Асоциацията на индустриалния капитал в България в медиите
БНР
√ Работодатели настояват да отпаднат всякакви ограничения за допускане на повече работници от трети страни
Работодатели определят като недостатъчно предложението на депутати от управляващата коалиция за допускане на
повече работници от трети страни в България. Предложението е чужденците да могат да са до 20 процента от наетите в
дадена фирма, вместо досегашните 10 на сто. Работодателите обаче настояват да отпаднат всякакви ограничения, защотo
има недостиг на близо половин милион работници.
Това каза пред "Хоризонт" председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев:
Да бъде разрешено наемането на повече работници от страни извън ЕС предвиждат законови промени, внесени от
депутати от управляващата коалиция.
Да, това е много по добре от 10 процента, но всъщност трябва да бъде сто пъти по добре, защото ние имаме крещящ
недостиг на пазара на труда. Имаме под един процент чужди работници, даже и на трети страни, взети в икономиката, а
потребностите са за 500 хиляди в средносрочен план. Това показват изследванията на института за устойчиво
икономическо развитие. В шест от секторите изследванията показват, че и в момента са нужни 80 хиляди работници, това
са машиностроене, електротехника, строителство, туризъм, ай ти сектора.
News.bg
√ Работодателите искат отпадане на ограниченията за наемане на работници от трети страни
Работодателите настояват да отпаднат всякакви ограничения за допускане на повече работници от трети страни, защото
има недостиг на близо половин милион работници, съобщава БНР.
Тази позиция изрази председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев.
Те определят като недостатъчно предложението на депутати от управляващата коалиция за допускане на повече
работници от трети страни в България.
За да бъде разрешено наемането на повече работници от страни извън ЕС, необходими са законови промени, внесени от
депутати от управляващата коалиция.
Да, това е много по-добре от 10 процента, но всъщност трябва да бъде сто пъти по-добре, защото ние имаме крещящ
недостиг на пазара на труда, подчерта Велев.
Имаме под един процент чужди работници, даже и на трети страни, взети в икономиката, а потребностите са за 500 хиляди
в средносрочен план. Това показват изследванията на института за устойчиво икономическо развитие. В шест от секторите
изследванията показват, че и в момента са нужни 80 хиляди работници, това са машиностроене, електротехника,
строителство, туризъм, IT сектора, каза още той.
Cross.bg
√ Бизнесът не иска никакви ограничения за чужди работници
Работодатели определят като недостатъчно предложението на депутати от управляващата коалиция за допускане на
повече работници от трети страни в България. Предложението е чужденците да могат да са до 20 процента от наетите в
дадена фирма, вместо досегашните 10 на сто. Бизнесът обаче настоява да отпаднат всякакви ограничения, защото има
недостиг на близо половин милион работници.
Това каза пред "Хоризонт" председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев.
„Да, това е много по добре от 10 процента, но всъщност трябва да бъде сто пъти по добре, защото ние имаме крещящ
недостиг на пазара на труда. Имаме под един процент чужди работници, даже и на трети страни, взети в икономиката, а
потребностите са за 500 хиляди в средносрочен план. Това показват изследванията на института за устойчиво
икономическо развитие. В шест от секторите изследванията показват, че и в момента са нужни 80 хиляди работници, това
са машиностроене, електротехника, строителство, туризъм, ай ти сектора", коментира Велев.
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Legal World
√ Бизнесът се обяви срещу преследването в частния сектор
Предложенията на МП за промени в НК противоречат на Конституцията, смятат от четирите най-големи
работодателски организации
Четирите най-големи работодателски организации (КРИБ, БСК, БТПП, АИКБ) се обявиха срещу последните предложения за
промени на Наказателния кодекс, които предвиждат разширяване на обхвата на предследването на корупционните
престъпления и върху частния сектор. Бизнесът е категоричен, че поправките, които Министерството на правосъдието
предлага, противоречат на Конституцията.
Писмото на четирите организации е адресирано до председателите на комисиите по Правни въпроси Данаил Кирилов и
за борба с корупцията и конфликта на интереси Борис Ячев. Документът е подписан от Божидар Данев, в качеството му на
председател на Асоциацията на организациите на българските работодатели за 2018 г.
"Правен свят" публикува пълен текст на Позицията на АОБР:
Законопроектът предвижда създаването на наказателноправни разпоредби, които симетрично да регламентират
отговорността на длъжностните лица в публичната сфера и на длъжностните лица в частния сектор с цел всеобхватно
противодействие на корупцията.
Предлаганите промени не намират опора в Конституцията и прогласените в нея принципи на разграничение на
собствеността на частна и публична. Двете форми на собственост са равнопоставени, доколкото за всяка от тях законът
трябва да създаде еднакви правни условия за стопанска дейност. Конституционната защита на собствеността следва
логиката на защита на интересите на нейния притежател. Чл. 18 ал. 6 от Конституцията изрично постановява, че
държавните имоти се управляват в интерес на гражданите и обществото, а чл. 17 ал. 3 прогласява неприкосновеност на
частната собственост.
Част от предложените изменения обаче инкриминират действия или бездействия на лица, които в частния сектор нерядко
съчетават качеството на собственик на капитала или част от него с функции по управление на търговското дружество или
са еднолични търговци. Това е в противоречие с чл. 19 от Конституцията, съгласно който икономиката се основава на
свободна стопанска инициатива. Действията по управлението на частната собственост са свързани със свобода на
договаряне, свободно определяне на цени и безпрепятствен избор на партньори, насочени към взаимноизгодни условия
на договарящите страни. При разходването на публични средства сключването на договори се извършва по специфични
правила, целящи най- ефективно оползотворяване на публичния ресурс, в защита на обществения интерес.
Тези основни конституционни различия, предпоставят различна степен на обществена опасност при осъществяване на
корупционни практики в частния и обществения сектор и съответно предполагат диференциран законодателен подход, а
не симетрично регламентиране на последиците от прилагането им.
Конкретните ни бележки са следните:
Параграф 1 от законопроекта разширява разпоредбата на чл. 93, т. 1, б. "б" от НК. Въвеждат се две понятия – "публична
функция" и "дейност с обществено значение" (т. 1а). Докато за първото понятие е предложено легално определение, за
второто такова липсва. Възниква въпросът коя дейност е с обществено значение за наказателното правораздаване.
Възможността за разширително тълкуване на второто понятие би довело до наказателноправен произвол. Наложително е
разпоредбата да се обмисли и да се изготви прецизна дефиниция.
Параграф 4 от законопроекта създава нов чл. 221 НК. Търсен е аналог на чл. 282, ал. 1 НК, който да важи за частния сектор.
