Асоциацията на индустриалния капитал в България в медиите
АИКБ
√ АОБР договори реформи в сектор енергетика
На проведена вчера, 6 февруари 2018 г., в Министерския съвет среща на работодателските организации с министърпредседателя Бойко Борисов, председателя на парламентарната Комисия по енергетика Делян Добрев, заместник
министър-председателя Томислав Дончев, министрите Владислав Горанов, Теменужка Петкова и ръководителите на НЕК,
БЕХ, АЕЦ и БНЕБ бяха обсъдени проблемите в сектор енергетика.
Представителите на изпълнителната и законодателната власт приеха основните предложения на национално
представителните работодателски организации и поеха ангажимент за поетапното им изпълнение.
Беше договорено след 15 дни да се проведе нова среща за оценка на изпълненото до момента.
Работодателските организации, обединени в АОБР, запазват готовността си за протест на 28 февруари 2018 г. и оттеглят
искането си за оставка на министъра на енергетиката Теменужка Петкова.
Информационна агенция „Фокус“
√ Румен Радев, АИКБ: Дали сме срок от 2 седмици за постигане на прогрес по договорените с правителството промени
в енергетиката
Дали сме срок от 2 седмици да има прогрес по това, което днес сме обсъждали като теми, да има конкретно стартирали
инициативи. Силно се надяваме в рамките на този срок да бъде постигнат напредък. Така че нашата готовност остава с тази
предупредителна мярка. Това каза заместник-председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ)
Румен Радев на брифинг след среща между работодателските организации и премиера Бойко Борисов в Министерски
съвет, предаде репортер на агенция „Фокус.
Цялата статия прочетете тук.
Vesti.bg
√ Напрежението между бизнес и държава спадна
Работодателските организации заявиха, че няма да искат оставката на енергийния министър
Високото напрежение между работодателските организации и енергийния министър е потушено. Бизнесът вече не иска
оставката на Теменужка Петкова, а управляващите са се ангажирали с реформи още от следващия месец. Това стана ясно
след среща в Министерския съвет във вторник.
Промените не се отнасят за тока за бита, изрично уточни председателят на енергийната комисия в парламента Делян
Добрев. Една от тях ще даде възможност и на фирмите да си купуват дневна и нощна електроенергия. Друга пък ще отвори
свободния пазар за всички производители над пет мегавата.
Работодателските организации настояха за оставката на Теменужка Петкова, след като на 2 февруари тя си „позволи да
изрече серия от неистини, което говори или за целенасочено заблуждаване на общественото мнение, или за липса на
професионализъм”, твърдят от там. Петкова говори за „свободен“ пазар на електроенергия, върху който държавата не
можела да влияе, удобно пропускайки факта, че на същия този „свободен“ пазар на практика участват само две дружества,
собственост на държавата, чрез борса, също собственост на държавата, заявиха от АИКБ, БСК и КРИБ, представляващи над
80% от българския бизнес.
Именно заради "неистините и манипулациите, заради неспособността й да се справи с проблемите в сектор „Енергетика“
и, най-вече, заради изоставените реформи", работодателските организации настояха за оставката на Петкова.
OffNews
√ Борисов и работодатели договориха реформи в енергетиката в отсъствие на ресорния министър
Засега протести и искания за оставка на Теменужка Петкова няма да има
Работодателите и премиерът Бойко Борисов се разбраха за започване на "дълбоки реформи в енергетиката". Това стана
среща на ръководителите на работодателските организации у нас и в отсъствието на министъра на енергетиката
Теменужка Петкова.
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От Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българската стопанска камара (БСК) и Конфедерацията на
работодателите и индустриалците в България (КРИБ) поискаха за оставката на Петкова. В тази връзка беше обявен и протест
за "безобразията в енергетиката".
В крайна сметка при Борисов е постигната договорка да не бъде искана оставката на Петкова.
Депутатът от ГЕРБ Делян Добрев, който е и шеф на енергийната комисия, обяви, че е проведена "ползотворна среща", на
която работодателите и Борисов се "разбрали" за "дълбоки реформи“:
Първата е свързана със законодателни промени, които ще извадят на свободния пазар производители на електроенергия,
които до сега имаха преференциална цена за тази енергия – продаваха директно на НЕК, без да я продават на свободния
пазар. Това са топлофикациите, когенерации, заводски централи и производители от възобновяеми енергийни източници
над 5 мегавата, посочи Добрев, цитиран от "Фокус".
Добрев обясни, че според промените производителите ще продават своята енергия на свободния пазар и ще имат договор,
който ще компенсира разликата между пазарната цена и цената, която те имат като ангажимент по различни директиви от
ЕС.
Според Делян Добрев това несъмнено ще повиши ликвидността на свободния пазар на електроенергия в България и ще
гарантира, че получаваме реалната, пазарна цена за нея. Народният представител уточни, че втората мярка е свързана с
дружествата в енергетиката. По думите му те ще предлагат на свободния пазар профилирана енергия, тоест отделно
дневна и нощна електроенергия:
До сега тези дружества предлагаха на свободния пазар 24-часови профили, сега ще предлагат 12-часови дневни и нощни
профили, за да може фирмите, които имат нужда от нощна енергия, да си купуват само нощна енергия и обратното, обясни
Добрев.
Председателят на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) Кирил Домусчиев каза, че се
надява да няма протести. „Целта е да има възможно повече производители, които да предлагат своята електроенергия на
борсата, защото сега реално има само двама, независимо от поправката, която се направи в закона през декември. Това
не е достатъчно да говорим за свободен пазар и за невъзможност да се изкривяват и манипулират цените на борсата, което
доведе до увеличение на електроенергията. Така че колкото повече производители има, толкова по-добре. В крайна
сметка ще имаме една борса с едно по-голяма предлагане от повече фирми и това би трябвало да е нещо по-обективно и
по-реално да се говори за свободен пазар, за прозрачност и за конкуренция“, обясни Домусчиев.
Зам.-председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Румен Радев каза, че е поставен
двуседмичен срок за "прогрес по това, което днес сме обсъждали". По думите му провеждането на планирания за 28
февруари протест ще зависи от постигнатия прогрес по договорените мерки.
Домусчиев от своя страна уточни, че всяка от работодателските организации ще обсъди и ще излезе с позиция по
отношение на министър Петкова и провеждането на протест, но общото мнение е, че в рамките на следващите 2 седмици
ще бъде постигнат напредък по всички въпроси.
Actualno.com
√ Работодателите вече не искат оставката на Петкова, няма да има и протест
Работодателските организации се отказват от искането за оставка на енергийния министър Теменужка Петкова. Това стана
ясно по време на брифинг на председателите на работодателските организации след среща с премиера Борисов в
Министерски съвет, предаде БГНЕС.
Удовлетворени сме от диалога, няма да се наложи да искаме оставката на министъра на енергетиката, заяви след срещата
председателят на Българската търговско-промишлена палата (БТПП) Цветан Симеонов. Именно БТПП от самото начало се
дистанцира от искането за оставка на Петкова, след като останалите работодатели - КРИБ, АИКБ и БСК, настояха за такава.
Причината - фактът, че Теменужка Петкова коментира характеристиките на регулирания борсов пазар, който обаче е
различен от свободния борсов пазар на ток!
По думите на председателя на енергийната комисия в парламента Делян Добрев, в енергийното законодателство и в
енергийната сфера. Най-важната е ангажиментът на правителството да ускори разговорите с Европейската комисия за
предсрочно прекратяване на договорите с т.нар. американски централи - ТЕЦ "Ей И Ес Гълъбово" и ТЕЦ "КонтурГлобал
Марица Изток 3", за изкупуване на произведения от тях ток от държавата до 2026 година. Разговори с ЕК се водят, като
най-вероятно аргументът е в сферата на нерегламентираната държавна помощ.
Ще има и законодателни промени, които ще извадят на свободния пазар производители на електроенергия, които досега
са имали преференциална цена за тази електроенергия и са я продавали директно на НЕК, без да я продават на свободния
пазар.
Припомняме, че работодателските организации настояха за оставката на Теменужка Петкова, след като на 2 февруари в ТВ
интервю тя си "позволи да изрече серия от неистини, което говори или за целенасочено заблуждаване на общественото
мнение, или за липса на професионализъм". Петкова говори за "свободен“ пазар на електроенергия, върху който
държавата не можела да влияе, удобно пропускайки факта, че на същия този "свободен“ пазар на практика участват само
две дружества, собственост на държавата, чрез борса, също собственост на държавата, заявиха по-рано от АИКБ, БСК и
КРИБ, представляващи над 80% от българския бизнес.
Тогава, заради неистините и манипулациите, заради неспособността й да се справи с проблемите в сектор "Енергетика“ и,
най-вече, заради изоставените реформи, работодателските организации настояха за оставката на Петкова.
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Club Z
√ Законодателни промени вадят на свободния пазар производители на ток
Задължават ЕРП-атата да плащат за технологичните загуби
Ще има бързи законодателни промени, които ще извадят на свободния пазар производители на електроенергия, каза пред
