Асоциацията на индустриалния капитал в България в медиите

Kmeta.bg
√ Работодателите с жалба до Мая Манолова заради американските ТЕЦ-ове
Ръководителите на четирите национално представителни работодателски организации, членове на АОБР – Божидар
Данев, Васил Велев, Кирил Домусчиев и Цветан Симеонов, в качеството си на физически лица, изпратиха жалба до
омбудсмана на България Мая Манолова. Те изпращат позиция срещу двете топлоелектрически централи, стопанисвани от
дружествата AES и „Контур Глобал”.
„Отговорно твърдим, че те в постоянен и непрекъснат режим, с последователност, достойна за по-добри дела ни ограбват
ежедневно, ежечасно и ежеминутно, като ни „измъкват” от джобовете по 14 лева на мегаватчас използвана
електроенергия“, се казва в жалбата, като се призовава за незабавно разследване и предприемане на мерки за пресичане
на това нарушаване на правата на потребителите, „изразяващо се в открит и, на пръв поглед, узаконен грабеж“.
Четиримата жалбоподатели подчертават, че повод за жалбата са разширените правомощия на омбудсмана на РБ,
вследствие на последната поправка в Закона за омбудсмана от м. февруари т.г., според която националният защитник вече
ще има възможност за намеса и в спорове между граждани и други частни субекти (търговци, граждански организации и
отделни граждани).
В жалбата се припомня, също така, че Асоциацията на организациите на българските работодатели призова Президента
на България Румен Радев да наложи вето върху промените в Закона за омбудсмана, тъй като се променя цялата философия
на закона, в противоречие с европейското право и практика в тази област.
„Ние вярваме, че след като върху Вас легна бремето да се намесвате във всякакви правоотношения, незабавно ще насочите
вниманието си към най-фрапиращите примери на узаконени кражби, неправомерни държавни помощи и с нищо
незаслужени привилегии, които не само бъркат дълбоко в джоба на индустрията като цяло, но и тровят личния живот и
личния бюджет на българските граждани – скромни физически лица. Даваме си сметка, че подобни жалби, напълно
основателно биха могли да отправят още над 6 милиона пълнолетни граждани – гласоподаватели и най-вече
данъкопллатци. Те биха могли да се оплачат не само от „американските централи”, които им изземват непазарно по 450
млн. лв. годишно, но и от всевъзможни „ВЕИ-та” и „високоефективни производства” на електроенергия, които неуморно
тършуват из джобовете им, така че надплатената сметка да премине 1,5 млрд. лв. годишно. Това биха били напълно
резонни жалби, адресирани към Вас, и ние сме готови да Ви съдействаме, като съобщим на висок глас, че вече сме се
обърнали към Вас с подобна молба“, се казва в документа.
Капитал
√ Как американските ТЕЦ-ве стигнаха до омбудсмана
Божидар Данев, Васил Велев, Кирил Домусчиев и Цветан Симеонов се жалват пред Мая Манолова
Ръководителите на четирите национално представителни работодателски организации – Божидар Данев, Васил Велев,
Кирил Домусчиев и Цветан Симеонов, в качеството си обаче на физически лица, подадоха жалба до националния
омбудсман Мая Манолова срещу двете т.нар. американски централи - "Ей И Ес Гълъбово" и "КонтурГлобал Марица-изток
3" .
Действието на шефовете на БСК, АИКБ, КРИБ и БТПП е знаково, тъй като формално засяга дългосрочните договори с ТЕЦвете, но всъщност разкрива до какво водят приетите през февруари промени в Закона за омбудсмана. Отделно от това
действието подсказва, че казусът с американските централи приближава до развръзка.
Защо сега и защо по този начин?
Четиримата жалбоподатели подчертават, че преди всичко повод за жалбата са разширените преди месец правомощия на
омбудсмана, според които националният защитник вече има възможност да се намесва не само в спорове между
граждани и държавата, а и между граждани и други частни субекти (търговци, граждански организации и отделни
граждани). Асоциацията на организациите на българските работодатели, в която членуват четирите бизнес сдружения,
беше категорично против това и дори призова президента Румен Радев да наложи вето върху промените в Закона за
омбудсмана. Мотивите им бяха, че "се променя цялата философия на закона, в противоречие с европейското право и
практика в тази област". И точно затова сега показват нагледно до какво води промяната.
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"При възникналата ситуация решихме като български граждани, да се обърнем към омбудсмана с проблем, който смятаме,
че представлява обществена несправедливост. Надяваме се Мая Манолова като един много деен обществен защитник да
разреши този въпрос, след като другите държавни институции се бавят", каза за "Капитал" Васил Велев, намеквайки, че
всъщност целта е да се покаже несъстоятелността на разширените правомощия на омбудсмана.
Впрочем за Европейския омбудсман, създаден с договора от Маастрихт, изрично е записано, че не може да извършва
проверки срещу предприятия или физически лица.
Какъв е проблемът?
Работодателите от месеци настояват да се пристъпи към разваляне на дългосрочните договори на американските
централи за преференциално изкупуване на произведената електрическа енергия. "Отговорно твърдим, че те в постоянен
и непрекъснат режим, с последователност, достойна за по-добри дела, ни ограбват ежедневно, ежечасно и ежеминутно,
като ни "измъкват" от джобовете по 14 лева на мегаватчас използвана електроенергия", се казва в жалбата. Призовава се
още за незабавно разследване и предприемане на мерки, които "да стреснат извършителите на този узаконен грабеж,
както и самите узаконители на същия грабеж".
Фактически двете топлоелектрически централи имат договори за изкупуване на електроенергията с НЕК за още 10 години.
Според тях държавата трябва задължително да купува произведения ток на по-висока цена, за да гарантира
възстановяването на инвестициите. В случая определената от Комисията за енергийно и водно регулиране цена за"Ей И Ес
Гълъбово" е 169.72 лв. за мегаватчас, а за "КонтурГлобал Марица-изток 3" - 107.1 лв. за мегаватчас. За сравнение борсовата цена на електроенергията през последните дни се движи между 47 и 78 лв., а за регулирания пазар тарифата е
76 лв. за мегаватчас. За американските централи обаче има и клауза, според която се плаща дори мощностите да не
работят. Всички тези разходи се калкулират в общата цена на тока, която заплащат крайните потребители - битови и
промишлени.
Какво се прави?
Въпросът за предоговарянето на условията в дългосрочните договори на "Ей И Ес Гълъбово" и "КонтурГлобал Марицаизток 3" е бил поставян многократно през годините. Една от основните причини нищо съществено да не се случва са
заложените огромни обезщетения за частните инвеститори. Все пак през 2016 г., отново под натиска на бизнеса,
правителството успя да убеди ТЕЦ-вете в необходимостта от понижаване на цените - съответно с 14 и 15 процента.
Сега обаче натиск има и от Брюксел, тъй като финансовото облагодетелстване на предприятията може да се разглежда
като неправомерна държавна помощ. Официална наказателна процедура за това няма, но по информация на "Капитал",
която бе потвърдена и от Васил Велев, още през миналата година от Еврокомисията са препоръчали договорите да бъдат
разтрогнати по един или друг начин. Известно е, че преговори за това се водят между държавата и инвеститорите.
Неотдавна енергийният министър Теменужка Петкова заяви, че държавата е предложила модел, по който да се изчисли
каква част от инвестицията е вече възстановена, и сега се чакало становището на централите. Неофициално източници от
държавното управление посочват, че за "Ей И Ес Гълъбово" остават около 100 млн. евро, а инвестицията на "КонтурГлобал
Марица-изток 3" била изцяло възвърната. Дружествата обаче претендирали съответно за още 500 млн. евро и 270 млн.
евро.
От "Ей И Ес Гълъбово" твърдят, че вложените пари са 1.3 млрд. евро, а "КонтурГлобал Марица-изток 3" посочва сумата от
700 млн. eвро. Чак когато сметката за невъзстановените все още суми е налице, ще се обсъждат и конкретни варианти за
решение на казуса.
Кои са възможните решения?
При всички случаи държавата ще трябва да плати сериозна сума, за да развали договорите.
Едната възможност е остатъкът да се изплати накуп, а централите да излязат на свободния пазар без задължения за
изкупуване на електроенергията и без преференциални цени. Това обаче би струвало стотици милиони евро.