Механичното пренасяне на признаците на състав на едно престъпление, което защитава един сектор от обществените
отношения, в друг престъпен състав, който ще защитава отношения, основани на други принципи (чл. 19, ал. 1 от КРБ), е
опасно и недопустимо. Новата разпоредба дава възможност да се търси наказателна отговорност за гражданскоправни
отношения.
На второ място, използваното в новия чл. 221 понятие "служебни задължения" е некоректно. То е пряко свързано с
понятието "служба", което се употребява предимно за дейността на държавни органи и учреждения – виж чл. 93, т.1 НК.
Неяснота в замисъла и логиката на новия текст има и по отношение на предлаганите хипотези - значителните вредни
последици да са настъпили за друго физическо лице или юридическо лице или обединение, а не, както е в "огледалния"
чл. 282, ал. 1 НК (действащ).
Параграф 6 от законопроекта предвижда допълнения и изменения на чл. 225б от НК. Според предложения текст субект на
престъплението е всяко наказателноотговорно лице. В същото време пасивният подкуп изисква особено качество на
дееца. Налице са очевидни противоречия между мотивите и конкретното законодателно предложение. Освен това и в сега
действащия НК активният и пасивният подкуп в частния сектор са инкриминирани в чл. 225в НК. Този текст е претърпял
редица проверки, анализи и оценки от европейски структури и оценката винаги е била, че отговаря напълно на
необходимите мерки за ефективното противодействие на корупцията.
Параграф 7 от законопроекта предлага в чл. 225 понятието "търговска дейност". Липсва обаче дефиниция на това понятие
за целите на наказателното право, още повече, че подобно определение не се съдържа в нито един законодателен акт,
който урежда търговскоправни отношения.
Параграф 10 от законопроекта променя чл. 282 с амбицията, както се сочи в мотивите да бъде приложим за всички
длъжностни лица, независимо от сектора в който служат. Обществените отношения, които са обект на защита от с чл. 282
и сл. са в глава VIII, раздел II "Престъпления по служба". Съдържанието и мястото на разпоредбата , озаглавена
"Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции",
не се променя със законопроекта, следователно регулира само обществените отношения, които не са свързани с частния
сектор.
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Включването на нова ал. 2 на чл. 282 от законопроекта предвижда търсене на наказателна отговорност при дисциплинарни
нарушения на всички основания. Текстът не съдържа ясни критерии, които да разграничават нарушенията по начин, който
категорично да определя вида отговорност, която трябва да бъде понесена – дисциплинарна, административна или
наказателна. Това би създало тълкувателен хаос и произвол при правоприлагането.
Като цяло предлаганите промени в посочените текстове от законопроекта не почиват на обществена необходимост и могат
да създадат условия за несигурност в правната сфера и в гражданския оборот.
БТВ
√ Бизнесът и синдикатите на едно мнение: Смяната на времето не е полезна
Икономията на ток е за максимум 7 млн. лв., щетите за здравето - над 300 млн. лв.
Смяната на времето е въведена с цел икономия на ток за осветление, но в наши дни ползите са значително по-малко,
отколкото вредите за здравето на работещите. Тази позиция споделят Добрин Иванов от Асоциацията на индустриалния
капитал в България и вицепрезидентът на КНСБ д-р Иван Кокалов.
Медикът посочи в студиото на „Тази сутрин”, че около местенето на стрелките с час напред или час назад зачестяват
случаите на инфаркти и инсулти, обострят се и депресиите. По думите му няма данни, според които икономическият ефект
да е толкова голям, че да пренебрегнем здравето си.
Резултати от изследвания представи Иванов: „Спестяването на ток е между 60 ст. и 1 лев на човек в България, т.е. максимум
7 млн. лева. Вредите върху здравето се оценяват на между 300 и 400 млн. лева”. Той беше категоричен – ако в началото
на века се е постигала икономия, то в момента ефектът е в най-добрия случай нулев, ако не и отрицателен.
„Някъде около месец хората физиологически се настройват. Едно е при младите, друго е при възрастните, но в рамките на
един месец не се чувствате комфортно”, коментира д-р Кокалов.
Според него обаче нашата страна не трябва да тръгва към фиксиране на стрелките сама, защото това би създало хаос
например с полетите.
Вижте още във видеото.
Faktor.bg
√ Бизнесът и синдикатите: Икономията на ток при лятното часово време е 7 млн. лв., щетите за здравето - над 300 млн.
лв.
Смяната на времето не е полезна, около това мнение се обединиха Добрин Иванов и д-р Иван Кокалов
Смяната на времето е въведена с цел икономия на ток за осветление, но в наши дни ползите са значително по-малко,
отколкото вредите за здравето на работещите. Тази позиция споделят Добрин Иванов от Асоциацията на индустриалния
капитал в България и вицепрезидентът на КНСБ д-р Иван Кокалов.
Според медика, около местенето на стрелките с час напред или час назад зачестяват случаите на инфаркти и инсулти,
обострят се и депресиите. По думите му няма данни, според които икономическият ефект да е толкова голям, че да
пренебрегнем здравето си.
Резултати от изследвания представи Иванов: „Спестяването на ток е между 60 ст. и 1 лев на човек в България, т.е. максимум
7 млн. лева. Вредите върху здравето се оценяват на между 300 и 400 млн. лева”. Той беше категоричен – ако в началото
на века се е постигала икономия, то в момента ефектът е в най-добрия случай нулев, ако не и отрицателен.
„Някъде около месец хората физиологически се настройват. Едно е при младите, друго е при възрастните, но в рамките на
един месец не се чувствате комфортно”, коментира д-р Кокалов.
Според него обаче нашата страна не трябва да тръгва към фиксиране на стрелките сама, защото това би създало хаос
например с полетите.
В. Банкерь
√ Бизнесът у нас иска само лятно часово време
Бизнесът у нас иска само лятно часово време. Работодателите са изчислили, че преките и косвени щети от сезонното
местене на стрелките възлизат на около 400 милиона лева годишно.
"Българската индустрия е за лятно време. Смяната на часовото време нанася повече вреди, отколкото ползи. Хората
заболяват повече, работят по-малко, не се чувстват комфортно. Увеличават се инфаркти, инсулти, катастрофи, трудови
злополуки. Щетите, които нанася смяната на работното време, са между 300 и 400 милиона лв. годишно", коментира
Добрин Иванов от Асоциацията на индустриалния капитал пред БНТ.
Румен Драганов от Института за анализи и оценки в туризма каза, че неговият бранш избира лятното часово време поради
динамиката на техните пътувания.
"Ние имаме доста повече време, един час повече, ако можем да кажем, за туристически атракции. И имаме възможност
за повече свободно време и на заетите в други дейности, за да могат да използват вечерите си за развлечение. По-дълго
време през вечерта, особено за ресторантьорите, е изключително изгодно. Във всички случаи става дума за милиони и
този 1 час е много важен", каза Драганов.
