лично пред Парламента, но завръщането му в Испания го заплашва с арест. Испанският премиер Мариано Рахой
насрочи формиране на каталунския регионален парламент в сряда.
Британският премиер Тереза Май направи промени в кабинета си но въпреки това всички важни министри запазиха
длъжностите си.
Безработицата в еврозоната продължава да намалява. През ноември тя достигна 8,7%, най-ниското ниво от януари 2009 г.
Чешкият президент Милош Земан води на първия тур от президентските избори с около 42% от гласовете. Това показват
първи резултати от преброяването на подадените бюлетини от малко над 50 на сто от изборните секции, съобщиха
световните агенции. Втори е Иржи Драхош, прозападен учен, с 25%, значително пред останалите седем претенденти за
президентския пост. Ако победителят в първия тур не вземе над 50% от вота, двамата кандидати с най-много гласове ще
премерят сили на балотаж, който също като първия тур ще продължи два дни и е насрочен за 26-27 януари.
Турция няма да приеме "привилегировано партньорство" с Европейския съюз, заяви министърът за ЕС на Турция Йомер
Челик, цитиран от "Хюриет дейли нюз". "Ако ни бъде предложено привилегировано партньорство, ние няма дори да го
обмислим, а просто ще го отхвърлим", каза Челик пред телевизия Хабертюрк, цитиран от БНТ.
САЩ
САЩ „могат евентуално да се върнат обратно“ в Парижкото споразумение по климата, заяви американският президент
Доналд Тръмп в сряда. Това обаче може да се случи единствено при условия, които няма да наказват страната за
богатството ѝ от изкопаеми горива. “Честно казано, това е споразумение, с което нямам проблем, но имам проблем със
споразумението, което подписахме, защото, както винаги, те направиха лоша сделка“, каза Тръмп.
Канада
Канада е все по-силно убедена, че президентът Доналд Тръмп скоро ще обяви изтегляне на САЩ от Северноамериканското
споразумение за свободна търговия (NAFTA), съобщиха двама правителствени източници, цитирани от Ройтерс.
Съобщението хвърли нови съмнения върху перспективите на преговорите за модернизиране на тристранното
споразумение, което Тръмп многократно критикува като несправедливо спрямо САЩ.
Китай
Според премиера Ли Къцян брутният вътрешен продукт на Китай се очаква да е нараснал с около 6,9% през 2017 г. в
сравнение с предходната година. Официалните икономически данни ще бъдат публикувани през тази седмица.
Китайското Министерство на търговията заплаши САЩ с противодействия, ако администрацията на Тръмп започне
протекционистични мерки срещу Китай. Ако САЩ подкопават интересите на Китай с едностранни стъпки ще "предприемем
всички необходими мерки" да защитим страната си със законните си права, заяви говорител на министерството. През
миналия август Тръмп разпореди разследване, за да се определи дали Китай принуждава чуждестранни компании да ѝ
трансферират ноу-хау и технологии чрез ограничен достъп до пазара. Разследването може да приключи до януари.
Междувременно САЩ продължиха да разширяват търговския си дефицит с Китай през миналата година. Според доклад
на китайската митническа администрация дефицитът нараства с около 9% до малко под 278 млрд. долара.
Глобалната икономика
Световната банка отново повиши прогнозата си за растежа на световната икономика. Тя ще нарасне с 3,1% през 2018 г.
През юни Световната банка прогнозира растеж от 2,9%.
Цените на петрола се повишиха до най-високото си ниво от три години. Американският лек суров петрол WTI струва около
63 долара за барел през този уикенд.
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√ Цените на храните на едро у нас остават близо до 2,5-годишен връх
Индексът на тържищните цени се повиши тази седмица с 0,67 процента
Индексът на тържищните цени (ИТЦ), който отразява цените на хранителните стоки на едро в България, се повиши тази
седмица с 0,67 процента до 1,499 пункта. Преди три седмици, малко преди Коледа, ИТЦ достигна до рекордните за
последните две години и половина 1,500 пункта, отчита Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ).
Тази седмица доматите се продават по 1,73 лева за килограм. Краставиците от внос поскъпват с 5,7 на сто до 1,85 лева
средно за килограм. Картофите поскъпват с 5,2 на сто и се търгуват по 0,61 лева за килограм на едро. Цената на морковите
се вдига с 2,9 на сто до 0,70 лева за килограм, а зелето се търгува по 0,60 лв./кг на едро.
Ябълките се продават по 1,35 лв./кг. Цената на лимоните се понижава с 1,7 процента до 2,36 лева. Портокалите поевтиняват
с 1,6 на сто до 1,26 лева за килограм на едро. Мандарините се продават по 1,50 лв./кг.
Кравето сирене поскъпва с 2,0 на сто и се продава по 6,02 лв./кг; кашкавалът, тип "Витоша", се търгува по 10,87 лв./кг.