журналисти в МС депутатът и председател на Комисията по енергетиката в НС Делян Добрев сред среща с работодатели и
експерти с премиера Бойко Борисов, предаде БТА. Добрев определи срещата като много ползотворна. Тя беше поискана
от работодателски организации като КРИБ, АИКБ, БСК, които готвят и голям протест на 28 февруари заради поскъпналия
ток за индустрията и манипулациите на енергийната борса.
Под ръководството на премиера се разбрахме за дълбоки реформи в енергетиката, подчерта Делян Добрев.
На свободния пазар ще излязат топлофикациите, когенерациите, заводските централи и производителите на ток от
възобновяеми енергийни източници над 5 мегавата, каза Добрев. Законодателните промени ще бъдат готови до началото
на март, а се очаква да влязат в сила от първи юли. Това ще увеличи ликвидността на свободния пазара ще даде реална,
пазарна цена на тока, подчерта той.
Дружествата в енергетиката ще предлагат на свободния пазар на дневна и нощна цена. Досега тези дружества предлагаха
тока на 24-часови профили, а сега ще го правят на 12-часови профили - дневни и нощни, уточни Добрев. Така фирмите,
които имат нужда само от нощна енергия, ще купуват само такава, поясни депутатът.
Договорите за преференциални цени и задължително изкупуване на електроенергията с т. нар. "американски централи"
"ЕЙ И ЕС Гълъбово" и "КонтурГлобал" ще бъдат прекратени. С ЕК върви комуникация за прекратяване на тези договори, а
ангажимент на правителството е да забърза тези разговори и в сравнително кратък срок договорите да бъдат прекратени
и те да продават на свободния пазар, каза Добрев.
Следващата промяна, която се подготвя, е електроразпределителните дружества да изкупуват технологичните загуби на
електроенергия също на свободен пазар, каза депутатът.
Промените почти напълно ще либерализират свободния пазар на електроенергия без това да засяга домакинствата по
някакъв начин. Моделът не предвижда промени в цените на тока на регулирания пазар. Целта е да има ликвидност на
свободния пазар, където ще има не трима, а триста производители на ток и цената ще бъде пазарна, каза Добрев.
В. Сега
√ Кабинетът обеща бързи законови промени в енергетиката
Работодателите остават в стачна готовност въпреки щедрите предложения
Пред заплахата от протест на национално представените работодателски организации и на синдикатите заради шоковото
повишение на цената на тока на свободния пазар, правителството им обеща бързи законодателни промени. Бизнесът
оттегля искането си за оставка на ресорния министър Теменужка Петкова, но остава в готовност за протести. До "туширане"
на спора се стигна след като вчера работодателите от БСК, АИКБ, КРИБ и БТПП са се срещнали с премиера Бойко Борисов.
На нея са били обсъдени серия от мерки за укрепване на енергетиката и реалното, а не само формално въвеждане на
либерализирания пазар на ток.
От началото на годината досега бизнесът написа и поредица от отворени писма и призиви във връзка с поскъпването на
тока на свободния пазар. За част от фирмите увеличението достигна до 60%, заявиха работодателите. Те поискаха среща с
премиера, но отказаха визита при ресорния министър Теменужка Петкова. Причината - подобна среща имало и в края на
миналата година, но до решение на проблема с цените така и не се е стигнало.
Сега кабинетът е обещал на бизнеса да прекрати договорите за преференциални цени и задължително изкупуване на тока
от т.нар. "американски централи" - "Марица -изток" 1 и 3. Обещанието обаче е в неясно бъдеще време. "С Европейската
комисия върви комуникация за прекратяване на тези договори, а ангажимент на правителството е да забърза разговорите
и в сравнително кратък срок договорите да бъдат прекратени и те да продават на свободния пазар", обясни депутатът от
ГЕРБ и председател на комисията по енергетика в Народното събрание Делян Добрев.
Друга част от обещанията на правителството предвиждат на свободния пазар да излязат топлофикациите, когенерациите,
заводските централи и производителите на ток от зелени централи над 5 мегавата. Предложението ще залегне в
законодателни промени, които ще бъдат написани до март, а се очаква да влязат в сила от 1 юли. Това ще увеличи
ликвидността на свободния пазар ще даде реална, пазарна цена на тока, заяви Добрев.
Според него тези промени "почти напълно" ще либерализират пазара, без да се засягат домакинствата. "Моделът не
предвижда на този етап промени в регулирания пазар, начина, по който се определят цените за бита. В същото време
изгражда до много по-голяма степен свободния пазар така, че да има множество продавачи на електроенергия и да сме
сигурни, че цената, която получават бизнесът и индустрията, е пазарна", каза още Делян Добрев.
Дружествата в енергетиката ще предлагат на свободния пазар електроенергия на дневна и нощна цена. Досега тези
дружества предлагаха тока на 24-часови профили, а сега ще го правят на 12-часови профили, уточни Добрев.
ПРИДОБИВАНЕ
Българската независима енергийна борса (БНЕБ) вече официално е част от Българската фондова борса (БФБ) - София.
Договорът за прехвърляне на акциите на БНЕБ между Българския енергиен холдинг и БФБ влезе в сила след получаване
на всички необходими разрешения. Договорената цена е 5.2 млн. лв. 4 млн. лева от цената са платени при придобиването
на акциите, което финализира процеса по продажбата, а останалите 1.2 млн. лв. ще бъдат преведени на три равни вноски
в рамките на шестия, дванадесетия и осемнадесетия месец от прехвърлянето на капитала.
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БТВ
√ Протестът за цената на индустриалния ток вече е под въпрос
Преосмислянето стана факт след среща при премиера
След като бизнесът поиска оставката на министъра на енергетиката Теменужка Петкова заради „неспособността ѝ да се
справи с проблемите в сектор „Енергетика”, министър-председателят Бойко Борисов организира среща на страните по
въпроса.
Резултатът – договорена е реформа в енергетиката, която да позволи повече производители да продават електроенергия
на свободния пазар, а оттам се очакват и по-ниски цени на тока.
Така бизнесът даде срок от 2 седмици, в които държавата да предприеме реални стъпки за изпълняване на договорено.
Ако това стане факт, насроченият за 28 протест ще бъде отменен.
Еconomic.bg
√ След среща с Бойко Борисов: Работодателите вече не искат оставката на Теменужка Петкова
Разбрахме се за дълбоки реформи в енергетиката. Това каза народният представител от ГЕРБ и председател на
парламентарната енергийна комисия Делян Добрев, който даде брифинг след срещата на работодателите с министърпредседателя Бойко Борисов. До нея се стигна, след като вчера КРИБ, АИКБ и БСК поискаха оставката на министъра на
енергетиката Теменужка Петкова, обвинявайки я в „лъжи“ и „некомпетентност“.
„Проведохме много ползотворна среща при премиера Борисов. Под неговото ръководство се разбрахме за промени и
реформи в енергетиката, дори бих казал дълбоки реформи“, каза Добрев.
Самите мерки, набелязани днес, бяха обяснени от Добрев. „Първата е свързана със законодателни промени, които ще
извадят на свободния пазар производители на електроенергия, които до сега имаха преференциална цена за тази енергия
– продаваха директно на НЕК, без да я продават на свободния пазар. Това са топлофикациите, когенерации, заводски
централи и производители от възобновяеми енергийни източници над 5 мегавата“, посочи Добрев. По думите му след
законодателни промени, за които е поставен срок началото на март, тези производители ще продават своята енергия на
свободния пазар и ще имат договор, който ще компенсира разликата между пазарната цена и цената, която те имат като
ангажимент по различни директиви от ЕС.
Според Делян Добрев това несъмнено ще повиши ликвидността на свободния пазар на електроенергия в България и ще
гарантира, че получаваме реалната, пазарна цена за нея. Народният представител уточни, че втората мярка е свързана с
дружествата в енергетиката. По думите му те ще предлагат на свободния пазар профилирана енергия, тоест отделно
дневна и нощна електроенергия.
„До сега тези дружества предлагаха на свободния пазар 24-часови профили, сега ще предлагат 12-часови дневни и нощни
профили, за да може фирмите, които имат нужда от нощна енергия, да си купуват само нощна енергия и обратното“,
обясни Добрев. Той допълни, че третата промяна е свързана с така наречените „американски централи“ и също е много
съществена. Добрев припомни, че към момента между ЕК и България върви комуникация за прекратяването
дългосрочните договори за преференциална цена на енергията и задължително изкупуване.
„Ангажимент на правителството ще бъде да забърза разговорите с ЕК, така че да може в един сравнително кратък срок ние
да преформатираме тези договори и да ги прекратим“, каза Добрев, като уточни, че след като бъде постигнато
споразумението, тези централи също ще продават електроенергията, която произвеждат на свободния пазар.
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√ Парите в обращение в България са нараснали с близо 11% през 2017 г.
В края на миналата година са циркулирали близо 453 млн. броя банкноти и над 2,289 млрд. разменни монети
За една година обемът на парите в обращение в България е нараснал с 10,95%, като към края на декември 2017 г. възлиза
на 15,703 млрд. лв. Това показват данните от емисионно-касовата дейност на Българската народна банка (БНБ).
За едногодишен период увеличението е с 1,55 млрд. лв.
През предходния едногодишен период (декември 2015 г. – декември 2016 г.) нарастването беше по-слабо като абсолютна
стойност (1,428 млрд. лв.), но по-високо в процентно отношение (11,22%).