Смяната между лятно и зимно време няма да отпадне скоро. Гласуваната в четвъртък от Европейския парламент
резолюция призовава Европейската комисия да проучи и оцени ефектите от местенето на часовниковата стрелка както
върху здравето, така и върху енергийната ефективност. Вотът беше предшестван от оживен дебат. Защитниците на смяната
на времето пък изтъкнаха, че тя осигурява един час повече дневна светлина, което носи директни ползи за здравето, а
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наред с това и повече време за отдих и спорт след работа. Латвиецът Роберт Зиле заяви, че премахването на смяната може
да доведе до повече разходи. Чуха се и гласове, че темата не е спешна и евродепутатите трябва да се съсредоточат върху
проблеми като безработица, здравеопазване, сигурност и миграция. Може би трябва да предприемем нещо и за хората,
които не могат да спят при пълнолуние, попита Вернер Ланген от Германия.
България въвежда през 1979 година смяната на зимното с лятно часово време.
В. Сега
√ Шефът на НЗОК: Плащаме едно лечение 3 пъти
За пореден път управителят на здравната каса Камен Плочев констатира, че подопечната му институция позволява парите
от здравни вноски да се пилеят.
На заседание на надзорния съвет, попитан от представителя на работодателите Боян Бойчев за ефекта от платените от
НЗОК пари за м.г., Плочев отвръща: "Трябва да ви кажа, че резултатът аз го намирам за ужасен. Плащаме по три пъти за
остър болен. Отива в едната болница, там я му поставят диагнозата, я не, и му взимат пътеката. Отива в следващата поголяма болница, там или умишлено не провеждат лечението като хората, за да могат да го завъртят два-три пъти по пътека,
или пък го препращат, ако е тежък случаят в софийска болница и така един и същи болен ние го плащаме", обяснява
Плочев, сочи стенограмата от заседанието.
Както обикновено, след констатацията следва друга - че касата не може да направи нищо. "За съжаление не мога да ви
кажа как да спрем този процес", казва Плочев.
КОНТРОЛ
Отпускането на направления за изследвания с РЕТ/СТ ще се решава от централното управление на касата, както е в
момента с изследванията с ядрено-магнитен резонанс, е решил надзорният съвет. В момента всяко направление за ЯМР
се одобрява от централата на касата, благодарение на което се чака и доста пациенти решават да си платят изследването.

Важни обществено-икономически и политически теми

В. Монитор
√ Ограничението скача от 10 на 20 %: Наемаме повече работници от трети страни в БГ фирми
Да се разшири наемането на повече работници от трети страни, извън ЕС. Такива промени между първо и второ четене в
Закона за трудовата миграция и мобилност предлагат депутати от ГЕРБ и „Обединени патриоти“. Поправките са внесени в
края на миналата седмица и предвиждат да се увеличи от 10 на 20 на сто общият брой на граждани от трети страни,
работещи в дадена фирма от всички наети служители на работодателя.
В мотивите се посочва, че ограничението от 10 % е морално остаряло и неефективно предвид трудовомиграционните
процеси от и към България. По този начин се намалява и административната тежест за бизнеса, особено за малките и
средните предприятия, които най-често имали нужда от кадри. За тях ограничението за наемане на чужденци се вдига на
35 %.
Предлага се и отпадане на т.нар „пазарен тест“, който работодателят трябва да прави преди да наеме чужденец, идващ у
нас със т.нар. „синя карта“. Така занапред за всички издавани сини карти на ЕС няма да се изисква провеждането на
такъв тест, а не както е досега – само за определена група професии, каквито са тези в сферата на ИТ сектора. Ще отпадне
и списъка с професии, който социалното ведомство прави, по които има недостиг на висококвалифицирани специалисти.
Така ще се облекчи и достъпът на чужденци с висше образование до българския пазар на труда, е записано в мотивите.
Има облекчения и за чужденците с доказан БГ произход и достъпът им до родния пазар на труда. Досега те получаваха
разрешение за работа, преди да получат официално право на пълно пребиване. Занапред се преминава от разрешителен
към регистрационен режим, което на практика означа работодателят да уведоми Агенцията по заетост по надлежния
ред.
БНР
√ Започна проучване сред бизнеса в Благоевград за нуждата от работна сила в региона
Областният съвет по заетост в Благоевград започна проучване сред бизнеса за нуждата от работна сила в региона.
Допитването до работодателите е в електронен формат, който вече е активиран на сайта на Регионалната дирекция към
Агенцията по заетостта, каза ръководителят ѝ Станислава Поповска:
Очакваме и апелираме към работодателите активно да се включат в това проучване. Крайният срок, в който могат да
направят това, е 28-и февруари.
След обобщаване на данните от проучването Областният съвет по заетост ще набележи и конкретни мерки, с които да
бъде преодолян дефицита от кадри в различните икономически сектори, заяви областният управител Бисер Михайлов:
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Ще бъде направен един регулярен анализ на тези потребности на бизнеса от конкретна работна сила и най-вече кадри,
които да имат определените знания, умения и компетентности.
Второто проучване за нуждите на пазара на труда ще се проведе през месец август.
√ Ръст на българския износ с близо 11% през 2017 година
Вносът в страната се увеличи през миналата година с 15,4%
Износът на стоки от България към страните от Европейския съюз и към трети страни се увеличи през 2017-а година с 10,7%
спрямо година по-рано, достигайки 52,233 млрд. лева. В същото време общият внос в нашата страна нарасна с 15,4% и
възлезе на 59,0854 млрд. лева, показват предварителни данни на Националния статистически институт.
Общото външнотърговско салдо през миналата година обаче остана отрицателно и в размер на 6,8524 млрд. лева спрямо
дефицит за 4,0199 млрд. лева през 2016-а година.
В рамките само на декември 2017-а година общият български износ се сви с 0,9% до 4,105 млрд. лева спрямо същия период
на предишната година, докато вносът се увеличи с 14,7% до 5,3263 млрд. лева, което доведе до търговски дефицит с ЕС и
трети страни от 1,2213 млрд. лева спрямо отрицателен баланс за 500,5 млн. лева точно година по-рано.
През 12-те месеца на миналата година износът на България в посока ЕС се увеличи с 10,7% спрямо 2016-а година,
достигайки 34,4884 млрд. лева, докато вносът от останалите страни - членки на Съюза се повишава с 11,0%, достигайки
37,7171 млрд. лева. Това означава, че през 2017-а година външнотърговското салдо с Европейския съюз остана на дефицит
в размер на 3,2287 млрд. лева спрямо негативен търговски баланс за 2,28317 млрд. лева година по-рано.