Олиото се купува по 1,92 лева за литър. Каймата поевтинява с 0,6 и се търгува по 4,90 лева за килограм. Цената на пакетче
краве масло от 125 грама се понижава с 1,2 на сто, до 2,40 лева за брой. Пилешкото замразено месо поскъпва с 2,6 на сто
и се продава по 3,90 лева за килограм на едро.
Захарта се търгува по 1,22 лв./кг, а брашното, тип "500", - по 0,81 лева за килограм. Зрелият фасул се купува средно по 3,46
лв./кг. Яйцата се продават по 0,27 лева за брой на едро в края на седмицата.
Капитал
√ Износът към трети страни пада с 12.7% през ноември
Продажбите на български стоки в ЕС обаче продължават да растат. Общият експорт се увеличава с 4.8
Продажбите на български стоки в трети страни отчитат рязък спад от 12.7% през ноември. Понижението се компенсира от
растящ експорт към ЕС. Това донякъде успява да изведе общия износ на плюс, но с малко - след силен ръст от 14.9% през
десетия месец на годината темпът се понижава до 4.8% през ноември. Основната причината за слабата търговия със
страните извън съюза е износът на пшеница. Той отбеляза годишно понижение от над 90% до едва 9.5 млн. лв. за месеца.
Спадът е основно заради по-малки обеми. Това става ясно от последните данни на НСИ, публикувани в петък.
Повечето анализатори очакват българският износ да продължи да расте и през следващата година предвид добрите данни
за европейската и световната икономика. Нетният му принос към ръста на БВП обаче отслабва заради засилващото се
вътрешно търсене, което води и до повече внос. Към ноември промяната му е с 15.4% нагоре спрямо 2016 г.
Търговското салдо на страната остава на минус от 5.6 млрд. лв., което е с 2.1 млрд. лв. над сумата от предходната година.
Пшеница и горива
През ноември износът на български стоки към трети страни отчита двуцифрен спад от 12.7%, като 7.1 пр. п. от понижението
идва от експорта на житни растения. И по-конкретно - продажбите на пшеница, които регистрират намаление от 108.9 млн.
лв. през ноември 2016 г. до едва 9.5 млн лв. година по-късно.
Втората стокова група с по-чувствително понижение е тази на горивата, които дърпат с още 3.5 пр. п. надолу промяната за
месеца. Стойността на продажбите пада с над 55.7 млн. лв. до 233.2 млн. лв. през ноември в резултат на по-малки
експортирани количества към трети страни (с 38% надолу).
Към ноември (т.е. за единадесетте месеца на годината) продажбите на български стоки на най-големия търговски партньор
на страната извън ЕС - Турция, достигат малко над 3.7 млрд. лв., което е с 12.5% над нивата от предходната година. На
второ място е Русия, където промяната е значителна - експортът нараства с 93% спрямо 2016 г. до 1.3 млрд. лв. Основен
принос за повишението обаче има обратният експорт на складирани от години количества тръби за газопровода "Южен
поток".
Продажбите към ЕС
Продажбите на български стоки в страните от ЕС нараства с 11.3% от началото на 2017 г., като така към ноември достига
сума от почти 32 млрд. лв. Подробната разбивка ще излезе след месец, но НСИ публикува числата за октомври, когато
повишението беше 11.2% на годишна база.
То е относително балансирано, като няма един конкретен фактор, който да дърпа промяната нагоре. С най-голям принос
към растежа е износът на електрически машини и части (2.3 пр. п.), следван от сумата на продажбите на мед и медни стоки
заради по-високите цени на цветния метал на международните пазари. От друга страна, експортът на горива се стопява
наполовина през октомври, което дърпа показателя надолу.
През първите десет месеца на изминалата година износът към ЕС се увеличава с 10.9%, като половината от този ръст се
дължи на по-силни продажби на български стоки в Белгия и Германия. Темпът е двуцифрен и при двете държави, като в
Германия сумата на продажбите достига 5.9 млрд. лв. (с 13.5% нагоре), а в Белгия - почти 1.7 млрд. лв. (с 67% нагоре).
News.bg
√ За Павлова председателството ни не може да е посветено само на един въпрос
Не може да извадим един въпрос, който да е най-важният за нашето председателство, защото всеки има своето значение.
Това заяви министърът на Българското председателство на Съвета на ЕС 2018 - Лиляна Павлова пред Нова телевизия.
Въпреки това тя спомена, че дигиталната икономика е тази, която създава работните места. Децата ни, които заминаха да
учат и да живеят в чужбина започнаха да се връщат, защото тук има потенциал да работят във високите технологии. Това
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е тенденция, която трябва да хванем и да работим по нея. Защо да не дадем заявката България заедно с други страни да
стане Силициевата долина на Европа, запита реторично Павлова.