Другата опция е да се приложат договори за разлика в цената, така както е планирано да се случи със всички ВЕИ с над 4
МВт инсталирана мощност. Накратко - идеята е американските централи да продават електроенергията си през борсата и
в допълнение да получат договор за разлика с фиксирана сума. Така, ако постигнат по-висока продажна цена, ще печелят
повече, а ако е по-ниска - по-малко. Рискът е изцяло за тяхна сметка, а държавата намалява значително разходите си
спрямо сегашните дългосрочни договори със задължително изкупуване. Тук въпросът е за какъв период от време ще се
предоставят въпросните договори за разлика и дали накрая няма да излязат по-скъпи.
Economic.bg
√ Работодателите с жалба до омбудсмана заради американските ТЕЦ-ове
Те настояват за разследване на централите
Ръководителите на четирите национално представителни работодателски организации, членове на АОБР – Божидар
Данев, Васил Велев, Кирил Домусчиев и Цветан Симеонов, в качеството си на физически лица, изпратиха жалба до
омбудсмана на България Мая Манолова. Те изпращат позиция срещу двете топлоелектрически централи, стопанисвани от
дружествата AES и „Контур Глобал”.
„Отговорно твърдим, че те в постоянен и непрекъснат режим, с последователност, достойна за по-добри дела ни ограбват
ежедневно, ежечасно и ежеминутно, като ни „измъкват” от джобовете по 14 лева на мегаватчас използвана
електроенергия“, се казва в жалбата, като се призовава за незабавно разследване и предприемане на мерки за пресичане
на това нарушаване на правата на потребителите, „изразяващо се в открит и, на пръв поглед, узаконен грабеж“.
Четиримата жалбоподатели подчертават, че повод за жалбата са разширените правомощия на омбудсмана на РБ,
вследствие на последната поправка в Закона за омбудсмана от м. февруари т.г., според която националният защитник вече
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ще има възможност за намеса и в спорове между граждани и други частни субекти (търговци, граждански организации и
отделни граждани).
В жалбата се припомня, също така, че Асоциацията на организациите на българските работодатели призова Президента
на България Румен Радев да наложи вето върху промените в Закона за омбудсмана, тъй като се променя цялата философия
на закона, в противоречие с европейското право и практика в тази област.
„Ние вярваме, че след като върху Вас легна бремето да се намесвате във всякакви правоотношения, незабавно ще насочите
вниманието си към най-фрапиращите примери на узаконени кражби, неправомерни държавни помощи и с нищо
незаслужени привилегии, които не само бъркат дълбоко в джоба на индустрията като цяло, но и тровят личния живот и
личния бюджет на българските граждани – скромни физически лица. Даваме си сметка, че подобни жалби, напълно
основателно биха могли да отправят още над 6 милиона пълнолетни граждани – гласоподаватели и най-вече
данъкопллатци. Те биха могли да се оплачат не само от „американските централи”, които им изземват непазарно по 450
млн. лв. годишно, но и от всевъзможни „ВЕИ-та” и „високоефективни производства” на електроенергия, които неуморно
тършуват из джобовете им, така че надплатената сметка да премине 1,5 млрд. лв. годишно. Това биха били напълно
резонни жалби, адресирани към Вас, и ние сме готови да Ви съдействаме, като съобщим на висок глас, че вече сме се
обърнали към Вас с подобна молба“, се казва в документа.
Politikata.net
√ Работодателите се оплакаха на Манолова от „американските централи”
Четирите работодателски организации – БСК, АИКБ, КРИБ и БТПП се оплакаха в писмо до Омбудсмана Мая Манолова
срещу двете американски централи ТЕЦ „Марица Изток” 1 и 3.
„Отговорно твърдим, че те в постоянен и непрекъснат режим, с последователност, достойна за по-добри дела ни ограбват
ежедневно, ежечасно и ежеминутно, като ни „измъкват” от джобовете по 14 лева на мегаватчас използвана
електроенергия“, се казва в жалбата.
Бизнесът иска от Манолова да се намеси в спора. Индустриалците напомнят, че вследствие на последната поправка в
Закона за Омбудсмана от февруари, според която националният защитник вече ще има възможност за намеса и в спорове
между граждани и други частни субекти (търговци, граждански организации и отделни граждани).
Даваме си сметка, че подобни жалби, напълно основателно биха могли да отправят още над 6 милиона пълнолетни
граждани – гласоподаватели и най-вече данъкоплатци. Те биха могли да се оплачат не само от „американските централи”,
които им изземват непазарно по 450 млн. лв. годишно, но и от всевъзможни „ВЕИ-та” и „високоефективни производства”
на електроенергия, които неуморно тършуват из джобовете им, така че надплатената сметка да премине 1,5 млрд. лв.
годишно““, пише още в писмото на организациите.
Faktor.bg
√ Работодателите търсят помощ от Манолова срещу "ограбването" от американските централи
Те „измъкват” от джобовете по 14 лева на мегаватчас използвана електроенергия , се казва в жалбата
Четирите работодателски организации – БСК, АИКБ, КРИБ и БТПП, се оплакаха в писмо до Омбудсмана Мая Манолова
срещу двете американски централи ТЕЦ „Марица Изток” 1 и 3, предаде Канал 3.
„Отговорно твърдим, че те в постоянен и непрекъснат режим, с последователност, достойна за по-добри дела, ни ограбват
ежедневно, ежечасно и ежеминутно, като ни „измъкват” от джобовете по 14 лева на мегаватчас използвана
електроенергия“, се казва в жалбата.
Бизнесът иска от Манолова да се намеси в спора. Индустриалците напомнят, че вследствие на последната поправка в
Закона за Омбудсмана от февруари, според която националният защитник вече ще има възможност за намеса и в спорове
между граждани и други частни субекти (търговци, граждански организации и отделни граждани).
Даваме си сметка, че подобни жалби, напълно основателно биха могли да отправят още над 6 милиона пълнолетни
граждани – гласоподаватели и най-вече данъкоплатци. Те биха могли да се оплачат не само от „американските централи”,
които им изземват непазарно по 450 млн. лв. годишно, но и от всевъзможни „ВЕИ-та” и „високоефективни производства”
на електроенергия, които неуморно тършуват из джобовете им, така че надплатената сметка да премине 1,5 млрд. лв.
годишно"", пише още в писмото на организациите.

Важни обществено-икономически и политически теми

News.bg
√ Износът на машини е с 12% ръст и възлиза на 3,8 млрд. евро
През 2017 г. износът на машини и оборудване отбелязва ръст от 12% на годишна база и възлиза на над 3,8 млрд. евро.
Това съобщи заместник-министърът на икономиката Александър Манолев на международното изложение "MachTech &
InnoTech Expo".
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"Машиностроенето създава работа на над 600 хил. души, като се очаква секторът да нарасне през следващите години
поради постоянно развиващите се интелигентни технологии", коментира Манолев.
По думите му важен индикатор за конкурентостта на българската продукция на световния пазар е фактът, че отчитаме
постоянно увеличение на износа на такива стоки. "Устойчиво расте и делът на тези стоки в общия ни експорт, като за
миналата година те са формирали близо 15% от националния износ", посочи той.
"Всичко това показва не само, че сме конкурентноспособни, но и че все по-голям дял в икономиката ни заемат сектори с
висока добавена стойност", допълни Манолев.
√ България е четвърта в ЕС по иновационна динамика
България е на четвърта позиция по иновационна динамика през последните пет години, според иновационната класация
на ЕС, което показва наличието на интензивни процеси при реализирането на иновационната политика. Това заяви
министърът на икономиката Емил Караниколов на Международната конференция IT Hub Connect 2018 Иновации,
регулации, инвестиции.
Караниколов посочи, че почти една трета от предприятията в страната се оценяват като иновативни, а 17% от тях са
реализирали технологични иновации.
"Целта ни е да развием иновационния си потенциал с цел създаване и развитие на нови технологии, водещи към
конкурентни предимства и повишаване на добавена стойност на националните продукти и услуги", коментира
Караниколов.
Единният цифров пазар, достъпът до иновации, връзката между образованието и изискванията на бъдещия пазар на труда
са в основата на технологичното развитие, смята той.
Икономическият министър обясни, че данните за развитието на българската икономика през последното десетилетие
показват ясно, че тя следва световната тенденция на дигитализация на бизнес отношенията, като даде пример с оборота
на услугите в сектора на информационните и комуникационни технологии в България, който се е увеличил с 300% за
последните 7 години и достига 2,5 млрд. евро.
Разработената от Министерство на икономиката "Концепция за цифрова трансформация на българската индустрия" и
визията, очертана в нея, е към 2030 г. България да се разпознава като регионален център на цифровата икономика чрез
внедряване на продукти, технологии, бизнес модели и процеси от Индустрия 4.0.