Пари в обращение (декември 2012 г. – декември 2017 г.)

През четвъртото тримесечие на миналата година парите в обращение се увеличиха с 623,4 млн. лв., или с 4,13% спрямо
края на третото тримесечие. Нарастването им е с 1,63 процентни пункта по-малко в сравнение със същия период на 2016
г.
В централната банка отчитат, че увеличението на парите в обращение в рамките на разглеждания период през ноември и
декември беше съответно с 0,11% и 5,29%.
От БНБ обясняват, че това се дължи на сезонните фактори, които влияят върху динамиката на парите в обращение –
засилено търсене на налични пари през коледните и новогодишните празници.

Пари в обращение (млн. лв.)

В края на декември делът на банкнотите в общата стойност на парите в обращение е 97,64%, като през четвъртото
тримесечие на годината той е нараснал с 0,01 процентни пункта спрямо края на септември 2017 г.
Средната по стойност банкнота в обращение в края на 2017 г. е 33,85 лв., като през четвъртото тримесечие се увеличи с
0,18 лв. За едногодишен период стойността ù се повиши с 1,35 лв., или с 4,17%. Нарастването на средната банкнота е
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резултат от високия темп на ръст в паричното обращение на броя банкноти от 50 и от 100 лв. и постепенната замяна на
двулевовата банкнота с монета.
Към края на декември 2017 г. делът на разменните монети в стойността на парите в обращение е 2,31%, като за периода
от октомври до декември е намалял с 0,01 процентни пункта спрямо края на предходното тримесечие.
Средната по стойност разменна монета в обращение в края на 2017 г. е 0,16 лв., колкото беше и в края на септември. За
едногодишен период стойността ѝ нарасна с 0,01 лв. в резултат от навлизането в обращение на монетата с номинална
стойност от 2 лв.
В края на миналата година делът на възпоменателните монети в общата стойност на парите в обращение е 0,05% и се
запазва на нивото от края на третото тримесечие.
Динамика и купюрен строеж на парите в обращение
В края на декември в обращение са 452,9 млн. броя банкноти, които са с 15,7 млн. броя, или с 3,6% повече в сравнение с
края на септември 2017 г. За същия период общата им стойност нарасна с 4,15% (610,5 млн. лв.), като в края на декември
достигна 15,333 млрд. лв.

Структура на банкнотите в обращение към 31 декември 2017 г.