В същото време износът на България за трети страни се увеличи през 2017-а година с 10,7% на годишна база до 17,7446
млрд. лева, докато вносът от трети страни нарасна с 24,1% до 21,3683 млрд. лева, като външнотърговското салдо с трети
страни остана отрицателно и в размер на 3,6237 млрд. лева.
Основни търговски партньори на нашата страна по отношение на износа през миналата година бяха Турция, Руската
федерация, Китай, Сърбия, бившата югославска република Македония и Египет, формирайки 51,6% от износа за трети
страни. Най-голям е бил стойностният обем на стоките, внесени в нашата страна през миналата година от Руската
федерация, Турция, Китай и Сърбия.
Informo.bg
√ Енергиен експерт: Американските централи трябва да излязат на свободния пазар
Най-добрият вариант за разтрогване на договорите с Американските централи – ТЕЦ Марица Изток 1 и 3 е те да излязат на
борсата с оферта като всички останали производители на електроенергия. Това мнение изрази пред телевизия Европа
енергийният експерт Иван Хиновски по повод планирането предсрочно прекратяване на споразумението с американските
централи, за което се споразумяха премиерът Бойко Борисов и работодателските организации. Хиновски подкрепи идеята
на правителството и бизнеса на свободния пазар да влязат повече производители на електроенергия, тъй като това би
могло да доведе до по-ниски цени на тока и по-прозрачна конкуренция.
„Промяна във формата на договорите – от договори за задължително изкупуване да бъдат договори за разлики, което
значи, че централите ще участват на търговете за електроенергия и ще правят оферти, но разликата между тази, която е в
договора за изкупуване ще се компенсира от Фонда за сигурност на електроенергийната система и централите да излязат
на борсата да оферират цени, да участват като всички останали централи на борсата“, каза Хиновски.
Енергийният експерт определи като разумна и другата важна мярка, за която се споразумяха премиерът Бойко Борисов и
работодателските организации – на свободния пазар да излязат повече производители. Към момента те са само трима, а
се очаква да станат 300 и по този начин да се постигне пазарна цена на тока за бизнеса.
„Абсолютно правилна политика. Ние отдавна сме го повтаряли и то е ясно за всеки един, че когато има повече предлагане
на една стока, дори на една стокова борса, цената пада, т.е тя се оптимизира. Този въпрос изникна когато се оказа, че има
някои играчи, големи търговци, които спекулират на борсата, изкупуват големи количества електроенергия и ги
препродават. Това е забранен от европейските регулаторни директиви, защото вторичен пазар не може да има“,
коментира Иван Хиновски. Според него работата по либерализация на борсата трябва да продължи, тъй като това ще
доведе до по-прозрачна конкуренция и по-справедлива цена на тока.
Investor.bg
√ Д. Добрев: В кратки срокове няма как да изготвим нов Закон за енергетиката
Набелязаните мерки за енергетиката са разумни, но краткосрочни, каза Драгомир Стойнев
Нов Закон за енергетиката няма как да бъде изготвен в тези кратки срокове. Това каза председателят на парламентарната
комисия по енергетика Делян Добрев по БНР. Той определи срещата с бизнеса, водена от енергийния министър Теменужка
Петкова, като ползотворна и каза, че ще се приемат набелязаните мерки.
Добрев определи мерките като сериозна крачка в посока либерализация на пазара на електроенергия в България.
"От една страна на свободния пазар ще излязат множество производители, които до момента имаха преференциални
условия. По този начин продавачите на енергия на българската независима борса от трима ще станат близо 100. Това ще
даде по-голяма ликвидност на борсата и ще бъде признак, че цената, която се получава на тази борса, е пазарна. От друга
страна се разбрахме държавните централи да предлагат различни профили, различни продукти на борсата, да предлагат
отделно дневна енергия през седмицата и отделно нощна енергия за компаниите", каза председателят на Комисията по
енергетика.
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Има напредък по казуса с американските централи, свързан с евентуална държавна помощ, каза още Добрев. Тези
договори са несъвместими с европейските правила за либерализация на пазара на енергия и пречат на либерализацията.
Необходимо е ускоряване на преговорите с двете американски централи, за да се постигне споразумение за разваляне на
договорите, посочи Добрев. Очаква се до десетина дни да има конкретните текстове, които да бъдат внесени в
парламента. Началото на март би трябвало да сме в напреднала фаза на приемане на тези промени, подчерта Добрев. По
отношение на договорите с американските централи депутатът се надява в следващите 2-3 месеца да има напредък.
Депутатът от БСП и член на икономическата комисия Драгомир Стойнев определи тези стъпки в енергетиката като разумни,
но и краткосрочни.
"Все още нямаме визията за дългосрочен път за развитие на енергетиката, ако въобще ГЕРБ имат желание да развиват
енергетика, посочи Стойнев. За него всички мерки трябва да са окомплектовани в документ, а не да се действа на парче.
Все още конкретните мерки не сме ги видели, те може би не са изчистени като законодателни инициативи", каза той.
Стойнев също е на мнение, че договорите с американските централи са нелогични. Според него позициите по въпроса на
Делян Добрев и министър Теменужка Петкова се разминават.
Според Стойнев няма стратегия за енергийния пазар. По думите му трябва да започнем да говорим за път за следващите
10 години. Важното е какво оставяме за следващото поколение и дали въобще България смята да има своя собствена
енергетика в следващите 20-25 години. Около нас съседите не спят, всички инвестират.
Според Делян Добрев, ако има инвеститори, които желаят да продължат проекта АЕЦ "Белене", не трябва да се губи време.
Стойнев обаче е категоричен, че страната ни трябва да има нов ядрен проект.
√ Какво да очакват пазарите през новата седмица?
Във фокуса на инвеститорите през седмицата ще са основно данни за индекса на потребителските цени и БВП от
различни краища на света
В понеделник, 12 февруари, ще бъдат публикувани данни за индекса на потребителските цени за януари във Франция и
Швейцария, като прогнозите за измененията на годишна база са съответно за леко понижение и задържане на
досегашните нива.
Актуална информация за инфлацията ще има и за Индия, като очакванията са азиатската страна да отчете леко понижение
до 5,14%.
Бразилия ще почива заради карнавала в Рио де Жанейро, а Япония - заради отбелязване на национален празник в страната.
Във вторник, 13 февруари, инвеститорите ще проследят данните за индекса на потребителските цени във Великобритания.
Очакванията на анализаторите са през януари показателят леко да се понижи до 2,9% на годишна база.
Бразилия ще продължи да почива, а национален празник ще отбележи и Индия.
В сряда, 14 февруари, във фокуса на пазарите ще бъдат данните за БВП на Япония за четвъртото тримесечие на миналата
година. Очакванията са икономиката да забави темпото си до ръст от 0,2% при 0,6% през предходното тримесечие.