Investor.bg
√ 17% е заетостта в бежанските центрове в България
Миграционният натиск не е силен, отчете председателят на Държавната агенция за бежанците
В момента миграционният натиск в България не е силен. Заетостта в бежанските центрове у нас е 17%. Това каза пред БНТ
Петя Първанова, председател на Държавната агенция за бежанците.
Под 850 души има настанени във всички териториални поделения на агенцията, а от началото на годината 270 души са
потърсили закрила, посочи Първанова.
От 2013 г. до момента около 62 хил. чужденци, търсещи международна закрила, са преминали през центровете на
агенцията. През март 2016 г. заетостта също е била 16,17%. През 2017 г. е била около 55 - 60%.
По думите на Първанова през последната година едва 3700 души са потърсили закрила в България. За сравнение, в
периода от 2014 г. до 2016 г. числата бяха в порядъка на 19-20 хил. В момента няма закъснели преписки. Ситуацията в
центровете е спокойна, отчете Първанова.
Председателят на Държавната агенция уточни, че от 2013 г. започва да расте броят на лицата, търсещи закрила, но през
миналата те са най-малко.
По думите й през първите три месеца на годината търсещите закрила са от Сирия, Ирак и Афганистан. Това са и лица, чието
производство е започнало миналата година, уточни Първанова. За 2017 г. водещи страни са Афганистан, Ирак, Сирия, а
сега са най-много от Сирия, като общото е, че всички идват от районите в конфликти.
Председателят на Държавната агенция за бежанците уточни още, че 85% са потвърдените откази, които Агенцията е
издала, т.е. от 1300 отказа около 1100 са потвърдени от съда.
Капитал
√ Във Варна Турция и ЕС си поговориха и не се разбраха нищо
Европейците повдигнаха въпросите за ситуацията в Турция и Сирия, а Реджеп Ердоган им отговори с обвинения, че
финансират терористи
"Ако ме питате дали сме постигнали конкретни решения или компромиси – отговорът ми е не". Това кратко изречение на
председателя на Европейския съвет Доналд Туск пред репортери казва всичко, което е нужно да знаете за срещата на
върха между Турция и ЕС, която се проведе във Варна.
След близо седем часа двустранни и многостранни разговори, двамата лидери на евроинституциите Доналд Туск и ЖанКлод Юнкер, премиерът Бойко Борисов и президентът на Турция Реджеп Таийп Ердоган се изправиха пред репортерите,
само за да повторят критиките и очакванията си към другата страна, заявени в предишните седмици.
"Ние повдигнахме всички наши притеснения, а имаше доста такива - свободата на медиите, двустранни отношения с
членки, ситуацията в Сирия. Нашата среща обаче беше посветена на продължаването на диалога. Обединихме се, че този
диалог трябва да продължи", каза Туск. Този диалог обаче, явно продължава да се води на два различни езика. Турският
президент не спомена нито дума за обвиненията в нарушаване на човешките права в страната му, и повтори пред
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европейците директните си обвинения, че "стратегически партньори на Турция подкрепят терористи, с които се борим в
страната и извън нея".
На фона на това, домакинът Борисов благодари за "конструктивната среща", за която призна, че е била "заредена с голямо
напрежение". Основното постижение на срещата в Евксиноград, според българския премиер, е продължаването на
споразумението за бежанците, постигнато преди две години.
Заедно с него, Жан-Клод Юнкер се опита да звучи по-меко и комбинира критики към Ердоган с успокоителни фрази за
близостта между европейци и турци.
Борисов: шеги и вътрешнополитически препратки
Премиерът Борисов също посочи, че е повдигнал всички теми, за които се говори в България от дни насам. "За тракийските
българи, за претенциите, които опозицията, парламента и президента имаха - до една съм ги поставил на Ердоган. За
намесата в изборите".
Както и в диалога между европейските власти и Анкара, и тук явно е имало само излагане на противоположни позиции.
"Техните претенции не са малко - за данъците, за имотите на мюфтийствата, обезщетенията, възродителния процес,
пенсиите на изселниците, управлението на водите", уточни премиерът. Според него, по тези въпроси както и досега, трябва
да се работи през външните министерства в работни групи. Такива има от десетилетия, като те не постигаха особен
напредък дори и преди вледеняването на отношенията в последните години.
Бежанците и войната, изглежда, все още са водещите външни страхове за Борисов. "Имаме нулев натиск на границата
благодарение на Ердоган. Надявам се българите да го оценяват, защото помним времето в което мигрантската вълна ни
бе притиснала", заяви той и припомни, че от войната в Сирия и Ирак ни дели само Турция.
В опит да разведри атмосферата, българският премиер завърши с шеги относно общото футболно минало на "Доналд и
Тайпи", както и на това, че с Юнкер са "си били дузпи" като държавни глави в миналото. Когато преводът (който на моменти
беше силно компромисен) се забави, Борисов подкани турски журналист да говори по-бавно с "яваш, яваш".
Ердоган: Стратегическите ни партньори подкрепят терористи и плащат бавно
Турският президент започна с благодарствено послание към българския премиер, за това, че е организирал срещата, която
е затоплила отношенията между ЕС и Турция. Но за какво затопляне става дума не бе много ясно – Ердоган повтори
критиката си относно неплащането на 3-те млрд. евро, обещани от ЕС по сделката за бежанците преди 2 г., като заяви, че
"хуманитарните кризи не чакат бюрократични пречки".
Освен това, той подчерта друго обвинение към страни от ЕС от последните дни – това, че част от тях финансират и
подпомагат с оръжия терористи, с които "Турция се бори у дома и в чужбина". Турския президент заяви, че е дал на
колегите си доказателства за намерени европейски оръжия след описаната като "антитерористична офанзива" край Африн
в Северна Сирия.
"Турция е цел за ПКК, Даеш (ИДИЛ), Народните отряди за защита (сирийските кюрди) с нашата борба осигуряваме не само
сигурността на Сирия, но и на Европа. Не искаме неоснователни критики по отношение на нашите анти-терористични
действия", заяви Ердоган.
В заключение, турският президент повтори, по-скоро формално, исканията на страната си за визова либерализация и
осъвременяване на условията по митническия съюз между Брюксел и Анкара. "Дайте на турския народ причина да
продължи да вярва в ЕС", призова той.
Туск и Юнкер: деликатни критики
Председателите на Съвета на ЕС и Еврокомисията избегнаха конфронтацията с турския президент, но и не показаха твърде
много близост. Туск окуражи Турция в борбата срещу терора, но и подчерта нуждата страната да не се отклонява от пътя
на демокрацията и правовата държава. Ердоган парира, като заяви, че турският народ е показал отдадеността си към
демокрацията, като е излязъл да я защити през юни 2016 г., по време на опита за преврат.
Юнкер от своя страна заяви, че ЕС е застанала зад реда в Турция още преди резултатът от преврата да стане ясен, но и каза,
че вярва достатъчно в турските институции, за да призове Ердоган да прекрати извънредното положение и да прекрати
преследването на журналисти и магистрати. Турския президент отчетливо не спомена нищо по темата, въпреки че това
беше най-парливият въпрос в залата.
По въпроса със задържаните гръцки граничари, за които Гърция настоява да бъдат освободени и Борисов, и Юнкер
посочиха, че се доверяват на правосъдната система в югоизточната ни съседка. Изявление, което идва странно на фона на
сведенията от доклада на ООН този месец за масови нарушения на човешките права и използването на мъчения в
затворите. Двете страни-членки на ЕС, които имат най-сериозни проблеми с Турция - Кипър и Гърция, бяха подкрепени с
изречението на председателя на ЕК, че Турция трябва да подобри отношенията си с тях.
По бежанската тема Юнкер кръстоса шпаги с Ердоган и двамата си размениха реплики за липсващите милиарди, но в
крайна сметка си стиснаха ръцете. От снимката, на която трима европейци и турският президент си стискат усмихнати
ръцете, печели единствено изолираният напоследък Ердоган, който трябва да води тежка кампания за преизбиране през
2019 г.
√ Турски и български компании търсят нови партньорства на форум в Истанбул
Търговията между двете страни продължава да расте, още инвестиции се очакват в производството на
автомобилни компоненти
Макар че са далеч от лидера Холандия, турските инвестиции в България през последните години видимо нарастват. Нещо
повече - южната ни съседка е основен търговски партньор на страната от държавите извън Европейския съюз. Възможности
за повече партньорства обаче има и затова за пръв път от десет години в Истанбул ще се проведе двустранен бизнес форум
с участието на министерствата на икономиката на двете страни. Интересът към събитието на 2 април е значителен, като
вече близо 80 български компании са се регистрирали за участие.