С най-голям дял от 29,67% в общия брой на банкнотите в обращение в края на 2017 г. е купюрата от 20 лева, като към 31
декември 2017 г. в обращение са 134,4 млн. броя банкноти с този номинал. С най-малък дял от 5,95% са банкнотите от 5
лв.
Експертите на централната банка изчислиха, че в края на септември в структурата по брой на банкнотите в обращение
настъпиха изменения, като дяловете на купюрите от 2 и 20 лв. намаляха съответно с 0,77 и 0,22 процентни пункта, а тези
на купюрите от 5, 10, 50 и 100 лв. нараснаха съответно с 0,16, 0,60, 0,12 и 0,11 процентни пункта.
На годишна база книжните пари в обращение се увеличиха с 27,1 млн. (6,37%) по брой и с 1,494 млрд. лв. (10,80%) по
стойност.
Спрямо края на 2016 г. в структурата по брой на банкнотите в обращение дяловете на купюрите от 2 и 20 лв. намаляха
съответно с 2,30 и 1,45 процентни пункта, а на тези от 5, 10, 50 и 100 лв. нараснаха съответно с 0,46, 0,81, 1,79 и 0,69
процентни пункта.
Общата стойност в обращение на банкнотите от 50 лв. в края на 2017 г. е 6,041 млрд. лв., което им отрежда и най-големия
дял (39,41%) в структурата по стойност на банкнотите в обращение. С най-малък дял от 0,37% е стойността на банкнотата
от 2 лв.
В края на миналата година в обращение са над 2,289 млрд. броя разменни монети, които са с 43,5 млн. броя, или с 1,94%
повече в сравнение с година по-рано. За същия период общата им стойност нарасна с 12,8 млн. лв., или с 3,67%, като в края
на 2017 г. тя достигна 362,4 млн. лв.
В БНБ пресмятат, че на годишна база се запазва общата тенденция на растеж с устойчиви темпове на броя на разменните
монети от всички номинали. Спрямо края на 2016 г. общият брой на разменните монети се увеличи със 174,8 млн. (8,26%),
а стойността им – с 55,7 млн. лв. (18,18%).
С по-високи темпове е нарастването в паричното обращение на броя на монетите с ниска номинална стойност, както и на
тези от 1 лв. За едногодишен период броят на монетите от 1 лв. в паричното обращение се увеличи с 13,35% (16,5 млн.
броя), което представлява най-високият растеж за 2017 г. сред монетите, с изключение на навлизащата в обращение
разменна монета с номинална стойност от 2 лв., чийто брой се увеличи с 13,4 млн., или със 71,75%.
Най-голям дял от 29,69% в общия брой на разменните монети в обращение имат монетите от 1 ст., които към 31 декември
2017 г. са 679,7 млн. броя. С най-малък дял от 1,40% в края на четвъртото тримесечие е броят на монетите с номинална
стойност 2 лв.
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Структура на разменните монети в обращение към 31 декември 2017 г.

За едногодишен период спрямо края на 2016 г. в структурата по брой на разменните монети в обращение намаляха
дяловете на монетите от 1, 2, 5, 10 и 20 ст., съответно с 0,34, 0,19, 0,12, 0,18 и 0,08 процентни пункта, а дяловете на монетите
от 50 ст. и от 1 лв. и 2 лв. нараснаха съответно с 0,13, 0,26 и 0,52 процентни пункта.
Общата стойност на разменните монети в обращение също запази тенденцията си на растеж от последните няколко
години. Основен принос за това нарастване имат разменните монети с високи номинали – от 1 и 2 лв.
Стойността на монетите от 1 лев в обращение в края на 2017 г. е 140,1 млн. лв., което им отрежда и най-големия дял
(38,66%) в структурата по стойност на разменните монети в обращение. С най-малък дял от 1,88% е стойността на монетите
от 1 ст.
Измененията в структурата по стойност на разменните монети в обращение за едногодишен период са под въздействие
на навлизащата в обращение монета от 2 лв., която е единствената с нарастващ дял (с 5,53 процентни пункта) в съвкупната
стойност на намиращите се в обращение разменни монети.
Фалшиви и преправени банкноти и разменни монети
От октомври до декември в Националния център за анализ на БНБ са задържани 216 броя фалшиви български банкноти,
циркулирали в паричното обращение. Спрямо третото тримесечие на 2017 г. те са с 19 броя повече.

Брой на неистинските български банкноти (октомври – декември 2017 г.)