По-късно в Европа Германия ще обяви данните си за индекса на потребителските цени и БВП. Първоначалните прогнози
са за леко намаляване на темпа на растеж на германската икономика до 0,6% през четвъртото тримесечие. За сравнение три месеца по-рано повишението е било с 0,8%. По-късно ще излязат данни за БВП на еврозоната.
В края на деня ще бъде публикувана традиционната информация в САЩ за основния индекс на потребителските цени, за
продажбите на дребно, както и за запасите от петрол.
В сряда е и последният почивен ден в Бразилия заради карнавала.
В четвъртък, 15 февруари, в Австралия ще бъдат публикувани актуални данни за заетостта в страната.
По-важните новини с напредването на деня ще дойдат от САЩ - първо за производствения индекс Philadelphia Fed, който
се очаква да отчете леко понижение до 22 пункта.
В САЩ ще бъде отчетен и индексът на цените на производител. Прогнозата е за ръст от 0,4% през януари спрямо понижение
от 0,1% месец по-рано.
Дългият уикенд ще започне още в четвъртък за Южна Корея, Китай и Хонконг, които се подготвят за отбелязването на
Лунната нова година.
В петък, 16 февруари, пазарите ще очакват данните за продажбите на дребно във Великобритания през януари.
Предварителните прогнози на анализаторите са за ръст от 0,5%. За сравнение - през декември беше отчетен спад от 1,5%.
По-късно от САЩ ще дойде актуална информация за разрешителните за строеж в страната през януари, като не се очаква
промяна от досегашните нива.
Към почиващите пазари в петък ще се присъедини и Сингапур, който също ще отпразнува Китайската нова година.
И през тази седмица продължава сезонът на отчетите, като сред тези, които ще бъдат публикувани, най-интересни се
очертават финансовите резултати на MetLife, PepsiCo, Western Union, Cisco systems, T-Mobile USA и TripAdvisor.
Econоmic.bg
√ Банките у нас с най-високо доверие към строителството и технологиите
Голяма част от мениджърите прогнозират по-либерални условия за кредитиране на малкия и среден бизнес в България
63% от банковите мениджъри у нас очакват слабо подобрение на българската икономика в следващите 12 месеца, а 86%
от тях очакват подобрение на финансовото представяне на управляваната от тях банка. Това показват резултатите от
традиционния Барометър на банките в България на консултантската компания EY Bulgaria – проучване, което проследява
доверието на висшия банков мениджмънт към икономиката, банките и банковата система.
“Независимо от многото нови предизвикателства през 2018 година, банкерите имат положителни очаквания за развитието
на икономиката в България и на банковия сектор в частност,” коментира Милка Начева, съдружник в EY Bulgaria.
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Най-перспективните сектори в България
Въпреки положителните очаквания на банкерите като цяло за отраслите на икономиката в България, няколко сектора се
открояват като най-вероятни да покажат силно подобрение през следващите месеци. Строителството и технологиите за
втора поредна година са сред най-перспективните сектори в България, като строителството има доверието на 88% от
банките, а технологиите - на 84%. Според 76% от банките, секторите търговия и производство ще са също сред найперспективните за развитие през 2018 г.
Кредитиране
Банковите мениджъри не очакват големи промени в политиките за отпускане на кредити в краткосрочен план. Все пак,
голяма част от мениджърите прогнозират по-либерални условия за кредитиране на малкия и среден бизнес в България
(57%), както и за секторите енергетика и минодобив (57%) и ИТ (43%). През последните две години строителството
възстанови позициите си като перспективен сектор. Не е изненада, че 71% от банковите мениджъри очакват да няма
промяна в условията за кредитиране в строителния сектор. Според 71% от участвалите в запитването няма да има промяна
и в кредитирането на здравния сектор.
71% от анкетираните смятат, че нарастването на кредитирането отразява устойчивия растеж на българската икономика,
докато останалите 29% считат, че развитието на кредитирането се дължи на цикличност. 86% от банкерите предвиждат
намаляване на лошите кредити през следващите 12 месеца. Сред участниците няма очаквания за увеличение на лошите
кредити.
Консолидация на банковия сектор
През следващите 12 месеца, 58% от банкерите очакват предимно малки по обем консолидации, а 28% очакват средни или
големи по обем консолидации на банките в България. Банкерите са единодушни (100%), че големите и по-значителни по
обем консолидации на банки ще се случват през следващите три години.
Стратегии за развитие на банките през 2018 г.
Всички участници в проучването (100%) планират вътрешно реструктуриране и оптимизиране на процесите на банките
през 2018 г. В подкрепа на твърдението, че консолидацията на банките се случва бавно и постепенно, са плановете на
банките за придобивания на портфейли и дружества (29%), продажба на активи (29%) и сключване на партньорства и
съвместни дружества, според други 29%.
Основните приоритети на банките
100% от участниците в Барометъра на банките посочват оптимизирането на процесите като един от най-важните
приоритети за тяхната банка през 2018 г. Също така, инвестицията в технологии за подобряване обслужването на клиенти
е приоритет за 100% от анкетираните. 86% считат кибер сигурността за приоритетна, а 72% от анкетираните избират
капитал, ликвидност и ливъридж. Основен приоритет за 57% от банките е и репутационния риск и актуалните промени от
регулаторно естество.
Новите регулации и ефектите за банките в България
2018 г. носи със себе си цяла вълна от нови регулации и изисквания за банките и изцяло за финансовия сектор – изисквания
за отчетност, регулации на платежните услуги и борбата с прането на пари. Пазарът на банкови услуги ще бъде силно
повлиян от Директива 2 за платежните услуги. 83% от банковите мениджъри очакват и увеличение на разходите за кибер
сигурност в следствие влизането в сила на Новия регламент за защита на личните данни. Транспонирането на Директивата
за борбата с изпирането на пари няма да има съществен ефект върху дейността на банките, според 100% от анкетираните.
Новият стандарт МСФО 9
Въвеждането на новия стандарт очаквано оказва ефект върху акумулираните обезценки за лоши кредити. 5% увеличение
в натрупаните обезценки се очаква от 71% от анкетираните, а 29% от банкерите очакват 10%-15% увеличение. 43% смятат,
че новият стандарт няма да се отрази съществено на капиталовата адекватност на управляваната от тях банка. Според 86%
от анкетираните, промените в договорните отношения на съществуващите кредитни продукти ще бъдат несъществени.