Тя спомена и теми като дигиталния дневен ред, икономика и растеж. Темата за здравеопазването, пречупена като
здравословно хранене и качеството на храните. Според нея, за шест месеца да се преборим с двойния стандарт на храните
в ЕС е свръхамбициозно. Според нея може да се помисли как да бъде променено европейското законодателство, за да
няма дискриминиране на едни държави спрямо други при производството на храни.
Запитана за заявеното от финансовия министър Владислав Горанов планиране да влезем в в т.нар. чакалня на Еврозоната,
Павлова каза, че това е първата стъпка. Т.нар. "чакалня" е валутен механизъм, за който България е готова отдавна, защото
сме във валутен борд. На следващия етап е важно влизайки в чакалнята да не стоим там много години, каза Павлова.
Запитана дали е имало въпрос от европейските лидери за ескалация на криминогенната обстановка, тя отговори, че
ескалация няма. Има два трагични инцидента, но това са инциденти, каза Павлова. Тя благодари на всички служби, които
осигуряват спокойствието на всички гости - те са невидимата част от нашия екип, каза министърът.
Припомняме, на втория ден от януари в къща в Нови Искър бяха открити пет трупа. По-късно стана ясно, че това е шесторно
убийство, а обвиненият за негов извършител също бе открит самоубил се с пистолет с шумозаглушител.
На 8 януари бе застрелян бизнесменът Петър Христов. Малко по-късно почина данъчният инспектор, прострелян в центъра
на София.
Запитана за това, че един от протестите беше воден и от член на кабинета, тя заяви, че те са право на всеки един да си
търси правата да отстоява позиция, в която вярва. Припомняме, няколко протеста съпътстваха откриването на нашето
европредседателство. Протестите минаха по един законов и достоен начин, обясни Лиляна Павлова. Това не навреди на
имиджа на страната - протестите са ежедневие в Европа, допълни тя.
Относно речта на председателя на Европейския съвет Доналд Туск, която бе изцяло на български език Павлова призна, че
е имало изненада. Туск има принос в написването на речта.
На въпрос дали не станахме много буквоеди - Туск не каза нито веднъж думата "кохезия" и др., Лиляна Павлова призна,
че може би ние самите се унасяме и прекаляваме и трябва да говорим на един по-достъпен език. Не случайно избрахме,
че българското председателство ще се води на български език.
Относно предстоящия вот на недоверие, който ще бъде гласуван на 17 януари, Павлова смята, че имало подгряване и
датата съвпада с изслушването на премиера Бойко Борисов за нашето Европредседателство.
Няма мотиви сега да има вот по тази тема - дори като усещане за корупция. Ако видите статистиката и социологията в други
страни - то (усещането за корупция - б.р.) е на по-високо ниво от България. Това е една стандартна процедура - нека се
проведе, каза Павлова.
Запитана дали Антикорупционния закон показва, че има институционално напрежение (депутатите отхвърлиха
наложеното от президента Румен Радев вето - б.р.), Павлова отговори - не бих го нарекла напрежение. То е част от дебата
за промените в този закон, каза Павлова. Тя бе категорична, че антикорупционния закон няма да е мантрата, която да реши
проблемите.
На въпрос: "Как си обяснявате това, че от една страна изглежда решено, от друга - никак не е еднозначно гласуването на
Истанбулската конвенция", Павлова акцентира на дебатите в обществото.
"Това, че има дебати в обществото и в политическите сили не е лошо - ще може да се изчисти всяко съмнение. Дали е
базирано на възползването на определени групи, които нажежават общественото положение - важно е да изчистим, ако
има такива притеснения. До каква степен е прецизен българският превод - ще трябва да се помисли", каза Павлова.
Cross.bg
√ Кристиан Вигенин: Нека се обединим в борбата срещу насилието към жени
НС на БСП проведе демократична дискусия, произнесе се и имаме официална позиция за Истанбулската конвенция,
утвърдена със сериозно мнозинство. Партиите в ПЕС имат право на различни мнения, но нямаме никакви разминаване по
това, че насилието срещу жени и домашното насилие са явления, които трябва да бъдат изкоренени". Това каза народният
представител оп ПГ на „БСП за България" Кристиан Вигенин пред "Нова телевизия".
Той добави, че в своята позиция левицата е отбелязала, че започва работа по внасянето на конкретни предложения за
промени в българското законодателство, за да се изпълнят целите на конвенцията. Вигенин добави, че в текста на
конвенцията има няколко параграфа, които са с двусмислени формулировки и самият факт, че те дават повод за
разнопосочно тълкуване, показва, че тя не е съвършена.
„Заради такъв тип неща се подценява смисълът на създаването на конвенцията. И при нас тези текстове се разбират по
различен начин, както и в обществото. Едни смятат, че в тях няма никакъв проблем, а други - напротив. Още през 2014 г.
ние изразихме колебанията си по тези текстове и България е предлагала други формулировки за тези спорни моменти",
каза още социалистът.