В общия брой на задържаните през четвъртото тримесечие неистински български банкноти най-голям дял има купюрата
от 20 лв. (55,56%).
В структурата на задържаните фалшиви книжни пари, циркулирали в паричното обращение, с по-малки дялове са тези от
10 лв. и 50 лв., съответно с 25,93% и 15,74%.
От октомври до декември в центъра са регистрирани и задържани общо 144 неистински български разменни монети, от
които шест броя от 2 лв., 29 броя от 1 лев и 109 броя от 50 стотинки.
През четвъртото тримесечие на 2017 г. в БНБ са регистрирани и задържани и фалшиви чуждестранни банкноти, както
следва: 751 броя евро, 57 броя щатски долари и 33 броя банкноти от други чуждестранни валути.
√ Марк Рюте: Подкрепяме България да се присъедини към Шенген, има още малко работа
България върви съвсем ясно в правилната посока, заяви премиерът на Нидерландия след срещата си с Бойко Борисов
Подкрепяме България да се присъедини към Шенген и оценяваме положените усилия, но се иска да се свърши още малко
работа от всички заинтересовани, включително и в България. Това каза пред журналисти днес в Министерския съвет Марк
Рюте, министър-председател на Нидерландия, след работна среща с премиера Бойко Борисов, предаде БТА.
България е изпълнила всички критерии по отношение на еврозоната - има още малко да се направи и съм убеден, че
страната ще постигне и това, каза Рюте. България върви съвсем ясно в правилната посока, подчерта той. Единният пазар
на ЕС е изключително важен и трябва да се положат усилия за неговото развитие, каза още премиерът на Нидерландия.
Бойко Борисов посочи, че Холандия е инвеститор номер едно в България с инвестирани над 7,1 млрд. евро. Това значи, че
имаме пълното доверие на холандския бизнес, каза Борисов.
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"Трябва да си довършим домашното по борбата с контрабандата, те имат да ни догонват в това отношение, трябва да си
имаме пълно доверие и още повече инвеститори да дойдат в България", каза още българският премиер.
"Поговорихме си и за Западните Балкани, за Турция и за свързаността в региона. Имаме си доверие и разбиране - днес ЕК
даде горе-долу знак за перспективата на Балканите, каза той. Надявам се за чакалнята на еврозоната и за Шенген", добави
Борисов.
"Има много теми, за които сме говорили и ще продължим да говорим. За един месец в ЕС се счита, че България има
успешно председателство на Съвета на Европа. Искаме да убедим всички, че на Изток има дисциплинирана държава, която
пази Шенгенската граница, спазва върховенството на закона и генерира стабилност", каза Борисов.
Рюте поздрави Борисов за изключителното му лидерство и посочи, че България е една от най-бързо растящите икономики
в ЕС. Вие сте и ключов играч в региона, България е важна за ЕС, посочи Рюте.
ЕС предоставя защита и просперитет, но хората трябва да ги виждат по-често в ежедневието си, посочи той. Всички трябва
да постигнем баланс по отношение на солидарността на хората, търсещи убежище. Както Борисов казва, трябва да търсим
решение на корена на проблемите, допълни Рюте.
Economic.bg
√ Стамен Янев: Развиваме България като smart инвестиционна дестинация
Страната има нужда от инвеститори с визия и способност да развият човешкия капитал и природни ресурси
Стамен Янев е изпълнителен директор на Българската агенция за инвестиции (БАИ). Г-н Янев ще представи актуални данни
за чуждестранните инвестиции в България на международния форум Innovation Explorer 2018 „Иновациите като културна
нагласа: публични политики за иновации“ на 22 февруари. Събитието се провежда с подкрепата на БАИ.
Г-н Янев, през 2017 г. България затвърди позициите си на инвестиционна дестинация в секторите информационни и
комуникационни технологии, производство на части за големите автомобилни концерни, логистика и транспорт.
Очаквате ли промяна в интересите на инвеститорите?
Действително през 2017 г. България продължи да утвърждава своята позиция като инвестиционна дестинация в
посочените сектори и най-вече ИКТ и производство на части за големите автомобилни концерни. На тази основа моите
очаквания са инвеститорският интерес да се запази, задълбочи и разшири и да вървим към поетапна трансформация в ИКТ
сектора – от аутсорсинг (развитие на чужд софтуер) към сорсинг и създаването на собствени продукти - и в производството
на части – от ниско технологично към високотехнологично производство до създаването на нови центрове за
научноразвойна дейност. Мога да посоча като подобен пример Visteon с тяхната глобална развойна централа базирана в
София.
Моето желание е с Българската агенция за инвестиции (БАИ) е да позиционираме и развием България като „smart“
инвестиционна дестинация, която произвежда брандирани продукти за глобалния пазар. Времето на ниско бюджетната
инвестиционна дестинация трябва да бъде забравено. Целта ни е България да бъде икономическият лидер във високите
технологии в Централна и Източна Европа, а защо не и за цяла Европа.
Наскоро казахте, че сферата на изкуството, филмовата индустрия, издателската дейност и като цяло
индустриите, свързани с творчество, са тези, които разкриват потенциал за иновации в България. Има ли реален
интерес за инвестиции в тези области? Страната ни подготвена ли е да предостави стимули за подобни
инвестиции?
Креативните и рекреативни индустрии са една от четирите основни сфери за развитие, които идентифицирахме в
Иновационната стратегия за интелигентна специализация. В тях виждаме силна динамика и растеж в сегмента „стартиращи
компании“. Познавам лично доста предприемчиви българи, които са се заели да разработват подобен тип иновации, а
дори да инвестират в подобен тип иновации. Тъй като се касае за стартиращи компании, едва след като има някакъв
първоначален продукт, може да се очаква привличането на стратегически или финансов инвеститор, като в следващите
няколко години може да очакваме сериозни успехи.
Примерите за органичен растеж от този тип са също много силни - неслучайно българската високотехнологична компания
„Chaos Group” получи техническия „Оскар“ през 2017 г. Същевременно същата тази компания твърди, че постиженията й
във филмовата индустрия не са на толкова високо ниво, според техните стандарти. Това говори за придобит опит и
самочувствие, и то с покритие.
Именно комбинацията от задълбочена секторна експертиза, нестандартно мислене, активно разработване и
позициониране в съответните нишови пазари, са няколко от ключовите елемента за индустриален успех, включително в
тези сектори. Това са и факторите, които според мен могат да позиционират и изведат България като марка на глобалния
пазар. Когато българи диктуват тенденциите в тази сфера, неминуемо ще имаме и засилен инвестиционен интерес.
Дефакто, това е и посоката, която активно Българска агенция за инвестиции подкрепя. По дефиниция публичните
институции действат по-бавно, но е много важно те да не изостават – затова вече е факт междуведомствена комисия, която
БАИ създаде със задача да разработи допълнителни стимули за привличане на бизнес и инвестиции в посочените
индустрии. Според мен средата за иновации в креативни и рекреативни индустрии е подходяща. Разбира се, винаги е
добре и ние от институциите да подхождаме с необходимата доза иновативност, за да не остане потенциалът неусвоен.
Какви са най-големите предимства на страната ни като инвестиционна дестинация? Успяваме ли да предложим
нещо ново и повече на инвеститорите, които търсят нещо повече от икономическа стабилност?
Считам, че отдавна не предлагаме само икономическа стабилност на инвеститорите, въпреки че на фона на съседните