√ Храни за диети и за здраве на изложбите „Фудтех“ и „Агра“ в Пловдив
Изложенията се провеждат от 21 до 25 февруари в Международен панаир Пловдив
Храни и напитки, които доскоро бяха зачерквани от диетите, вече може да разнообразят менюто, тъй като техните модерни
варианти са с малко калории и без глутен. Новите разработки ще бъдат показани на изложенията „Фудтех“ и „Агра“ от 21
до 25 февруари в Международен панаир Пловдив.
Макарони и пасти, от които е премахнато всичко вредно – глутен, ГМО, трансмазнини, са сред изненадите на
Международната изложба за хранителната индустрия „Фудтех 2018“. Те са направени от царевица, вирееща в екологично
чисти райони в Аржентина. В натурална почва са пораснали и българските трюфели, които са суровина за изискани
продукти и вече заемат сериозни позиции на световния пазар.
На изложбата ще бъдат презентирани лешников и фъстъчен крем с високо съдържание на ядки плюс екстракт от розмарин
и зелен чай, показващи, че и сладкишите може да са здравословни. Ново поколение био енергийни напитки съчетава
растения с доказани благотворни качества (зелен чай, джинджифил, мента, лайм) и семена от чия. Ще има студено
пресовани сокове от ябълка и от арония, като плодовете са отгледани без химикали.
В борбата срещу наднорменото тегло помага и иновативен български продукт, спечелил награди във Франция, САЩ, Китай,
Русия. Хранителната добавка, създадена от проф. д-р Димитър Памуков, е изцяло натурална, топи мазнините и целулита,
има детокс ефект.
Веднага след откриването на „Фудтех 2018“ ще се състои дискусионен клуб „Детско и ученическо хранене.
Средиземноморска диета“, организиран от Националния омбудсман, министерствата на здравеопазването и на
образованието, Националния браншови съюз на хлебарите и сладкарите.

7

Иновативни разработки за здравословно хранене ще представят и научни институти в рамките на Международната
селскостопанска изложба „Агра“. Новост от европейски мащаб е високо белтъчният хляб, подходящ за болни от диабет и
съредчносъдови заболявания. Той е разработен от Институт по криобология и хранителни технологии, произвеждащ ястия
за космонавти.
Дебют правят и два продукта на Институт за изследване и развитие на храните. В диетичните безглутенови кексчета се
използва брашно не от пшеница, а от царевица и нахут, а захарта е заменена с брашно от рожков и естествен подсладител
с ниска енергийна стойност. Пастетът от птиче месо и зеленчуци, обогатен с пробиотици, е с по-малко мазнини и повече
протеини.
Още вкусни и полезни допълнение към диетичното меню може да се намерят сред екопродуктите, които ще бъдат
демонстрирани във „Фудтех“ и в Специализираната изложба „БиоАгра“. Съставки за прочутата средиземноморска диета
ще предложи изложбата „Вкусове от Италия“.
Посетителите ще имат възможност да открият подходящи вина и алкохолни напитки, с които да комбинират любимите си
храни, на изложбата „Винария 2018“. Тя, заедно с „Фудтех“ и „Вкусове от Италия“ създава неповторимата атмосфера в
Града на виното и деликатесите, който отново ще събере десетки хиляди ценители на кулинарията и енологията. Гостите
ще видят и новото изложение „Дибла – идеи и продукти за интериора“.
В. Сега
√ Производството на цигари се е сринало с близо 36% за година
Производството на тютюневи изделия се е сринало с 35.8% през декември 2017 г. спрямо същия месец на 2016 г., показват
последните данни на Националния статистически институт (НСИ) за индексите на промишленото производство.
Осезателно намаление на производството обаче започва още от юни, два месеца след като "Булгартабак" продаде своите
марки цигари на "Бритиш Американ Табако" (БАТ) за 100 млн. евро.
Според договора между двете компании производството на тези марки трябваше да продължи между 12 и 24 месеца във
фабриката на "Булгартабак" в Благоевград. БАТ обяви, че планира след това да премести производството им в своите
мощности в Румъния. През декември в благоевградската фабрика започнаха масови съкращения, а синдикатите
алармираха, че се върви към пълното й закриване.
Пазарът на тютюневи изделия и приходите от тях се превърнаха в поредна тема за политиците. Изследване на големите
мултинационални тютюневи компании, обединени в инициативата "Срещу незаконната търговия", показа тези дни, че
въпреки свиването на сивия сектор в търговията с цигари до 6% през третото тримесечие на 2017 г., в редица градове той
остава с тревожно високи нива: Хасково - 21.3%, Велико Търново - 16%, Пазарджик - 15.3%, Сливен - 10%. Доклад на МВФ
пък нареди България на първо място в Евросъюза по дял на сенчестата икономика.
Заради тези данни опозицията обвини управляващите, че лъжат за успехите в борбата с контрабандата. "Не бива да
отричаме, че има сива икономика, но борбата с нея се води. Тя е малко неравна, както обикновено, но през последните
години има значителни успехи и те се виждат в цифрите по изпълнение на бюджета и на отделните данъци", коментира
вчера пред БНТ шефът на парламентарната комисия по бюджет и финанси Менда Стоянова.
Все пак тя призна, че горивата продължават да са предизвикателство, както и "секторите, в които се продават стоки
директно на населението - търговия, селско стопанство". Според Менда Стоянова трябва да се предприемат мерки за
подобряване на софтуера, с който се управляват касовите апарати и електронните системи за отчитане на продажбите в
търговските обекти.
ОПРАВДАНИЕ
Междувременно Агенция "Митници" разпространи доклад за събираемостта на акциза на цигарите. Данните показват, че
приходите от цигарения акциз през 2017 г. са 2.368 млрд. лв. - с 0.1% над планираните за годината и с 2.8% над събраните
през 2016 г. От началото на миналата година обаче бе увеличен акцизът на цигарите. Въпреки това през първото полугодие
приходите по това перо съществено изоставаха от планираното. Финансовото министерство обясни това с презапасяване
на търговците с цигари със стари бандероли, които имаха право да продават до края на годината. Във втората половина на
годината изоставането бе наваксано.
Дарик
√ Инвестират близо 7 млн. евро в пограничния район между България и Македония
В пограничния район между България и Македония ще бъдат инвестирани 6,9 млн. евро. Това съобщиха от пресцентъра
на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ). Средствата са предвидени за финансиране на
проекти по обявената днес втора покана за набиране на предложения по Програмата Interreg - ИПП за трансгранично
сътрудничество между двете страни с управляващ орган МРРБ.
Набират се проекти по трите приоритетни оси на програмата - "Околна среда", "Туризъм" и "Конкурентоспособност", като
кандидатстването ще е изцяло електронно. Срокът е 11 май 2018 г.