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За малки и големи
Събитието се организира от Съвета за външноикономическо сътрудничество на Турция (DEIK) и българската Изпълнителна
агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП), а в подготовката му са ангажирани също
Българската търговско-промишлена палата и Българо-турската търговско-индустриална камара. Освен министрите на
икономиката, които за последен път се събраха на такъв форум през 2008 г., от българска страна ще има също
представители на Агенцията за инвестиции и на Национална компания "Индустриални зони". Очакванията на
организаторите са да се създадат нови бизнес партньорства между турски и български компании.
Форумът практически е насочен към всички сфери на бизнеса - медицински изделия, опаковки, дървообработване и
мебели, електроника, машиностроене, производство на автомобилни части, храни, текстил, химически изделия,
строителство, информационни технологии и т.н. От ИАНМСП уточниха, че вече има регистрирани за участие 77 български
компании от почти всички сектори, но срокът за записване е удължен до сряда заради големия интерес. На форума се
очаква да присъстват и водещи български компании като "Аурубис България", ПИМК, "Алкломет" и др. "Много
положителен сигнал е, че към събитието интерес проявяват не само големи, но и много малки и средни предприятия",
каза Емрах Сазах, главен търговски съветник в турското посолство в София, за "Капитал".
Възможности
Търговските и инвестиционните отношения между Турция и България като цяло следват възходяща тенденция, макар че
има и спадове. "Търговският обмен беше 700 млн. долара през 2000 г. и се увеличи до 4 млрд. долара през 2007 г. След
кризата от 2008 г. обемът намаля, но през последните три години отново има положителна тенденция и двустранната
търговия вече надвишава 5 млрд. долара", посочи Сазах. Статистическите данни показват, че през последните три години
износът на България расте, а вносът от Турция се увеличава с изпреварващи темпове. В резултат на това салдото намалява
до 335.8 млн. лв., но остава положително за България.

"Партньорството между Турция и България се развива на няколко пласта, тъй като двете икономики се допълват, а подобен
форум може да доведе до допълнителен ръст", каза Сазах. Според него възможности за сътрудничество могат да се търсят
и във факта, че двете страни представляват коридор една за друга. "Повече от половината износ от Турция е насочен към
ЕС и в това отношение като членка на ЕС България се явява транзитен коридор за турския експорт. Същото важи и за
българските износители по отношение на достъпа им до Азия и Близкия изток през Турция", обясни той.
Нови инвестиции
С общи инвестиции от 730 млн. евро и нетен поток от 80.8 млн. евро през 2017 г. Турция не се нарежда сред големите
инвеститори в страната. Въпреки това през последните няколко години редица турски компании навлязоха в България,
особено в областта на производството. Наред с големите и по-отдавна установени инвеститори като Sisecam (която е
собственик на стъкларските заводи в Търговище), шуменския производител на алуминиеви изделия "Алкомет" и
плевенския завод за метален амбалаж на Sarten предприятия в страната вече имат и редица производители на компоненти
за автомобилната индустрия като Teklas, "Нурсан отомотив" (смесено предприятие между Nursan и Koush Group), Standard
Profil, Arkomat и Aktas, а скоро се очаква да заработи и заводът за автомобилно осветление на Sa-ba край Димитровград.
Самата "Алкомет", и по-точно мажоритарният й собственик Фикрет Индже, пък стои зад привличането на няколко
скорошни турски инвестиции в Шумен, където заводи изградиха Sarkuysan (медни кабели), Cambro (кухненско и столово
оборудване) и Enpay Endustriyel (изолационни материали за трансформатори).
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"България привлича с ниските си производствени разходи и корпоративни данъци, както и с това, че дава достъп на
турските компании до ЕС и европейските фондове. Инвеститорите в страната смятат, че въпреки някои бюрократични
проблеми правната система на България е хармонизирана с ЕС и има потенциал за привличане на повече инвестиции",
коментира Сазах. По думите му интерес за нови турски инвестиции има, а с конкретни планове вече са компании, които
произвеждат автомобилни компоненти.
Българските инвестиции в Турция са далеч по-скромни, но също не липсват. Едно от последните по-големи вложения беше
придобиването на производителя на препарати за ветеринарна медицина ANC (Animal Nutrition Center) от "Хювефарма"
през 2015 г. Сред инвеститорите е и "Приста ойл", която има филиал в Турция.
√ ЕК: Не наваксвате достатъчно бързо
Икономическият растеж е добър, но потенциалът му трябва да бъде повишен, а това изисква инвестиции
България не успява да достигне достатъчно бързо средното ниво на икономическо развитие в ЕС. Макроданните на
страната са добри, но очакванията на Европейската комисия са за по-висок икономически растеж и по-бързо сближаване,
ако не със Западна Европа, то поне със сравнимите ни страни. Това стана ясно от думите на Ищван Секели, директор в
Генералната дирекция "Икономически и финансови въпроси" на ЕК.
Той участваше в представянето на доклада за макроикономическите дисбаланси в България в рамките на Европейския
семестър 2018. Самият документ беше публикуван в началото на март, като България беше извадена от групата на страните
с прекомерни макроикономически дисбаланси. Основните причини са подобряването на ситуацията във финансовия
сектор и на пазара на труда.
Ключът към успеха - инвестиции и институции
Според Секели резултатът от ниският стандарт на живот в България е видим - голяма част от младите и образовани хора
избират да емигрират, защото искат живота, който имат връстниците им в Мюнхен, Варшава или Стокхолм. "Това източва
вашите таланти, пенсионна и здравна система", коментира Секели. "Изключително важно е за младите хора да виждат, че
България се доближава по-бързо до сравнимите й страни", допълва още той.
От изказването му стана ясно, че на това ниво на развитие българската икономика има огромна нужда от инвестиции корпоративни, на първо място, но и публични с фокус върху пътна и социална инфраструктура. "Получавате огромна
подкрепа от Европа, но корпоративните инвестиции идват от вашите фирми. Те трябва да инвестират, защото от тях зависи
бъдещият ви успех", коментира Секели. Вложенията в икономиката са и единственият канал, по който могат да се внедрят
нови технологии, да се повиши производителността и да се придвижи България нагоре по стълбата на качеството на
продукцията.
Друг фактор, очаквано, са хората. Тук ключът е качеството на уменията. "Когато си купите ново оборудване, имате нужда
от някой с умения да работи на него. Така че инвестициите в оборудване винаги трябва да вървят ръка за ръка с
инвестициите в човешкия капитал", счита Секели.
Според него българската макрополитика и ефикасността на пазара са по-добри от средноевропейските. Но минусът за
България идва от качеството на институциите. Тук комисията има предвид както ролята на правителството, така и на
частния сектор. Проучване сред бизнеса показват, че корупцията е основният проблем. Секели отбелязва, че почти 90% от
анкетираните я смятат за много или сравнително разпространена. "Бизнес пространството има нужда от правила, които се
спазват", коментира представителят на ЕК. "Това е толкова задача на частния сектор, колкото и на правителството",
допълва той.
Финансовите проблеми
В доклада за напредъка на България положителна оценка получават внедряването на плановете за реформиране на
банковия и небанковия сектор и на законовите промени, въвеждащи "донякъде" по-затегнат риск мениджмънт на
експозициите към свързани лица. Секели отбелязва, че българските банки са "много стабилни по принцип", а
"рентабилността пада малко, но числото би било мечта за много банкери в Европа". Лошо впечатление обаче прави все
още високото ниво на несъбираеми вземания - те се понижават, но не достатъчно бързо.
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В. Монитор
√ В новия закон за ВИК: Вдигат до пет пъти глобите за кражба на вода
В проекта за новия Закон за ВиК ще бъдат заложено петкратно увеличаване на санкциите за некоректните потребители на
вода. Това съобщи регионалният министър Николай Нанков.
Понастоящем на места част от потребителите са незаконно присъединени към мрежата или не плащат за получаваната
услуга, обърна внимание Николай Нанков.
За тези, които не плащат и откажат да бъде монтиран водомер, ще се предвиди възможността услугата да не бъде
предоставяна и те да бъдат изключвани от водопреносната мрежа. За да се обезпечи достъпът им до вода, ще бъдат
осигурени алтернативни възможности – чрез обществени водоизточници.