Той заяви, че начинът, по който е взето решението в правителството и бързината, с която конвенцията бе внесена в
парламента, са контрапродуктивни. Вигенин бе категоричен, че това е налагане на решение върху общественото мнение.
„Вината тук е на ГЕРБ и ОП за начина, по който го направиха", добави още той.
Кристиан Вигенин бе категоричен, че когато БСП направи своите предложения, ще се види кой наистина се вълнува от
проблемите с домашното насилие и кой изпълнява някакви инструкции- прибързано да ратифицираме тази конвенция.
Той добави, че ГЕРБ не бива да се грижи толкова за БСП и вътрешните дебати, които има в левицата.
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„Министър Кирил Ананиев, който е гласувал против конвенцията, дава съвети на БСП как трябва да си промени позицията.
Вчерашната пресконференция на министрите Цачева и Захариева също беше неубедителна и затова, нека се обединим в
борбата срещу насилието към жени и да не прибързваме", призова народният представител.
Относно вота на недоверие той добави, че стратегията на ДПС е по-различна от тази, на БСП.
„Ние търсим категорична промяна в управлението и политиката, докато на този етап, те са по-склонни да крепят статуквото
и да насочват политическия огън срещу младшия партньор", поясни народният представител.
Вигенин бе категоричен, че проблемът не е, че се говори много за корупция, а че всичко е пропито от нея и хората са
свикнали.
„Когато внесем мотивите, ще представим голямата картина- как правителството не само не иска да се справи с нея, но и
покровителства голямата корупция", заяви Кристиан Вигенин.
В. Банкерь
√ Япония се интересува от инвестиции в иновации, ИТ технологии и машиностроене в България
Министър-председателят Бойко Борисов ще се срещне в неделя, 14 януари, с премиера на Япония Шиндзо Абе, който ще
бъде на официално посещение в България. Това е първа визита на японски министър-председател у нас и чрез нея ще бъде
потвърдено желанието на двете страни за активизиране на диалога на най-високо равнище. Тя е част от първата обиколка
на ръководителя на правителството в Токио в балтийските страни и на Балканите.
Срещата е много важна на фона на обявеното в края на декември решение на Европейския съюз и Япония да подпишат
Споразумение за свободна търговия, известно като JEEPA, през март 2019-а. С него за България се отварят нови
възможности за засилване на търговските взаимоотношения с азиатската страна. Отпадането на японските мита ще е от
голяма полза за европейските износители на сирена и кашкавали, например, чиито изделия в момента се оскъпяват с 30
процента.
По време на срещата ще бъдат обсъдени приоритетите на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз и
възможностите за сътрудничество по тях. Друга тема е задълбочаването на двустранното търговско-икономическото
партньорство с акцент върху увеличаването на българския износ, сътрудничеството в областта на технологичното развитие,
както и възможностите за привличането на японски инвестиции.
Министър-председателят Шиндзо Абе ще бъде придружен и от бизнес делегация, в която са включени представители на
най-големите японски компании.
В периода след 2003 г., когато стокообменът между България и Япония, прескочи сто милиона щатски долара,
двустранната търговия варира в широки граници и се отличава с приливи и отливи. За 2016 г., двете страни си размениха
стоки на обща стойност 151 млн. щ.д., което е най-високото постигнато ниво на взаимната ни търговия от 2008 година
насам. През 2016-а е реализиран и значителен износ на меса и карантии от домашни птици (4.4 млн. щ.д.), след като през
2015 г. България бе одобрена като вносител на птиче месо в Япония.
Според последните официални данни, за първото полугодие на миналата година двустранната търговия е на стойност 71.4
млн. щ.д., като се отчита намаление спрямо същия период на 2016-а. Спадът в българския експорт се дължи основно на
намалението при износа на меса от домашни птици (86% спад) поради прекратения износ в края на 2016 г., в резултат
наличието на огнища на птичи грип в България (през юли 2017 г. износът е възобновен). Други позиции, по които се отчита
спад са пресни и приготвени мекотели (съответно 53.6% и 48.8% спад), инструменти и апарати за автоматично регулиране
и контрол (34.4%), сушени зеленчуци (5.5%), машини за преработка на тютюн и други. За сметка на това, увеличение се
наблюдава при традиционни за износа ни стоки като електрически трансформатори (52.5% ръст), етерични масла (67.9%),
пера от птици (77.4%), вино (79.5%) и други.
В структурата на българския износ за Япония преобладават изделия със сравнително ниска степен на преработка. В помалки количества са стоките с висока добавена стойност. В последно време се наблюдава износ, макар и неголям по
стойност, на стоки като: вина, електрически табла, антибиотици, облекла и други. Вносът от Япония обхваща предимно
стокови групи като автомобилни превозни средства, кабели, пигменти, машинни части, машини, стоманени профили и
други.