Общата цел на Програмата е засилване на трансграничното сътрудничество между хората и институциите в региона. Това
ще допринесе за съвместно справяне с общите предизвикателства и използване на неоползотворения потенциал за
развитие на трансграничния регион и по-ефикасно използване на ресурсите. Цели се повишаване капацитета на местните
и регионални власти в разработването и изпълнението на съвместни проекти, посочиха от регионалното министерство.
Допустими за финансиране ще бъдат проекти от трансграничния регион, включващ областите Кюстендил и Благоевград в
България, както и Североизточен, Източен и Югоизточен регион на Македония.
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Проектни предложения по поканата могат да подават регионални туристически асоциации, неправителствени
организации, асоциации на защитени територии, фондации, търговски палати, бизнес асоциации или клъстери,
образователни и социални институции, научно-изследователски институти, агенции за развитие, централни и регионални
служби и структури на държавни институции или администрации, музеи, библиотеки, читалища и др.
√ Ще има ли нови промени в Закона за лекарствените продукти?
Да се въведе забрана в рамките на един месец на износ на лекарства от позитивния лекарствен списък, които липсват на
българския пазар. Това предвиждат промени в закона за лекарствените продукти от хуманната медицина, които бяха
приети на първо четене от парламентарната комисия за наблюдение на приходните агенции и борбата със сивата
икономика и контрабандата.
Забраната ще се отнася за медикаменти, свързани с лечението на диабет, високо кръвно налягане, онкологични
заболявания, уточни зам.-министърът на здравеопазването Бойко Пенков.
"Има една ясна теза, заложена в законопроекта. Това са лекарствата, които последните три месеца са били обект на
желание за износ, това означава, че представляват силен търговски интерес за външните пазари, със всички данни, които
Агенцията получава от Касата и от Министерството на здравеопазването, които министерството плаща, има един експертен
съвет, които преценява кои лекарства ще бъдат наблюдавани", коментира Пенков.
Очаква се след окончателното приемане на измененията в закона да бъде изградена и информационната система между
Изпълнителната агенция по лекарствата и аптеките, която да дават навременен сигнал дали липсват определени
лекарства.
До 100 000 лева ще плаща фармацевтична компания, нарушила въведената от държавата забрана за износ. По
криминалния експорт на медикаменти здравното министерство работи съвместно с правоохранителните органи.
OffNews
√ Храните на едро леко поскъпват в началото на февруари
Доматите и краставиците повишават цените си, портокалите и мандарините поевтиняват
Индексът на тържищните цени /ИТЦ/, който отразява цените на хранителните стоки на едро, се повиши тази седмица с
0,89 на сто до 1,475 пункта, отчита Държавната комисия по стоковите борси и тържищата /ДКСБТ/.
Доматите поскъпнаха тази седмица с 4,5 на сто и се продават по 1,63 лева за килограм. Краставиците от внос поскъпват с
20,7 на сто, до 2,33 лева средно за килограм. Картофите се търгуват по 0,59 лева за килограм на едро. Цената на морковите
се понижава с 2,6 на сто до 0,74 лева, а зелето поевтинява с 14,3 на сто и се търгува по 0,42 лв./кг на едро.
Ябълките поскъпват със 7,2 на сто и се продават по 1,48 лв./кг. в края на седмицата. Цената на лимоните се повиши с 2,3
процента до 2,22 лева. Портокалите поевтиняват с 0,8 на сто до 1,24 лева за килограм. Мандарините поевтиняват с 4,7 и
се продават по 1,62 лв./кг.
Кравето сирене се търгува по 6,02 лв./кг; кашкавалът, тип "Витоша", по 11,03 лв./кг., а олиото се купува по 1,92 лева за
литър. Каймата поскъпва с две стотинки и се търгува по 4,79 лева за килограм. Цената на пакетче краве масло от 125 грама
се понижава с 1,3 на сто до 2,30 лева. Пилешкото замразено месо поевтинява с 1,0 на сто и се продава по 4,93 лева за
килограм на едро. Захарта се търгува по 1,22 лв./кг, а брашното, тип "500" - по 0,82 лева за килограм. Зрелият фасул се
купува средно по 3,28 лв./кг. Яйцата се продават по 0,22 лева за брой.
Sinor.bg
√ Липсата на купувачи на зърно на борсата натисна цените
Обзор на Софийска стокова борса АД за 7-9 февруари 2018 година
Цените на основните зърнени контракти по световните борсови пазари продължиха леко да пълзят нагоре през седмицата.
В Чикаго пшеницата се повиши с 1,91 долара до 167,62 щатски долара за тон, във Франция имахме плюс 4 евро до 164 евро
за тон, а в Украйна и Русия котировките обърнаха тренда и поскъпнаха с по 1 долар до съответно 194 и 197 щд./т. При
царевицата промяната в цените е абсолютно единодушна – повишение с 2 долара в САЩ и Аржентина и с 2 евро във
Франция и съответни цени от 168 щд./т., 171 щд./т. и 158 евро/т. Рапицата също поскъпна с 3,75 евро в Евпорейския съюз
/Еuronext/ до цена от 350 евро/т. Ечемикът във Франция я последва с нови плюс 3 евро до 166 евро/т.
В Ротердам нерафинираното слънчогледово олио също се повиши с 5 долара и сега цената му е 802,50 щд./т, а
рафинираната захар в Лондон стана единственото изключение в таблицата и поевтиня с 4,80 долара до 350,80 щд/т.
В кръг "Зърно" на „Софийска стокова борса” АД цените на контрактите предлагат незначителни промени, защото
купувачите бяха твърде мълчаливи – хлебната пшеница се предлагаше на 290-300 лева за тон, царевицата е на същата цена
– 290-300 лв./т. Фуражна пшеница в чували се търси на 400 лв./т., а предлагането е за насипна от място на 265-270 лв./т.
При маслодайния слънчоглед вече няма търсене, предложенията остават на 570-580 лв./т. Всички цени са без ДДС.
В кръг „Хранителни стоки” цените на основните суровини продължават да бъдат без промяна, има търсене за овес, захар
и каменна сол, олио в бутилки се предлага на начална цена от 1,80 лева за литър.
В кръг „Нехранителни стоки” на ССБ АД продължават активните сделки от групата на енергоносителите и горивата –
продадоха се дърва за горене на 150 лв./т. и еко брикети на 400 лв./т. Изкупиха се и бензин А95 Н в диапазона от 1730 до
1750 лева за хиляда литра, бензин А96 Н на 1 850 лв./хил. л. и бензин А98 Н от 1 980 до 2020 лв./хил. л. Сделки имаше и за
дизелово гориво Б 6 от 1 770 до 1 790 лв./хил. л., за гориво за отопление от 1 574 до 1 640 лв./хил. л. и газьол за ПКЦ на 1
626 лв./хил. л.