държави, конфликтите в Близкия изток и т.н. това представлява сериозно предимство, защото парите търсят именно
предвидимостта и спокойствието. Тази стабилност е резултат на наслояване на много допълнителни фактори, които са част
от добрата икономическа перспектива.
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Започнах отзад напред, защото ако я няма стабилността, едва ли бихме могли да мислим и дадем подходящите
предимства за инвеститорите.
Според мен, основно предимство, колкото и клиширано да звучи, са хората в България, талантът, експертизата,
възможността за креативно мислене, съчетани с висок професионализъм. В България има таланти и именно те могат и
поетапно превръщат България в „smart“ инвестиционна дестинация.
Оттук насетне разказът за успешните инвестиционни проекти е пълен с много примери от различни индустрии. Трябва ясно
да идентифицираме и допълнителните инвестиционни предимства, които България има в рамките на ЕС – свързани с
местоположението ни (за „nearsourcing“ и логистичните индустрии), благоприятният бизнес климат, улеснената данъчна
система с една от най-ниските данъчни ставки в Европа, както и държавните насърчителни мерки, предоставени от
Министерство на икономиката чрез БАИ.
Не на последно място, едно от основните ми усилия е БАИ да се стреми да предостави цялостна и всеобхватна грижа за
инвеститорите. Мога да споделя, че работим активно с министър Караниколов по структурирането на нови, всеобхватни и
адресиращи нуждите на различни инвеститори пакети от насърчителни мерки. Много се радвам, че тези мерки ще станат
част от инструментариума, с който успешно работим, и очаквам те да бъдат основа за привличане на повече иновации и
иновационни проекти в България през следващите години.
Какви инвеститори са нужни на България?
България определено има нужда от инвеститори, които могат да продължат започнатото в сферата на високите технологии
и иновациите. Инвеститори с визия и способност да развият човешкия капитал и природни ресурси. Бих ги определил като
стратези иноватори, избрали България не само с цел краткосрочна печалба, а с дългосрочен ангажимент за развитие на
българската икономика. България е свързващо звено между Изтока и Запада и регионален инкубатор и разпространител
на иновациите, технологиите и знанието на бъдещето.
Предприятията продължават да инвестират нарастващ ресурс в иновационни разработки и за персонал, зает с
НИРД, за разлика от държавата. Кои са стратегическите инвестиции, които българските институции трябва да
направят, за да са „в час“ в иновациите?
Поставен по този начин, въпросът може да остави впечатлението, че институциите не правят нищо в посока иновации и
иновативност, което не е вярно. Както всяка иновация преминава през различни стадии и резултатът е видим на по-късен
етап, така е с иновациите в публичния сектор. Колелото е открито 5 хиляди години пр. Хр. и е внедрено в пътническите
куфарчета едва през 1981 година.
Истината е, че за да има иновации, особено в публичния сектор, са необходими усилия за подобряване на работата ни
всеки ден, така както автомобилът е подобряван всеки един ден през последните 100 години. Убеден съм, че на тази база
стратегическата инвестиция е отново в хората и тяхното образование. Това, според мен, включва и способността за
системен стратегически анализ на процеси и регламенти, капацитет за итеративна промяна и ясен фокус върху ключовата
мисия на всяка институция. В БАИ нашата мисия е развитието на България като дестинация за стратегически инвестиции с
висока добавена стойност и иновативен капацитет.
В ежедневната ни работа, за нас е важен и добрият пример в лицето на бизнеса. Считам, че в последните години не малко
експерти преминаха от публичния в частния сектор и затова смело твърдя, че институциите влизат „в час” с иновациите.
Разбира се, може някои от тях да са в междучасие, но програмата и посоката, зададена от правителството за
дигитализиране и премахване на административната тежест, ще доведат до необходимото ниво на иновативност. Към
настоящия момент Оперативна програма „Добро управление“ също подпомага процеса.
Мисля, че е важно за българските институции да бъдат по-близко до своите „крайни клиенти”. За нас е много ценна
обратната връзка, която получаваме от инвеститорите и реалната икономика в рамките на ежегодния конкурс „Инвеститор
на година”, който ще се проведе в края на февруари 2018 г.
Според Европейското иновационно табло през 2017 г. България остана единствената страна членка на ЕС, която не
регистрира напредък в областта на иновационния потенциал за последните седем години. Какъв е пътят, който
държавата, бизнесът и научноизследователските организации трябва да изминат, за да се достигне до икономика,
базирана на иновациите? Каква „храна за иновации“ е нужна?
Храната е основно гориво, за да функционира човешкият организъм. Но това гориво е качествено само когато „храната“ е
в правилната комбинация от витамини, протеини, въглехидрати и т.н. Ключови в нея са качествата на продуктите – така че,
както понякога скокът напред изисква стъпка назад, така и отскокът ни напред по тези индикатори може да изисква
преглед и адресиране на проблеми в началните продукти. Нашата амбиция е да продължим да привличаме все повече
инвестиции в сферата на високите технологии и иновациите, да позиционираме България като стратегическа „smart“
инвестиционна дестинация и да изградим трайно и стабилно партньорство между науката, бизнеса, образованието и
институциите. Като всяко партньорство то следва да бъде равноправно, но това не означава взаимозаменяемост, а където
единият партньор спира, другият без никакви спънки и с лекота да продължава. През последните няколко години именно
в тази посока бяха успешно насочени усилията и действията на всички от бизнеса, науката, образованието и институциите.
При така посочените изходни данни и параметри, решението на задачата може да бъде само едно – България като гориво
за иновации.
За да подкрепим развитието на иновационния потенциал в страната ни, БАИ организира на 5 март кръгла маса на тема:
„Ролята на агенциите за инвестиции в насърчаването на иновациите”. Форумът е част от програмата на българското
председателство на Съвета на ЕС и ще събере всички агенции за инвестиции на държавите членки в ЕС и Западните
Балкани. Това събитие ще подкрепи по много прагматичен начин скъсяването на дистанцията,която държавата, бизнесът
и научноизследователските организации трябва да изминат, за да се достигне до икономика, базирана на иновациите.
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Dnes.dir.bg
√ Европарламентът отблокира онлайн пазаруването
Вчера Европейският парламент подкрепи премахването на ограниченията при пазаруване онлайн.
Новите правила ще забранят блокирането на купувачи, посещаващи сайтове на територията на други държави от ЕС,
съобщи пресслужбата на ЕП.
Купувачите ще могат да избират от кой сайт да купуват стоки или услуги, без достъпът им да бъде ограничаван или да бъдат
автоматично пренасочени към друг сайт заради своята националност, място на пребиваване или временно
местоположение.
Търговците ще трябва да се отнасят еднакво с местните купувачи и клиентите от друга държава в ЕС. Това означава да им
се предостави достъп до еднакви цени или условия на продажба при покупка на стоки (например домакински уреди,
електроника, дрехи), които се доставят в държава в ЕС, в която търговецът предлага стоки по общите си условия.
Търговците не са длъжни да доставят стоките си във всички държави от ЕС, но трябва да предлагат възможността клиентите
да вземат стоката от място, съгласувано с тях. Правилата обхващат получаването на услуги, предоставяни по електронен