„Без нарочен Закон за ВИК трудно бихме могли да решим съществените проблеми в отрасъла“, коментира Нанков в
предаването „Свободна зона“ на ТВ Европа.
Достъпът до вода е обявен за изконно човешко право, а отговорност на ВиК операторите е да гарантират услугата по
предоставяне на качествена вода с гарантирано количество денонощно, след което потребената вода да бъде пречистена
и отведена обратно в природата, посочи министърът. Доставянето на природния ресурс до абоната е услуга, за която се
генерира такса по компоненти, напомни той.
В Закона за ВиК, който се очаква да бъде готов до два месеца и ще бъде подложен на широко обществено обсъждане, ще
бъде заложено осигуряването на вода за социално уязвимите потребители може да бъде обвързано и с посещаването на
образователни институции от техните деца.
Регионалният министър напомни, че реформата във водния сектор е заложена през 2009 г., по време на първия мандат на
кабинета „Борисов“, като в нея е определен праг на социална поносимост цената на услугата по водоснабдяване от 2,5%
от средните доходи на потребителите. В законопроекта за ВиК този праг се запазва и цената няма да нараства над него. За
социално най-уязвимите потребители ще бъдат гарантирани безплатно до 1,5 куб. м вода на месец, което се равнява на
50 литра на ден. Ще има плавна скала с конкретни стимули и бонуси за другите социално уязвими групи, които плащат
задълженията си към операторите.
Epicenter.bg
√ Ударно вкарват танкери с горива преди нов закон
Проверяват дали се съживява стар канал за контрабанда, но с участие на нови играчи
Ударен внос на горива по море с танкери върви в България от началото на годината, като само през последните два месеца
са били разтоварени 9 плавателни съда, разкрива в. „24 часа“.
Тези данни са били изнесени от петролната и газова асоциация на закритото заседание на парламентарната комисия за
борба с контрабандата в четвъртък. Че темата е била обсъждана тогава, потвърдиха и различни депутати, присъствали на
заседанието. На въпросното заседание бе приет на първо четене и новият закон за горивата, който определя правила в
бранша.
Последният танкер с горива е акостирал в петък следобед в пристанище ПЧМВ във Варна. Името му е “Тети” и плава под
руски флаг. В документите е отбелязано, че е пътувал от Новоросийск, където е натоварен на 20 март.
От тях прави впечатление, че при максимален товар от 7501 тона, танкерът е натоварен с 5123 тона. Това означава, че 1/3
от вместимостта не е била заета. Именно това привлякло вниманието на контролните служби, тъй като нямало логика да
се плаща курс, при който не се запълва целия капацитет на танкера. Службите се усъмнили и заради разтоварването на
горивото в митнически склад, където няма контролни и измервателни уреди.
Поради това от митниците и НАП са поставили танкера под наблюдение, за да проследят как върви разтоварването на
горивата и дали не става въпрос за опит за контрабанда чрез декларирани по-малки количества от действително
доставените. Проверка щяла да бъде направена и на останалите танкери, минали пак през митнически складове от
началото на годината.
Според източници от митниците активизирането на вноса на горива през тази схема се дължи на предстоящото влизане
на промени в закона за акцизите. Те гласят, че от юни и митническите складове са длъжни да имат измервателни уреди.
От службите подозират, че преди да се изпълни това изискване, се е подновил стар канал за контрабанда на горива.
Схемата вървеше силно през 2015 г. именно с танкери по море. Доставките тогава тръгваха най-често от Турция, минаваха
през Гърция и стигаха до България.
След като пристигне у нас, танкерът отива на пристанище, в което няма измервателни уреди. Обикновено това са по-малки
портове по Дунав, има и на Черно море, които са регистрирани като митнически складове. Те са осем и там няма и
постоянен контрол, а митничари се викат само когато има пристигнал танкер.
При разтоварването на горивото се прилагали различни схеми, за да се избегне митническият контрол. Едната била
вписване в пристанищния дневник, че танкерът е отпътувал, докато той е преместван на друг док. По документи
разтоварването е било в продължение на два дни. Тези количества се внасяли легално. На практика обаче разтоварването
продължавало десетина дни, а източените през това време горива се продавали контрабандно.
Друга схема била чрез ремонти. Танкер заявявал, че няма товар и иска да влезе в дадено пристанище за поправка. Това
най-често се случвало в портове в Бургас, Варна и Русе. Всъщност плавателният съд бил пълен с горива, които се
разтоварват директно в автоцистерни, след което се продават през ведомствени бензиностанции или в малки обекти,
които нямат връзка с митниците.
Този канал бе затихнал през последната година, а сега се съживявал, но от нови играчи. Те бързали да вкарат повече горива
през тази схема, преди да са влезли в сила изискванията за измервателни уреди и в митническите складове.
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Това била и една от основните причини дза напражението в петролния бранш заради предложения закон за горивата. В
него има текстове, които забраняват продажбата на бензин и дизел от ведомствени бензиностанции на частни лица. За
собствениците на другите бензиностанции се вкарва изискване за банкови гаранции и образователен ценз. Ако тези
текстове бъдат приети, ще се пресекат основни канали за продажбата на нелегални горива.
БНР
√ Повече средства за цифровизация на икономиката в европейския бюджет, поиска Мария Габриел
Повече средства за цифровизация на европейската икономика в многогодишната финансова рамка след 2020 година,
поиска българският еврокомисар Мария Габриел по време на международна конференция, посветена на високите
технологии в София, като част от програмата на Българското европредседателство.
Развитието на икономиката в новото бъдеще – цифровата трансформация, инвестициите в индустриалното обновяване и
създаването на правната рамка, обсъждаха представители на властта и на бизнеса от Балканите, Съединените щати и
Индия.
Предизвикателствата пред съвременния свят вече се изместват от цифровизацията към усилията да се опази сигурността
на данните в интернет. Това заяви американският посланик у нас Ерик Рубин, а министърът на икономиката Емил
Караниколов съобщи, че по иновационна динамика през последните пет години страната ни заема 4-то място в Европа.
Цифровизацията вече променя икономиката днес – въпросът е доколко бизнесът, обществото и властта са готови да
отговорят на промените. Цифровото бъдеще изисква от поколенията не само трансформация на икономиката, но и умение
за работа с данните, опазване на сигурността в интернет и защитата на личните и фирмените данни. За това е необходима
нова нормативна и индустриална рамка. Всеки един ще се възползва от цифровата трансформация и никой няма да бъде
изключен, увери българският еврокомисар Мария Габриел:
"Работим върху това да представим амбициозна програма през месец май, посветена на разширяването и максимално
увеличение на ползите от цифровата трансформация за всички европейски граждани и бизнеса, във всички европейски
области – от цифровизацията на индустрията до публичните услуги. Целим да дадем видимост на инвестициите,
необходимостта от инвестиции в цифровото ни бъдеще. Искаме да има още по-ясно взаимодействие между различните
стълбове на цифровата икономика събрани заедно – инфраструктура за интелигентни данни, киберсигурност, изкуствен
интелект, цифровите умения и прилагането им в индустрията и сферите от обществен интерес.
Инфраструктура на данните на световно ниво е предпоставка за високи цифрови приложения във всички сфери и обратно
– стимулирането на високи цифрова приложения увеличава търсенето на по-добра инфраструктура на интелигентни
данни".
Всичко това обаче не може да се осъществи без допълнителни инвестиции в цифровата икономика – нито една страна
сама не е в състояние без финансова подкрепа от страна на еврообщността да го постигне.
Затова Мария Габриел ще настоява за първи път в европейския бюджет да има отделно перо за финансовата
трансформация, което ще е всъщност и подкрепа за дигиталното бъдеще на икономиката: "Концентрирайки ресурс на
общо европейско ниво, ние можем да излъчим много ясен сигнал – от една страна, към гражданите, казвайки, че
киберсигурността и цифровите умения за нас са дългосрочен приоритет. От друга страна, сигнал към нашите предприятия,
към нашите сегашни и бъдещи европейски шампиони – те са тези, които създават работните места, те са тези, които
оформят облика на цифровата икономика и имат нужда от подкрепа. И много силно послание, разбира се, към нашите
международни партньори. Точно заради това ми се иска в следващия бюджет на Европейския съюз, да видя подкрепа за
вече стартирали инициативи и такава е инициативата ни за европейския суперкомпютър", подчерта Мария Габриел.