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Econоmy.bg
√ Над 500 хил. компании се очаква да се възползват от Плана Юнкер
България е сред страните с най-много инвестиции спрямо БВП
Предвижда се близо 589 000 малки и средни предприятия да се възползват от подобрения достъп до финансиране в
резултат на Плана Юнкер, съобщават от Европейската Комисия. Инициативата стартира през 2015 и си постави за цел да
отключи обществени и частни инвестиции в размер от най-малко 315 милиарда евро до 2018 г.
Голяма част от средствата - 264,3 млрд. евро, ще бъдат отпуснати от Европейската инвестиционна банка чрез Европейския
фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ).
Проектите, които ще се възползват от гаранции на европейския бюджет, са на стойност 53.2 млрд. евро във всички 28
държави членки на ЕС. До момента, 366 инфраструктурни и иновационни проекти, които представляват финансиране на
стойност 40.4 млрд. евро, са одобрени по линия на ЕФСИ. В допълнение, 370 споразумения за финансиране на стойност
12.8 млрд. евро са одобрени за по-малки компании.
Към февруари 2018г. първите пет държави, класирани по размер на инвестициите по линия на ЕФСИ, отнесени към БВП,
са: Естония, Гърция, България, Португалия и Испания.
Econ.bg
√ "Газпром" предупреди Европа за задаващ се дефицит
Предупреждението на Медведeв идва в момент, когато високопоставена делегация на "Газпром" обикаля в Северна
Америка и Европа за представяне на резултатите си пред инвеститори
Европа трябва да очаква недостиг на природен газ и скок на цените след по-малко от десетилетие, ако не реши бързо да
увеличи вноса от Русия, защото доставки на втечнен газ от САЩ или Катар няма да покрият дефицита. Това предупреждава
зам.-ръководителят на "Газпром" Александър Медведев в интервю за "Ройтерс".
Според него компанията има достатъчно гориво и за европейските, и за азиатските си клиенти, но е време Европа да реши
дали ще иска повече руски газ, докато потреблението расте, а местното производство намалява.
"Европа абсолютно сбърка в сметките, когато казва, че няма да се нуждае от допълнително газ и че ако възникнe такава
нужда, тя може да бъде задоволена от източници извън Русия", добавя Медведев, който в ръководството отговаря за
износа. "Мнозина сериозни анализатори ще ви покажат модели, демонстриращи, че скоро Европа ще се изправи пред
недостиг на газ и, което е още по-лошо, бързо покачване на цените."
"Що се отнася до призивите да се намали зависимостта от руския газ, трябва ли ние в Русия да говорим за прекалена
зависимост от парите, идващи от един континент? За зависимост от долара или еврото? Всичко това всъщност означава,
че сме взаимно зависими."
"Ройтерс" припомня, че анализатори казват, че пазарът за втечнен природен газ е преситен и това положение ще се запази
още 5-6 години. Търсенето на газ в Европа намалява заради подобрената енергийна ефективност и увеличаване дела на
възобновяемите източници, твърдят те.
Предупреждението на Медведв идва в момент, когато високопоставена делегация на "Газпром" обикаля в Северна
Америка и Европа за представяне на резултатите си пред инвеститори. То съвпада с ироничното отношение от компанията
към вноса на американски втечнен газ, но и съобщения за отказ на банки да кредитират проекти като "Турски поток" и за
планове на страни като Полша и Унгария допълнително да намалят зависимостта си от руския газ.
"Можем да доставим на Европа колкото газ е необходимо, макар да навлизаме на новия китайски пазар. Но Европа трябва
да вземе решението си сега. Трябва сега да започнат да мислят кой ще покрие допълнителното търсене след 2025 г. За
съжаление почти няма енергиен диалог между Русия и ЕС", допълва Медведев.
Според него дори компанията да изгради навреме "Северен поток 2" и "Турски поток", това няма да е достатъчно да
компенсира растящото търсене и намаляващият добив. "И втечненият газ няма да запълни този дефицит", допълва
Медведев. Той смята, че американските доставки ще са умерени, а Катар ще предпочете големите пратки да отиват за
азиатските пазари.
Profit.bg
√ Азиатските борси намериха известно успокоение днес
Азиатските борси намериха известно успокоение днес, след като ръстът на фючърсите на щатския индекс S&P 500
продължи, въпреки че инвеститорите по света все още се опасяват от рискове около предстоящите данни за инфлацията в
САЩ - след сериозните разпродажби от миналата седмица.
Азиатско-тихоокеанският индекс на MSCI нарасна с 1%, след като миналата седмица падна със 7.3%.
Основните индекси в Южна Корея и Китай отбелязаха ръст от по 1.2%, докато японската борса е затворена заради празник.
Фючърсите на S&P 500 бележат повишение от 0.6%, след като отбелязаха ръст късно в петък. Европейските борси се очаква
да отворят със солиднни повишения, като фючърсите на лондонския FTSE вече бележат ръст от 1.4%.
Относително рязкото понижение на фючърсите по щатските държавни облигации обаче предполага, че все още е рано да
се смята, че волатилността е намаляла.
Особено предизвикателство ще представляват данните за инфлацията при потребителските цени в САЩ, които се очакват
в сряда, предвид факта, че точно опасенията от ускоряване на инфлацията и оттам по-агресивното вдигане на лихвите,
предизвикаха пониженията на световните борси.
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Прогнозите за инфлацията са, че тя ще се забави леко до 1.9% на годишна база през януари, което ще се дължи основно
на високия резултат от януари 2017 г. Основната инфлация се очаква да намалее до 1.7%.
Ако резултатите са в тон с очакванията, това може да доведе до голямо облекчение на пазара, но всичко над тези прогнози
може да изплаши инвеститорите, да вдигне лихвите по държавните облигации и да доведе до нови понижения при
акциите.
Еврото поскъпна с 0.5%, до 1.2288 долара, след като изгуби 1.8% миналата седмица, докато доларовият индекс, който
следи представянето на долара спрямо кошница от шест други основни валути, се понижи с 0.4%, до 90.118 пункта.
Доларът се търгува без промяна спрямо йената на ниво от 108.71 йени, подпомогнат отчасти от появилата се информация,
че Харухику Курода ще бъде назначен за нов мандат начело на Централната банка на Япония.
Суровините ограничиха загубите си, като златото поскъпна с 0.6%, до 1 323.88 долара за тройунция и се отдалечи от
петседмичното дъно от 1 306.81 долара.
Фючърсите на петрола от сорта брент поскъпнаха с 59 цента, до 63.38 долара за барел, докато щатският лек суров петрол
със срок на доставка през април поскъпна с 68 цента, до 59.88 долара.
Брентът поевтиня с близо 9% миналата седмица, докато щатският лек суров петрол изгуби 10% от цената си, което бяха
най-големите понижения от януари 2016 г.
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