Освен към продукти като киселото мляко и виното, интерес се наблюдава и към други български продукти селскостопански продукти, розова вода, розово масло, рапани, мекотели, пчелен мед и други. Би могъл да се разшири
българският износ на софтуерни продукти, на продукти на фармацевтиката, зеленчуци и плодове и други. Една подходяща
пазарна ниша за българските производители са екологично чистите и здравословни продукти.
Препоръчително е българските фирми да насочат своите усилия към разработването и производството на стоки с висока
степен на преработка - машини, съоръжения, високи технологии и други продукти, съответстващи на изискванията на
японския пазар.
До 1 януари 2007 г. около 95% от българския износ ползваше преференциите, предоставени от японското правителство на
стоките с български произход в рамките на Общата система за преференциите. Във връзка с присъединяването на България
към ЕС, страната ни отпадна от списъка със страните, ползващи японски преференциален митнически режим в рамките на
Общата система за преференциите.
Инвестиции
По-значими японски инвестиции са реализирани в областите: здравеопазване, производство на електрооборудване за
автомобили, възобновяеми енергийни източници. Японската банка за международно сътрудничество финансира у нас
редица проекти, основно в областта на енергетиката и инфраструктурата.
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Съществуват и примери за успешно дългогодишно сътрудничество между български и японски фирми, например между
българската фирма "Ел Би Булгарикум" и японската компания "Мейджи" за производството на българско кисело мляко.
Много успешен бизнес у нас има Sumitomo Electric Industries, която има бизнес за производство на автомобилни
компоненти с почти 250 000 служители в цял свят. В България тя работи чрез "СЕ Борднетце", което произвежда
автомобилни кабелни системи в заводите си в Карнобат и Мездра с над 3300 служители, които през 2016 г. са й осигурили
207 млн. лв. приходи.
През 2019 г. България и Япония ще отбележат 110 г. от първите търговски взаимоотношения и 80 г. от установяването на
дипломатически отношения.
Fermer.bg
√ Готови са двата документа по Кодекса за земята
По новото единно законодателство за земеделските земи ще се работи 10 месеца
Министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов внесе в деловодството на Народното събрание двата
документа, които бяха поискани от депутатите, за да се приеме Кодекс за земята.
За разглеждане и одобрение от Народното събрание са внесени Анализ на нормативната регулация на обществените
отношения в земеползването, относно собствеността, ползването, опазването и управлението на земеделските земи в
България и Стратегия за развитие на поземлената собственост и поземлените отношения в Република България, съобщиха
за Фермер.БГ от агроведомството.
Документите са разработени и предадени на парламента във връзка с Решение на Народното събрание от 19 септември
2017 г., като срокът за това беше 31 декември миналата година.
„Анализът проследява в детайли действащата нормативна и поднормативна уредба в областта на поземлената
собственост и поземлените отношения. Идентифицирани са процедурите, по които следва да се предприеме развиване,
усъвършенстване и надграждане на законовата уредба с цел привеждането им в съответствие с останала нормативна
регулация, изисквания по действащи европейски регламенти, осъвременяване и актуализиране на законовата рамка в
съответствие с икономическите реалности в страната“, допълниха от пресслужбата.
Решението на Народното събрание от 19 септември миналата година предвижда в срок от 10 месеца след приемането на
доклада и след обществено обсъждане земеделският министър да внесе в парламента проект на единен законодателен
акт, уреждащ обществените отношения в земеползването – закон или кодекс.
Бяха посочени и случаите, които няма да бъдат засегнати от новото единно законодателство: при възстановяване на
правата на собствениците или на техните наследници върху земеделските земи, които се довършват по реда на Закона за
собствеността и ползването на земеделските земи, при държавното подпомагане на фермерите, както и при прилагането
на мерки за регулиране на вноса и износа на земеделски продукти.
В. Сега
√ Децата без образование: колко, къде и защо?
Най-много отпадащи от училище ученици има в Сливен, Стара Загора и Пловдив, а най-малко - в Смолян
По анализ на Центъра за междуетнически диалог и толерантност "Амалипе"
Една година след въвеждане на новата образователна структура, скъсяваща основното образование, което вече приключва
в седми клас, е време за равносметка. Доведоха ли промените до намаляване на отпадналите, или напротив? Колко от
завършилите основни училища през 2017 г. са продължили средно образование, къде са концентрирани
непродължаващите, защо не продължават и как може да бъде преодоляна негативната тенденция? На тези въпроси е
посветен анализът на Центъра за междуетнически диалог и толерантност "Амалипе", излязъл наскоро. Представяме ви
основните акценти от него.
Анализът на "Амалипе" почива на предоставена от МОН информация само за учениците, завършващи основни училища, а
не за всички завършващи основно образование ученици (в средни школа, както и в професионални и профилирани
гимназии, които до юни м.г. обучаваха до осми клас). От организацията подчертават, че данните са условни. "Факт е
тревожната тенденция много средни училища да записват "на книга" в осми клас ученици, които така и не стъпват в тях.