Министърът на икономиката Емил Караниколов посочи, че данните за развитието на Българската индустрия през
последното десетилетие показват ясно, че тя следва световната тенденция на дигитализация на бизнес отношенията и
даде пример:
"Оборотът на услугите наинформационните и комуникационните технологии в България се увеличава с 300% за последните
седем години и достига до 2,5 милиарда".
Неслучайно по иновационен на динамика през последните пет години страната ни заема четвърта позиция според
иновационната класация на Европейския съюз, което показва наличието на интензивни процеси при реализирането на
иновационни политики", допълни министър Караниколов.
√ Водещи европейски институти очакват добър икономически растеж на еврозоната през първата половина на годината
Икономиката на еврозоната се очаква да запази добро темпо на растеж през първата половина на 2018 година, показват
резултати от съвместен анализ на три водещи европейски института – германския Ifo, швейцарския KOF и италианския Istat,
съобщава агенция Market news international.
"Може да се очаква здрав икономически растеж от 0,6% през всяко едно от първите две тримесечия на настоящата година,
преди да последва слабо забавяне на експанзията към 0,5 на сто", се посочва в доклада на трите т.нар. "мозъчни тръстове".
Според тях ключов двигател за растежа ще бъдат инвестициите, които ще се възползват от все още рекордно ниските лихви
и от нарастващите нива на производствения капацитет. Инвестициите вероятно ще се увеличат респективно с 1,0%, с 0,9%
и с 0,7% през първите три тримесечия на настоящата година. Индустриалното производство се очаква да нарасне с цели
0,9% през първото тримесечие, след което да се забави до 0,7% и до 0,5% през следващите две тримесечия.
В същото време потреблението на домакинствата ще нарасне с 0,5% през всяко едно от първите две тримесечия преди да
се забави леко до 0,4 на сто през трите месеца до края на септември.
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Трите водещи института прогнозират, че БВП на еврозоната ще нарасне на годишна база с 2,6% през първото и с 2,5% през
второто тримесечие преди растежът да се забави до 2,3% през третото тримесечие. За цялата настояща година се очаква
икономическата експанзия в региона да остане на нивото от 2017 година, когато БВП нарасна с 2,3 на сто.
Очаква се инфлацията в региона на единната валута да започне да се ускорява и след нейно повишение на годишна база
с 1,3% през първото тримесечие тя да нарасне до 1,6% през второто и до 1,7% през третото тримесечие, като за цялата
настояща година индексът на потребителските цени да се повиши с 1,4 на сто.
От институтът Ifo, който е водещ в това проучване, подчертават за наличието на неколцина рискове пред тези позитивни
перспективи, а именно "повишаването на лихвените проценти, което да навреди на инвестициите, поскъпването на
еврото, което да се отрази негативно на износа, както и напрежението в международната търговия след решенията на
президента на САЩ Доналд Тръмп да наложи серия високи мита".
Процесът на Брекзит, резултатите от изборите в Италия и напрежението в Близкия изток също могат да имат отрицателно
въздействие, допълва водещият германски институт.
Novini.bg
√ Екатерина Захариева: Дипломация се прави на масата за преговори, това се случи във Варна
Дипломация не се прави от телевизионния екран. Дипломация се прави на масата за преговори, това се случи във Варна.
Това коментира за сутрешния блок на Нова телевизия вицепремиерът и външен министър Екатерина Захариева.
По думите й важен въпрос по време на историческата среща ЕС-Турция бе бежанската криза, а на българската граница
няма натиск. „Нещо, което е много важно, е ангажиментът да се нормализират отношенията“, посочи тя.
Захариева призна, че има неща, които предизвикват противоречия, но важното е да се фокусираме върху позитивното.
„Това е подадена ръка, оттук-нататък много работа предстои. Тонът на срещата беше изключително конструктивен“, смята
още външният министър. Според нея има различия по позициите, но те не се решават през медиите.
Външният министър коментира и случая с отравянето на Скрипал и обсъжданията на този проблем. България няма
намерение да гони руски дипломати, посочи тя. „Напрежението е голямо“, смята Захариева. Призивът е и руската страна
да покаже, че е част в разследването.
Economic.bg
√ „Булгаргаз” се закани да съди КЕВР заради новата цена на газа
Регулаторът не одобри исканото увеличение от обществения доставчик
Общественият доставчик „Булгаргаз” се закани да съди Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) заради
несъгласието да увеличи цената на природния газ от 1 април.
Вчера КЕВР обсъди внесеното заявление на „Булгаргаз” ЕАД за утвърждаване на цени за ІІ - то тримесечие на 2018 г., по
които общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители и на клиенти.
Предлаганата от енергийния регулатор цена на природния газ е с 2.6% по-висока от досегашната цена за І-то тримесечие
на 2018 г. В заявлението си „Булгаргаз“ ЕАД поиска увеличението на цената да бъде 4.82 %, но работната група установи,
че през 2017 г. дружеството е реализирало надвзет приход. В резултат на това регулаторът направи отрицателна корекция
в размер на 5 284 583 лв. поради положителна разлика между прогнозните и отчетни разходи на „Булгаргаз“ ЕАД за
доставка на природен газ на входа на газопреносната мрежа през 2017 г.
Така работната група предложи цената на природния газ за ІІ-то тримесечие на 2018 г. ще бъде в размер на 361.82 лв. за
1000 куб м. или 34.04 лв. за MWh (без акциз и ДДС). „Цените на топлинната енергия остават непроменени до края на
тримесечието, запазват се цените и на високоефективната електрическа енергия, произвеждана от топлофикациите с
първично гориво природен газ”, пишат от регулатора.
Според обществения доставчик обаче предложената по-ниска цена ще доведе до загуби за дружеството. В срок до
27.03.2018 г. участниците в откритото заседание могат да внесат писмено становище във връзка с констатациите и
изводите в доклада на работната група. По всички направени възражения Комисията ще излезе с мотивирани становища
в окончателното си решение за утвърждаване на цени на природния газ за ІІ-то тримесечие на 2018 г., което ще бъде взето
на закрито заседание на 30.03.2018 г.
При определяне на цената на природния газ КЕВР прилага изцяло съществуващата методика, залегнала в действащия
договор между "Булгаргаз" ЕАД и "Газпром Експорт". Формулата отчита движението на цената на петрола и на
алтернативните на природния газ горива на световните пазари за последните 9 месеца, както и промените в курса на
щатския долар. Правомощията на регулатора са единствено да установи дали заявлението на обществения доставчик
"Булгаргаз" ЕАД отговаря на изискванията на Наредба № 2 за определяне цените на природния газ и на договора за
доставка между двете дружества.
Предложената цена от 361.82 лв. за 1000 куб м. за продажба на природен газ на крайните снабдители на природен газ и
на клиенти, присъединени към газопреносната мрежа, включва компонента за услугата „обществена доставка“ в размер
на 5.42 лв./1000 nm3, както и компонента "задължение към обществото" от 1,37 лв./1000 nm3, която покрива разходите на
"Булгаргаз" ЕАД за съхранение на количества в газохранилището Чирен в изпълнение на задължения по Плана за действие
при извънредни ситуации съгласно Регламент на ЕС № 994/2010. В цената на природния газ не са включени цени за достъп
и пренос през газопреносната мрежа и клиентите следва да ги заплащат на крайните снабдители по реда на Методиката
за определяне на цени за достъп и пренос на природен газ през газопреносните мрежи, собственост на "Булгартрансгаз"
ЕАД.
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„Планираното увеличение на цената на природния газ е в размер под 5 на сто, което не дава нормативно основание за
повишаване на цените на топлинната енергия през следващото тримесечие и те остават непроменени. Няма да има
промяна и в цената на високоефективната електрическата енергия, произвеждана по комбиниран способ от
топлофикационните дружества, използващи природен газ“, заяви след откритото заседание на Комисията председателят
на КЕВР доц. Иван Иванов в отговор на въпроси на журналисти.
√ Турция остава кандидат за ЕС, с висока оценка за спирането на бежанците
Европейските лидери обаче не спестиха забележките относно спазването на човешки права, свобода на словото и
двустранните отношения на Анкара с Кипър и Гърция
Аз съм гарант за продължаването на преговорите за членство между Турция и Европейския съюз. Това заяви Жан-Клод
Юнкер след края на срещата на високо равнище ЕС-Турция, която се проведе днес във Варна под формалното домакинство
на България.