път, които не са защитени с авторско право, като например облачни компютърни услуги, защитни стени, съхраняване на
данни, хостинг на сайтове. Промените засягат покупката на услуга, която се предоставя в помещенията на търговеца или
на физическо място, където търговецът извършва дейност. Това включва престои в хотел, спортни събития, наемане на
автомобили, купуване на билети за музикални събития и други развлечения.
Ще бъде забранено и различното отношение към купувачите според мястото на издаване на кредитната или дебитната им
карта. Търговците остават свободни да приемат всякакви средства за плащане, но не могат да дискриминират по
определена платежна марка, основана на националност.
Защитеното с авторско право съдържание е изключено от промените Защитеното с авторско право цифрово съдържание
като електронни книги, музика или игри, които могат да се изтеглят онлайн, засега няма да бъде обхванато от новите
правила.
Преговарящите от страна на ЕП са добавили в законопроекта клауза за преразглеждане, която изисква Европейската
комисия да направи оценка в срок от две години след влизането в сила на промените, за да установи дали забраната за
блокиране на географски принцип следва да бъде разширена, за да включи подобно съдържание, както и аудиовизуалните и транспортните услуги, които също са изключени от обхвата засега.
БНР
√ Кристиан Вигенин: Перспективата за Западните Балкани ще мотивира не само Сърбия и Черна гора
Голямата новина от вчера е, че за пръв път се дава някакъв хоризонт, макар и с индикативен срок, за страните от Западните
Балкани и смятам, че това ще бъде много мотивиращо не само за Сърбия и Черна гора. Това каза в интервю за предаването
"Преди всички" председателят на парламентата комисия по европейските въпроси и контрола над европейските фондове
Кристиан Вигенин:
А и за останалите, които виждат, че когато правиш реформи, когато преговорите вървят успешно, тази перспектива е
съвсем реална. А в европейските страни, особено по-скептичните, ще има време да започне едно осъзнаване на
реалностите и готовност все пак да се проведе общественият дебат, да се променят нагласите. Защото не е тайна, че в една
част от страните-членки въпросът за по-нататъшното разширяване на ЕС не среща особено одобрение, независимо за коя
страна говорим. Принципно е.
Перспективата не е съвсем близка, но отношението на председателят на ЕК Жан-Клод Юнкер към тези страни и
разширяването се промени по време на неговото председателство и естествен ход в тази посока е вчерашното съобщение
на Европейската комисия, подчерта още Вигенин. Откроявайки ролята на България той посочи:
Виждаме една по-положителна картина, по един по-положителен начин представен процес, не толкова наблягайки на
проблемите, а повече на това да има ясна перспектива, ясен ангажимент, че при реформи процесът ще върви по-бързо.
/.../ Предстои да излязат индивидуалните доклади за всяка една от страните, но тази основа е добра.
Запитан как ще бъде поддържан интересът на ЕС към разширяването на Западните Балкани след вчерашното оповестяване
на стратегията за региона, Кристиан Вигенин отбеляза:
Ще бъде сложен процес. Той не може да се изчерпи само с това, което ние ще свършим по време на председателството.
Трябва да се опитаме този фокус, този ангажимент, да бъде пренесен и по време на австрийското председателство, което,
аз съм уверен, че ще се случи. Защото самата Австрия, макар и скептична по някои въпроси, познава добре региона и
разбира значението на присъединяването. След Австрия идва ред на Румъния, която също е страна от региона и съм
убеден, че ще продължи това, което ние започнахме. Това дава възможност от страна на ЕС да има един устойчив интерес
към тази политика.
От друга страна обаче голямата отговорност на страните кандидатки от Западните Балкани, които трябва да покажат, че
този момент, който беше създаден сега, няма да бъде пропуснат. Да покажат от своя страна ангажимент за реформи, за
промени, за по-активна работа по този въпрос, защото те много дълго се оплакваха на всевъзможни равнища, че „Ето, на,
не е като преди. Няма интерес от ЕС. Това ни демотивира, не можем да убедим хората, че има смисъл от това“. Ето това
сега се променя.
Все още има тежки проблеми между някои от страните от региона и е въпрос на мъдрост да бъдат прескочени малките
проблеми, а по големите да се работи активно, заяви Вигенин:
Има различни интереси в нашия регион. Такава ни е съдбата тук, на този кръстопът. Ще има сигурно интереси на различни
играчи, нека да ги нарека така, които няма да искат, ще се опитват да създават проблеми и конфликти, ще се опитват да
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забавят този процес на принципа "Разделяй и владей", да си го кажем директно. Да разделяш и владееш обществата в
тези сравнително малки страни, не е толкова сложно, да разделяш и владееш страните, да ги настройваш една срещу
друга. Това е стара политика, но въпросът е тук, дали сме дорасли наистина в 21 век, вече в края на първите 20 години, да
се опитаме сами да определяме съдбата си, да виждаме шансовете, които ни се дават.
Dnevnik.bg
√ До края на април цялата програма "Региони в растеж" се отваря за проекти
До края на април 100% от ресурса на оперативна програма "Региони в растеж" 2014 - 2020 г. в размер на над 3 млрд. лв.
ще бъде отворен за кандидатстване. Това обяви заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството и
ръководител на Управляващия орган на оперативната програма Деница Николова по време на 11-ото заседание на
Комитета за наблюдение на програмата, който се проведе в София.
Николова съобщи, цитирана от пресцентъра й, че до момента по оперативна програма "Региони в растеж" 2014 - 2020 г. са
обявени общо 13 процедури за кандидатстване на стойност малко над 2.8 млрд. лева. Към момента се отчита 68%
договаряне по програмата и 28% разплатени мерки по нея. В изпълнение са 447 проекта, като най-голям процент от тях
заемат проектите за енергийна ефективност на публични сгради, следвани от проектите за жилищни сгради, за
образователна инфраструктура, за градска среда, социална и пътна инфраструктура.
Предстои да бъдат обявени още 3 процедури – за енергийна ефективност в периферните райони, за
деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания и за развитие на регионален туризъм.
"Имаме видим напредък по програмата, като очакваме ускореният темп на изпълнение да продължи и през 2018 г. Към
края на годината очакваме да приключат 163 проекта на обща стойност почти 300 млн. лева", посочи зам.-министър
Николова. Тя отбеляза, че само за последните два месеца Управляващия орган е разплатил 150 млн. лв. по програмата.
Заместник-министър Деница Николова информира още, че предстои допълнително договаряне на мярката за енергийна
ефективност в 28-те малки градове бенефициенти. С близо 207 млн. лв. се финансират ремонтни дейности по монтиране
на топлоизолация, нови дограми и ремонти в обществени и многофамилни жилищни сгради с фокус до 35 апартамента.
Допълнителният оставащ ресурс и този от спестени средства ще се насочи в проекти на принципа на конкурентния подбор,
с които се покриват най-видимо индикаторите по програмата, които целят спестяване на енергия, намаляване на
парниковите емисии и др.
Sinor.bg
√ ООН: Глобалното зърнопроизводство чупи исторически рекорди
Най-новите прогнозни данни на Организацията по прехрана и земеделие към ООН (FAO) оповестени на 1
февруари демонстрират значително по-голямо увеличение на глобалната зърнена реколта през настоящата маркетингова
година отколкото се очакваше само допреди един месец..