Това се прави, за да сформират паралелки и да получат по-голям делегиран бюджет. Затова колкото и прецизни да са
данните на МОН, не можем да сме докрай убедени в тяхната точност: една част от учениците, посочени като
продължаващи в осми или девети клас, вероятно няма да стъпят в класните стаи, като никой не може да посочи със
сигурност каква е тази част", посочват авторите Деян Колев и Теодора Крумова. Все пак данните очертават определени
тенденции.
Хиляди ученици отпадат след завършването на основно образование, превръщайки се в най-голямата група отпадащи или
незаписани в училище. Общо 2763 деца от всички 42 221, получили диплома за основно образование в основни училища,
не са записани в никакъв вид средно училище, което прави 6.33%. "По данни на НСИ от предходните години, напускащите
училище в прогимназиален етап се движат между 3 и 4% годишно. От тази гледна точка 6.33% непродължаващи в първи
гимназиален етап изглеждат стряскащо", коментират авторите. Данните показват, че след завършен 7-и клас не са
продължили 4.56% от дипломираните ученици (1319 от 28 963 души), а след завършен 8-и клас отпадат 10.19% (1354 от 13
285 души). Причината за голямата процентна разлика се крие в това, че през предходните години две трети от
седмокласниците продължаваха в професионални или профилирани гимназии. Основните училища изпълняваха и
функцията да задържат в класните стаи и да образоват тези ученици, които не са мотивирани да продължат в средна
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степен. Законът за предучилищното и училищното образование "смъкна" с една година първия "изход" от системата.
Вероятно много от тези 1319 ученици, които сега прекъснаха образованието си след 7-и клас, биха продължили в осми,
ако училищата им предоставяха тази възможност", посочват от "Амалипе".
Наличието на средно училище в съответното населено място влияе най-силно на записването в средно образование. Почти
двойно по-висок е процентът на незаписаните в средна степен ученици, завършили основни училища, които са единствени
в съответното населено място: 8.97% в сравнение с 5.03% от завършилите основни школа в градовете. Разликата е особено
голяма сред завършващите седми клас: 7.46% от завършилите 7-и клас в основни училища в селата и малките градове не
са се записали в средно училище, докато в градовете непродължаващите са едва 3.52%. След осми клас процентната
разлика е по-малка, но броят непродължили деца е почти същият, като след седми клас. "Тази статистика потвърждава
една от основните хипотези, която сме защитавали и в други статии: при част от по-консервативните и патриархалните
общности физическата близост на училището е една от ключовите предпоставки за посещаемостта, а отсъствието на
училище в населеното място по местоживеене води до отпадане/незаписване и ограничаване на достъпа до образование.
Наличието на безплатен транспорт до училище в друго населено място може само частично да компенсира отсъствието на
физическа близост", заключават авторите.
Формирането на обединени училища е ефективно средство за намаляване до минимум на отпадането след 7-и клас. 55
основни училища се трансформираха в обединени (т.е. обучаващи ученици и в първи гимназиален етап, до 10-и клас) от
учебната 2017/18 г. Повечето от тях са в села - 48, пет са в градове, а две са в столицата. Повечето са успели да формират
паралелки в осми клас през септември 2017 г., част от тях - не. Данните показват, че средният процент на незаписаните в
осми клас ученици, които са придобили основно образование след 7-и клас в настоящите 55 обединени училища, е едва
2.3% (24 от общо 1047 ученици). В голямата част тях - 43 обединени училища - няма нито един непродължил след 7-и клас.
"Разбира се, част от учениците продължават в професионални гимназии, в СУ или в профилирани гимназии, като най-много
са записани в 8-и клас в съответното обединено училище. Най-голям брой непродължили - 5-има ученици - има в
обединеното училище в с. Зафирово, в което не е сформиран 8-и клас", отчитат авторите.
Училищата, чиито ученици продължават в средни училища по-рядко от средния процент за страната, са 341 от 1241
основни училища със завършили седмокласници. Учебните заведения със свръхконцентрация на непродължаващи (т.е.
двойно по-висок процент от средния за страната) са 249 спрямо завършилите седмокласници и 189 спрямо завършилите
осмокласници. Това означава, че на практика в 1/5 от училищата са концентрирани 4/5 от непродължаващите средно
образование ученици. От "Амалипе" умишлено не съобщават кои са тези школа, тъй като това би могло да доведе до
незаслуженото им стигматизиране. Ясно е обаче, че се забелязват два типа училища, в които има свръхконцентрация на
отпадащи.
Единият вид са школата, които са единствени в населено място. Далеч не всички "селски" училища имат много
непродължаващи, отбелязват авторите. Напротив, в 510 от общо 791 основни училища, които са в съответното село или
малък град, всички ученици след 7-и клас продължават, а в 436 училища продължават всички завършили осмокласници.