Турция и ЕС трябва да вървят ръка за ръка, каза Юнкер, и подчерта, че много се говори за различията помежду им, а помалко за това, което ги обединява и за общите цели. И посочи като пример общите цели по сигурността, включително и
енергийната сигурност. Очакваме първите доставки на природен газ от Руци яда са факт за България още през 2018 г. и за
Европа - през 2020 г., каза той.
Юнкер даде висока оценка на изпълнените ангажименти от страна на Турция по отношение на споразумението за
бежанците. Споразумението се оказа ефикасно като резултат и броя на бежанците е намалял с 87%, отбеляза
председателят на ЕК.
И Юнкер, и Туск се ангажираха, че оставащата сума по споразумението на стойност 3 млрд. евро ще бъде изплатена на
Турция. До момента са платени 1.8 млрд. евро, стана ясно от изявлението на лидерите след срещата.
И те, както и Реджеп Тайип Ердоган подчертаха, че Анкара е дала подслон на близо 3 млн. бежанци от Сирия, които, заедно
с тези от Ирак са близо 4 млн. души.
По темата с бежанците ЕС и Турция остават близки партньори. Даваме висока оценка за изключителната работа на Турция
по отношение на миграцията и за това, че са дали приют на толкова много бежанци през последните години. Полагат
допълнителни усилия за техния живот”, заяви председателят на Европейския съвет Доналд Туск, който е домакин на
срещата.
„Разбираме, че Турция пострада много от опита за преврат и последвалите събития. Искаме да окуражим страната да
работи със Съвета на Европа и да не бъдат уронвани човешките права. ЕС също така остава готов да помогне в това
отношение”, допълни Доналд Туск.
„Добрите двустранни отношения между Турция и страните-членки на ЕС са също така важен аспект, който е и част от
процеса на присъединяване. Все още съществуват някои притеснения по отношения на последните действия в Егейско
море и също така по отношение на задържане на някои граждани на ЕС”, заяви председателят на Европейския съвет.
„Дискутирахме и борбата с тероризма. Изразихме някои опасения по отношение на действията на Турция в Сирия. Насилие
и разселване в една вече трудна обстановка смятаме, че трябва да бъдат спрени и затова разчитаме на Турция да управлява
добре действията си и да предостави необходимата хуманитарна подкрепа”, заяви Туск.
Той каза още, че в някои области има трудности във взаимоотношенията между Турция и ЕС, но в други сътрудничеството
е добро и Съюзът е готов да продължи диалога.
И Юнкер, и Туск не спестиха критиките си към Турция по отношение спазването на международното право. Юнкер
подчерта ,че всяка интервенция, визирайки турските атаки в Сирия, трябва да става именно по силата на международното
право. Той засегна и мерките на правителството на Ердоган по отношение задържането на журналисти и европейски
граждани. Подчерта също така ,че добрите отношения на ЕС с Турция минават през добросъседските отношения на Анкара
с Кипър и Гърция.
Ердоган, от своя страна, подчерта, че страната му би искала да получи необходимите средства по споразумението, за да
осигури подходящи условия за бежанците, за подобряване на тяхното състояние и живот.
Той настоя още за ускоряване приемането на Турция в ЕС, което е започнало през 1963 г. и до 2018 г. все още е на същото
ниво. Ердоган подчерта също, че трябва да се реши въпросът с отпадане на визите за турски граждани за страните от ЕС и
се надява този въпрос да не се обвързва политически.
„Час по-скоро трябва да бъде финализирана работата по либерализирането на визовия режим за нашите граждани. Това
не бива да се превръща в политически въпрос и нашите граждани не трябва да губят доверието си в ЕС”, коментира още
турският държавен глава.
Още в началото на изявленията премиерът Бойко Борисов заяви, че поредна среща в този формат ще има до юли тази
година, а във времето до тогава ще се изчистват нерешените теми, някои от които са нерешени с десетилетия и изискват
време.
Двустранните отношения България-Турция
Всички теми по оста България – Турция, които са били поставяни у нас във вътрешен план, са били обсъдени от премиера
Бойко Борисов и турския президент Реджеп Ердоган във Варна. Това обяви министър-председателя след срещата между
лидерите на ЕС и южната ни съседка.
Той специално подчерта, че това включва и обезщетенията за тракийските бежанци, прокудени преди век от земите си.
„Има и доста претенции от турска страна”, отбеляза Борисов и допълни, че е постигната договореност въпросите да се
„изчистят” в двустранни комисии и до юни да се проведе нова лидерска среща.
В наши дни наследниците на преследваните и разорени тракийски бежанци вече са над 800 хил. Експерти изчисляват
евентуалните компенсации за тях на милиарди евро.

11

Money.bg
√ Гответе се за поскъпване на бензина до 2.30 лева за литър
Πълнeтe peзepвoapитe дoгope! Oбщo взeтo дo тoзи извoд щe cтигнeтe, cлeд ĸaтo пpoчeтeтe тaзи cтaтия.
Kaĸвo ce cлyчи пpeз изминaлaтa ceдмицa и c пpиближaвaнe нa ĸpaя нa мeceц мapт? Πeтpoлът пocĸъпнa cepиoзнo нa
мeждyнapoднитe пaзapи!
Бpeнтът дocтигнa нивa oт 70,40 дoлapa нa мeждyнapoднитe пaзapи, ĸaтo e близo дo нaй-виcoĸaтa cи cтoйнocт, пocтигнaтa
пpeз втopaтa пoлoвинa нa янyapи - пpи нивo oт 71,50 дoлapa зa бapeл.
Caмo пpeз ceдмицaтa дo 26 мapт бpeнтът дoбaви близo 10% ĸъм cтoйнocттa cи. C ĸoлĸo пocĸъпнa нaй-мacoвият бeнзин A95
пo poднитe бeнзинocтaнции? C нyлa лeвa...
Цeнaтa нa литъp oт нaй-мacoвoтo гopивo e пpи нивo oт 2,08 лeвa, cпopeд дaнни нa caйтa зa cpaвнeниe нa цeнитe нa гopивaтa
Fuеlо.nеt. Или вce oщe poдният пeтpoлeн пaзap ycпявa пo няĸaĸъв нaчин дa "aбcopбиpa" pъcтa в цeнитe нa пeтpoлa нa
мeждyнapoднитe пaзapи. He oчaĸвaйтe oбaчe тoвa дa e вeчнo!
Maĸap чe oĸoлo пoлoвинaтa oт цeнaтa нa бeнзинa y нac ce пpeдoпpeдeля oт митa, aĸцизи и дpyги нaлoзи, дpyгaтa пoлoвинa
oт цeнaтa ce пpeдoпpeдeля oт пeтpoлнaтa ĸoмпoнeнтa. Или пpи paвни дpyги ycлoвия пoвишeниe в цeнaтa нa пeтpoлa c 10%
би cлeдвaлo дa ce oтpaзи в 5% pъcт нa цeнaтa нa бeнзинa.
Hямa ĸaĸ дa нe oтбeлeжим фaĸтa, чe oт 15-и мaй минaлaтa гoдинa цeнaтa нa бpeнтa ce e пoвишилa c 40% нa
мeждyнapoднитe пaзapи. B cъщoтo вpeмe цeнaтa нa нaй-мacoвия бeнзин A95 ce e пoвишилa eдвa c 2 cтoтинĸи или 1%.
Paзбиpa ce, нe мoжeм дa oчaĸвaмe пeтpoлният ceĸтop дa пpoдължaвa дo бeзĸpaй дa aбcopбиpa пoвишeниeтo в цeнaтa нa
пeтpoлa нa мeждyнapoднитe пaзapи.
A зa шoфьopитe щaтcĸaтa инвecтициoннa бaнĸa Gоldmаn Ѕасhѕ имa лoшa нoвинa - цeнaтa нa пeтpoлa мoжe дa пpoдължи дa
пocĸъпвa. Heщo пoвeчe - пpoгнoзитe нa eĸcпepтитe нa бaнĸaтa ca зa пoвишeниe в цeнaтa нa бpeнтa дo 82,5 дoлapa зa бapeл пpи тoвa дo cpeдaтa нa гoдинaтa, ĸoгaтo cтapтиpa лeтният "дpaйвинг ceзoн". A тoвa ca нoви нaд 15% cпpямo тeĸyщитe цeни
нa cypoвинaтa.