Световен баланс на зърнени храни (в млн.т)
2013/14 г.

2014/15 г.

2015/16 г.

2016/17 г.

2017/18 г. прогноза
7.12.17

1.02.18

Общо производство на зърнени храни
Производство

2520,5

2566,9

2534,0

2607,5

2613,3

2640,3

Предлагане

3053,1

3161,0

3189,4

3277,6

3330,8

3343,4

Потребление

2430,7

2501,7

2513,9

2567,0

2599,6

2602,7

Търговия

363,4

378,4

392,6

405,7

403,6

403,9

Крайни запаси

594,1

656,1

670,1

702,9

725,8

738,6

Запаси/потребление

23,7%

26,1%

26,1%

27,0%

27,3%

27,7%

Пшеница
Производство

712,3

732,4

735,2

761,3

754,8

757,6

Предлагане

887,2

919,3

939,9

985,3

999,2

1005,7

Потребление

692,5

715,0

710,7

732,4

739,9

733,9
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Търговия

158,0

156,4

166,7

177,0

175,0

174,5

Крайни запаси

186,9

204,7

223,9

248,1

257,0

269,8

28,8

30,6

33,8

34,2

36,1

Запаси/потребление 26,1

* FAO Cereal Supply and Demand Brief 1 Feb 2018
През 2017 г. обемът на производството на зърнени култури в света се изкачи над предходните пикови исторически
стойности. Въз основа на актуализираните прогнозни данни за състоянието на баланса на търсенето и предлагането през
2017/18 г. водещите експерти констатират, че пазарите на всички основни зърнени култури са стабилни, благодарение
на увеличените добиви и рекордните преходни запаси. Експертите акцентират най-вече върху съотношението на нивото
на запасите към равнището на глобалното потребление. Този показател е значително над средните исторически стойности
и характеризира „много добре подсигурен пазар”.
На 1 февруари FAO отново увеличи оценката си за глобалната реколта от зърнени храни. Този път прогнозната летва за
2017/18 г. беше вдигната с 13,5 млн.т – до 2,64 млрд. т, с 32,8 млн.т ръст спрямо 2016/17 г. Увеличените добиви и
рекордните преходни запаси означават и рекордно предлагане на зърнени храни в света – 3, 33 млрд. тона, а това при
изоставащо потребление логично води до натрупване на още по-голям преходен глобален запас от зърно в края на 2017/18
г. – 738,6 млн.т, с 13 млн.т от прогнозираното през декември и с 36 млн.т над нивото в края на предходния сезон. Високата
сигурност на баланса идва от изключително благоприятното за потребителите на зърнени храни съотношение на нивото
на запасите към равнището на потребление, което през 2017/18 г. се очертава да достигне 27,7 на сто, най-висок показател
от 18 години насам.
Прогнозата за глобалния добив от пшеница е
коригирана във възходяща посока с 2,8 млн.т
, от 754,8 млн.т на 757,5 млн.т. Важно е да
отбележа, че в доклада на FAO на фона
на поредното увеличение на оценката за
обема на глобалното производство виждаме
редуциране на прогнозата за световното
потребление и то със значимите 6 млн.т,
спрямо данните отпреди един месец – до
733,9 млн.т. Тази диспропорция води
до рязко увеличение на глобалния преходен
запас от пшеница – 269,8 млн.т, в сравнение с
257,0 млн.т набелязани в декемврийския
доклад и 248,0 млн.т в края на 2016/17 г. С тази
корекция съотношението на нивото на
преходните запаси към равнището на
потребление при пшеницата се покачва от
16,9% на 20,3% (19,3% - 2016/17 г., 16,4%2015/16 г.).

Според анализаторите това е обективна предпоставка за запазване на относително ниските цени на зърното на световния
пазар.
Очаква се, че през 2017/18 г. обемът на световната търговия със зърно да достигне 404 милиона тона, което е само с 1.8
милиона тона (0,4%) под нивото на рекордното постижение от миналия сезон. Обемът на търговията с всички основни
зърнени култури (с изключение на царевицата) може да намалее.През 2017/18 г. (юли - юни) обемът на световната
търговия с пшеница се очаква да възлезе на 175 милиона тона, което е с 2 милиона тона (1,4%) по-малко в сравнение с
2016/17г. и с 500 хил. тона под равнището на декемврийската прогноза. Този спад, в сравнение с предходния сезон
отразява преди всичко редуцирането на търсенето от страна на Индия, Китай, Мароко и Тайланд.
Money.bg
√ Уолстрийт се върна в играта, азиатските борси я последваха
Cлeд нaй-гoлeмия eднoднeвeн cпaд зa пoвeчe oт 6 гoдини, Уoлcтpийт ce въpнa в игpaтa, нaвaĸcвaйĸи гoлямa чacт oт
зaгyбитe, a aзиaтcĸитe бopcи гo пocлeдвaxa.
Aмepиĸaнcĸитe aĸции зaпoчнaxa нa чepвeнo, нo зaвъpшиxa c oceзaeмия pъcт oт 2%. Dоw Јоnеѕ ce пpидвижи c пoвeчe oт
1100 пyнĸтa oт нaй-ниcĸoтo дo нaй-виcoĸoтo cи нивo зa дeня, a Ѕ & Р 500 имaшe нaй-cилния cи дeн oт избиpaнeтo нa Дoнaлд
Tpъмп зa пpeзидeнт в ĸpaя нa 2016 г.
Oбщo зa дeня Dоw Јоnеѕ зaвъpши c pъcт oт 567 пyнĸтa (2.33%), Ѕ & Р 500 нapacнa c 46.2 пyнĸтa (1.74%), a Nаѕdаq Соmроѕіtе
дoбaви 148.36 пyнĸтa (2.13%).
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"Πaзapитe пpeминaxa oт пoĸyпĸи нa пpeĸaлeнo виcoĸи цeни дo пpoдaжби нa пpeĸaлeнo ниcĸи caмo в paмĸитe нa 4 дни.
Πoявявaт ce нoви ĸyпyвaчи, ĸoитo чaĸaxa цeнитe дa пaднaт", Aдaм Capaн, глaвeн изпълнитeлeн диpeĸтop нa
инвecтициoннaтa ĸoнcyлтaнтcĸa ĸoмпaния 50 Раrk Іnvеѕtmеntѕ.
Texнoлoгичнитe ĸoмпaнии, ĸaĸтo и тeзи зa cypoвини и пoтpeбитeлcĸи cтoĸи ce пpeдcтaвиxa нaй-дoбpe. Аррlе ce пoĸaчи c
4.2%, a Місrоѕоft и Аmаzоn cпeчeлиxa пo 3.8%.
"Днeшнитe пaзapни дeйcтвия ca ĸлacичecĸи пpимep зa пaзap, ĸoйтo e тъpcил дънoтo", ĸaзa Πитъp Kapдийo, глaвeн пaзapeн
иĸoнoмиcт във Fіrѕt Ѕtаndаrd Fіnаnсіаl в Hю Йopĸ, ĸoйтo пpeдcĸaзвa вpъщaнe ĸъм peĸopднитe нивa.
Eĸcпepтитe oчaĸвaт cepиoзнa вoлaтилнocт пpeз cлeдвaщитe дни и ceдмици. "He миcля, чe вoлaтилнocттa пpиĸлючи. Teзи
типoвe xoдoвe oбиĸнoвeнo oтнeмaт oĸoлo 3 ceдмици, зa дa пpeминaт пpeз cиcтeмaтa... a вoлaтилнocттa нe ce ycпoĸoявa
извeднъж", ĸaзa Дж. Дж. Kинaxaн, глaвeн пaзapeн cтpaтeг в ТD Аmеrіtrаdе в Чиĸaгo.
Πo пpимepa нa Уoлcтpийт aзиaтcĸитe фoндoви пaзapи възcтaнoвиxa чacт oт зaгyбитe. Япoнcĸитe бeнчмapĸoвe нaпpeднaxa,
пocлeдвaни oт индeĸcитe в Aвcтpaлия, Xoнĸoнг и тиxooĸeaнcĸия МЅСІ, a йeнaтa и злaтoтo пpoбиxa нaгope.
"Oттeглянeтo мoжe дa ce cчитa зa здpaвocлoвнa ĸopeĸция. Блaгoпpиятнитe ycлoвия, ĸoитo ca в ocнoвaтa нa pacтeжa нa
фoндoвия пaзap пpeз пocлeднaтa гoдинa, дo гoлямa cтeпeн ocтaвaт нeпoĸътнaти - глoбaлнoтo paзшиpявaнe пpoдължaвa, a
ĸopпopaтивнитe пeчaлби ocтaвaт в peжим нa ycĸopявaнe", зaяви Kaндиc Бaнгcънд, мeниджъp във Fіеrа Саріtаl Соrр.,
yпpaвлявaщ пoвeчe oт 128 млpд. дoлapa.
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