"Но в същото време са налице и училища, в които над 4/5 от завършилите основно образование не са записани в никакво
средно училище. Като цяло в 192 основни училища, които са единствени в населено място, е налице процент на
непродължаващи в средна степен ученици, който е двойно по-висок от средния за страната, т.е. налице е
свръхконцентрация", посочват от "Амалипе".
Вторият тип училища са сегрегираните "ромски" училища - в ромските квартали в големите градове, а понякога и в помалките, функционират училища, в които се обучават изцяло или почти изцяло ромски ученици. Обичайно броят на
записаните в тях ученици е висок, както и броят на отпадналите. Голямата част от тези училища са със свръхконцентрация
на непродължаващите средно образование.
Анализът показва, че от училищата със свръхконцентрация на непродължаващите средно образование преобладават
чувствително основните училища, които са единствени в населено място: 192 от общо 249 училища със свръхконцентрация
на непродължаващи след 7-и клас ученици и са ситуирани в села и малки градове, както и 230 от общо 313 училища,
свръхконцентриращи непродължаващите след 8-и клас. От градските училища със свръхконцентрация на отпадащи
категорично преобладават сегрегираните "ромски" училища. За тях няма официална информация: след 2009 г. МОН не
събира информация на етнически принцип. Но от теренната информация за сегрегираните училища, която "Амалипе" имат,
става ясно, че картата на градските училища със свръхконцентрация на непродължаващите средно образование съвпада в
голяма степен със сегрегираните училища.
И все пак не е налице пълно съответствие: някои от големите квартални "ромски" училища успяват да насърчат своите
ученици да продължат средно образование. Така например само 2-ма от завършилите основно образование в ОУ "Т.
Каблешков" (София, квартал "Факултета") 107 ученици не са се записали в средни училища! Същото важи и за част от
"сегрегираните" училища в по-малките градове. Налице е положителна тенденция в част от "ромските" училища учениците
масово да продължават в средна степен. Това не отменя факта, че в друга част отпадането е също така масово, както и
това, че повечето градски основни училища с непродължаващи ученици са сегрегирани, казват от организацията.
Анализът регистрира и сериозни регионални диспропорции
В някои области процентът на завършилите образование, които не продължават в първи гимназиален етап, е 5-6 пъти повисок от процента в други области. Показателно е, че тези диспропорции не са в пряка зависимост от икономическите и
демографско-етническите характеристики. Например и в петте области в най-бедния регион - Северозападния - процентът
на непродължаващите както след 7-и, така и след 8-и клас е значително по-нисък от средния за страната. При това в
посочените области концентрацията на ромски ученици е висока.
Данните показват, че областите с най-висока концентрация/свръхконцентрация на непродължаващи са Сливен (не
продължават 15.36% от завършилите 7-и клас и 28.40% от завършилите 8-и клас), Стара Загора, Пловдив, Силистра. С
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относително висока концентрация са също така Бургас, Добрич, Шумен и Ямбол. На обратния полюс с минимален процент
на непродължилите са Враца (не продължават 1.74 % от завършилите 7-и клас и 3.39 % от завършилите 8-и клас), В.
Търново, Перник, Благоевград, Плевен, Монтана и др. Абсолютен лидер е Смолян (не продължават 5-има ученици от
завършилите 7-и клас, всички завършили 8-и клас са записани в средни училища).
Възможни решения
От "Амалипе" смятат, че трябва да се предприемат комплексни мерки на национално ниво. Превръщането на основните
училища, които са единствени в населено място, в обединени, т.е. обучаващи и в първи гимназиален етап, според
организацията може да намали до минимум отпадащите в селските райони. "Наличието на десетки селски училища със
свръхконцентрация на непродължаващи ученици е предпоставка за разширяване на броя на обединените училища. МОН
следва да направи целенасочен анализ на местата, в които основните училища да се трансформират в обединени, и да
подпомага този процес", е мнението на експертите. Друга сериозна задача е десегрегация на сегрегираните ромски
училища в големите градове. От "Амалипе" смятат, че трансформирането на сегрегираните училища в ромските квартали
в големите градове в обединени училища също би довело до намаляване на отпадащите, но би било стратегическа грешка.
Първо, защото ще задълбочи сегрегацията в образованието на ромските деца, което е в разрез със стратегията за
образователна интеграция. Второ, защото опитът показва, че и в сегрегираните училища в големите градове може да бъде
постигнат минимален процент на непродължаващите в средно образование, но качеството в тях остава ниско.
"Инвестицията в десегрегация, т.е. в мерки за стимулиране на обучението в етнически смесени училища след
завършването на начален етап или на основно образование, е не само стратегически правилна, но и по-ефективна", смятат
експертите. Според тях трябва да се предвиди и целенасочен ресурс за повишаване на обхвата и подобряване на
качеството на образование в училищата с концентрация на отпаднали ученици (става дума за 20-28 % от училищата, в които
процентът на непродължаващите е над средния или много над средния за страната). Подкрепата за тези училища следва
да бъде на програмен принцип, т.е. за дейности. Сред препоръчаните мерки е създаването на национална програма за
работа с родителите, както и разширяване на подкрепата на МОН за преодоляване на финансовите бариери пред
обучаващите се в средни училища: например чрез безплатен транспорт от селата до избраната гимназия, безплатни
учебници за най-бедните средношколци и др.
Econ.bg
√ Спадът на долара подкрепя цените на златото
Стойността на февруарския фючърс за златото тази сутрин се повиши с 9,4 долара или 0,7%
Цената на златото поскъпва до максимума от септември, поради отслабването на долара спрямо основните световни
валути, сочат данните от търговията.
Стойността на февруарския фючърс за златото тази сутрин се повиши с 9,4 долара или 0,7% в рамките на търговията на
борсата в Ню Йорк (Comex) – до 1344,4 долара за тройунция. Стойността на мартенския фючърс за среброто се увеличи с
1,57 % - до 17,41 долара за тройунция.
Понижението на курса на долара към световните валути, включително към еврото и йената, достигна до най-ниското ниво
за последните три години, което обаче е в подкрепа на цената на златото. Динамиката, според експертите се обуславя и
от поскъпването на йената и еврото след публикуване на протокола на Европейската централна банка (ЕЦБ), както и на
коментарите на правителството на Япония за възстановяването на икономиката на страната.
Според протокола от последното заседание на ЕЦБ, регулаторът се готви през тази година да наложи ограничения по
програмата за изкупуване на облигации, която в продължение на три години е част от ключовият аспект на монетарната
политика на ЕЦБ. Председателят на Централната банка на Япония Haruhiko Kuroda от своя страна потвърди решимостта на
централната банка да подкрепи мащабната програма за монетарно стимулиране дотогава, докато инфлацията не достигне
нивото от 2 %.
Вследствие на това индексът на курса на долара (курсът на долара към кошницата от валути на шестте страни основни
търговски партньори на САЩ) спадна с 0,25 % до 90,69 пункта. Отслабването на долара по правило се отразява
положително върху цената на златото, като го прави по-евтино за инвеститорите, притежаващи чужда валута.
Profit.bg
√ Тригодишно дъно за долара и пореден рекорд за индексите в Азия
Доларовият индекс, който следи представянето на "зелените пари" спрямо кошница от водещи световни валути, стартира
седмицата със спад до най-ниските си нива за последните три години. В началото на азиатската сесия в понеделник
индикаторът падна с 0.2%, до 90.85 пункта.
Еврото пък засили позициите си, подкрепено от очакванията, че Европейската централна банка се подготвя за затягане на
монетарната политика в еврозоната. Единната валута се повиши с 0.2 на сто, до ниво от 1.2225 спрямо щатския долар най-високото от ноември 2014 г. насам.
Експертите на Mizuho Securities обаче са на мнение, че поскъпването на европейската валута е пресилено. Главният валутен
стратег на компанията Масафуми Ямамото смята, че силата на единната валута се крие във вербалните "интервенции" на
ЕЦБ.
По думите му Марио Драги и неговите колеги едва ли ще прибегнат скоро до реално затягане, именно защото скъпото
евро ги притеснява.
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Японската йена също стартира седмицата с повишение спрямо долара. Към момента "зелените пари" се намират на найниските си нива спрямо йената от средата на септември миналата година насам. Един долар се разменя за 110,67 йени.
Поскъпването на японската валута също дойде като резултат от думите на гуверньора на централната банка Харухико
Курода. Той заяви, че институцията ще продължи да поддържа монетарните стимули, докато не бъде достигната
инфлационната цел от 2%, но в същото време изрази мнение, че икономиката на страната продължава постепенния си
растеж.
Интересна бе и развръзката при британския паунд, който в края на миналата седмица поскъпна рязко, след като бе
разпространена информация, че Испания и Холандия обмислят сепаративни споразумения с Лондон, с цел да останат в
максимално близки отношения с Острова след брекзит.
Впоследствие финансовите министерства и на двете държави опровергаха твърденията, но въпреки това британската
валута остана близо до най-високите си нива от юни 2016 г., когато бе проведен референдумът за напускане на
Европейския съюз.
На капиталовите пазари тази сутрин по-голямата част от азиатските индекси регистрираха нови исторически върхове,
повлияни от еуфоричната инерция на Уолстрийт, която се запази до края на миналата седмица.
Дори и в Япония, въпреки поскъпването на йената, което по принцип влияе зле на борсовите индекси в Страната на
изгряващото слънце, Nikkei 225 отчете повишение от 0.3 на сто, до ниво от 23 715 пункта.
В Хонконг представянето на Hang Seng бе още по-впечатляващо - той стартира седмицата с нов рекорд от 31 617 пункта,
повишавайки се с близо процент.
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