И мoитe oчaĸвaния ca, чe aĸo тoвa ce cлyчи, тo e мнoгo вepoятнo дa cтaнeм cвидeтeли нa дoгoнвaщ pъcт в цeнaтa нa бeнзинa
пo poднитe бeнзинocтaнции. И дoĸaтo 15% би cлeдвaлo дa ce пpeвeдe ĸaтo oĸoлo 8% pъcт в цeнaтa нa бeнзинa, пpи чиcтo
oтчитaнe нa pъcтa нa пeтpoлa, c дoбaвянe нa чacт oт oтлoжeнoтo пocĸъпвaнe и мaлĸo "cпeĸyлaция" (пpeдвид нa cилнoтo
лятнo тъpceнe) - тo цeнa oт 2,30 лeвa зa литъp бeнзин пpeз лятoтo e нaпълнo peaлиcтичнa.

Имeннo тaĸaвa, бe цeнaтa нa бeнзинa пpeз юли нa 2015-тa гoдинa, ĸoгaтo цeнaтa нa бpeнтa бe мaлĸo пoд 70 дoлapa.
Kaĸ cтoят нeщaтa oт тexничecĸa глeднa тoчĸa?
Πpи нивo oт 71 дoлapa зa бapeл бpeнт, oтĸpивaмe двa пpeдxoдни въpxa - oт aпpил нa 2015-тa гoдинa и oт янyapи нa тaзи
гoдинa. Или aĸo тoвa нивo бъдe пpeoдoлянo, тo cпopeд тexничecĸия aнaлиз, e нaпълнo възмoжнo дa cтaнeм cвидeтeли нa
пo-нaтaтъшнo cилнo пocĸъпвaнe нa пeтpoлa.
Kaĸтo виждaмe нa гpaфиĸaтa, двeтe пълзящa cpeдни вeличини - cинятa (50-днeвнaтa) и чepвeнaтa (200-днeвнaтa) ca нaпът
дa ce пpeceĸaт. A тaĸoвa пpecичaнe ce нapичa в тexничecĸия aнaлиз "злaтнo пpecичaнe" и ĸoгaтo ce cлyчи, oбиĸнoвeнo e
пpeдвecтниĸ нa cpeднocpoчeн възxoдящ тpeнд.
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Taĸa чe извoдът e eдин - нaпълнo e възмoжнo cĸopo дa видим cepиoзнo пocĸъпвaнe нa бeнзинa пo poднитe
бeнзинocтaнции!
Faktor.bg
√ Факт: В България се произвежда, при това все повече
Анализ на Института за пазарна икономика
Чували сте я тази фраза, нали? Било то от таксиметрови шофьори, инженери, продавачи, пенсионери и други граждани,
които не следят отблизо икономическата статистика, но това не им пречи да имат формирано мнение по доста
икономически въпроси.
Е, колкото и да е непонятно за някои, в България се произвежда, при това все повече. От години в икономиката протича
траен процес на преструктуриране, при който едни отрасли се развиват бързо и увеличават дела си в икономиката, а други
се свиват и намалят тежестта си. Сред растящите отрасли е индустрията, която от 2000 г. насам се развива с добри темпове
и с изключение на кризисния период (2009-2010 г.) увеличава брутната си добавена стойност, т.е. произвежда все повече.
Делът й в икономиката също се увеличава от началото на хилядолетието – от 21% в брутната добавена стойност през 2000
г., индустрията през 2017 г. вече отчита дял от 24%.
Освен промишлени стоки, икономиката на България произвежда и все повече услуги, които също често остават
незабелязани. ИКТ секторът, аутсорсингът на бизнес услуги и финансовият сектор са сред все по-важните сектори на
икономиката, ако съдим от техния принос към нея. ИКТ секторът вече има дял от 5,5% в брутната добавена стойност
(спрямо 3,2% през 2000 г.), аутсорсингът (който де факто е основната част от "професионални дейности и научни
изследвания, административни и спомагателни дейности") – 6,1%, а финансите и застраховането – 7,5%. В същото време,
секторът, който "губи почва" най-видимо в местната икономика последните 17 години, е селското стопанство - въпреки
огромните субсидии за него по линия на Общата селскостопанска политика и националните доплащания. При
обществените услуги (администрация, здравеопазване, образование и др.) и недвижимите имоти също има спад в
дяловете, но доста по-малък.
А ето и какви стоки се произвеждат все повече в България. Подотраслите на преработващата промишленост, които се
развиват най-силно от 2000 г. насам, са металните изделия, електрическите съоръжения, мебелите, каучуците и
пластмасите, частите за коли, машините, съоръженията и оръжията, компютърната и комуникационната техника, колелата,
хартията и картона, металите и др.
При споменатите производства нарастването на продукцията от началото на 2000 г. до януари 2018 г. е далеч над средното
за преработващата промишленост и в някои случаи достига до 3-4 пъти (виж таблицата по-долу; маркираните подотрасли
са с ръст над средния за преработващата промишленост). Причината за експанзията обикновено е висока конкурентност
на външните пазари и значителен износ на продукцията, което се потвърждава и от данните за износа.
Единственият отрасъл със спад на производството от 2000 г. насам са тютюневите изделия – заради здравните политики,
покачването на цените заради ръста на акцизите, нелегалния пазар и като цяло – свиването на потреблението на такива
продукти в цяла Европа и развитите страни. Сред подсекторите с относително слабо представяне (т.е. ръст под средния за
целия сектор) пък са кожите, текстилът, обувките, дървения материал, напитките, храните и др. Всички те традиционно се
числят към стоките с относително ниска степен на преработка и съответно – относително ниска добавена стойност. За
разлика от тях, повечето от секторите, които растат бурно от 2000 г. насам, са такива, приети за сектори с висока добавена
стойност - машините, електрическите съоръжения, компютърната и комуникационната техника, компонентите за коли,
велосипедите и др.
Това преструктуриране на производството към сектори с по-висока добавена стойност се вижда и в данните за външната
търговия и по-конкретно – в тези за износа. Видно е, че големият "печеливш" от преструктурирането на икономиката,
промишлеността и износа са именно инвестиционните стоки, които се числят към стоките с висока добавена стойност. Те
увеличават своя дял в износа повече от двойно от 2000 г. насам – от 11 на близо 26%. Към тях се числят машините, уредите
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и апаратите, електрическите машини, транспортните средства, частите за тях и други инвестиционни стоки.
Забележителното е, че всички подсектори на инвестиционните стоки без изключение увеличават дела си в износа на
страната. Това преструктуриране към стоки с по-висока добавена стойност се случва за сметка на всички останали големи
продуктови групи – енергийни ресурси, потребителски стоки, суровини и материали. Това не означава, че техният износ
намалява, напротив – просто неговият ръст е относително по-бавен спрямо този на инвестиционните стоки.
Все пак е важно да се отбележи, че в споменатите три групи, чийто дял общо в износа се свива, има продукти, които се
радват на увеличаваща се тежест във външните продажби. Така например, в потребителските стоки делът на храните
нараства; същото се отнася и за суровините за производство на храни, които също са с чувствително по-голям дял през
2017 г.
Като цяло, данните за БВП, промишленото производство и за износа показват следното:
1. българската индустрия се развива добре от 2000 г. насам и увеличава своята тежест в икономиката, като това се дължи
основно на експанзията на преработващата промишленост;
2. в преработващата промишленост се наблюдава трайна тенденция на преструктуриране към по-голям дял на подотрасли
с висока добавена стойност за сметка на такива с по-ниска степен на преработка;
3. този процес на преструктуриране се диктува основно от външните пазари и отразява конкурентоспособността на
българските производители на стоки с относително висока добавена стойност.
Иначе в страната "нищо не се произвежда".
EconomyNews
√ 450 хил. българи ще пътуват по Великден
Все повече българи избират да пътуват в България. През миналата година сънародниците ни са реализирали около 9 млн.
нощувки в местата за настаняване с 10 и повече легла. Това каза министърът на туризма Николина Ангелкова в обзорното
радио предаване. Тя подчерта, че една от основните политики на Министерството на туризма е насърчаване на вътрешния
туризъм. Само през лятото в периода юли-септември близо 2 млн. български граждани на 15 и повече години са
осъществили туристически пътувания. От тях над 1,6 млн. души са избрали да посетят място в страната и под 300 хил. са
пътували зад граница. Около 29 процента от пътуващите българи в страната избират къде да отседнат на основата на това
дали има културно-исторически обекти, обясни още министърът. И допълни, че първата кампания, която бе реализирана
от ведомството беше за културно- историческия туризъм. При изпълнението й бяха създадени 8 културно-исторически
дестинации, за които има онлайн карти и брошури на 6 езика. Това доведе до увеличение между 10 и 90% в посещенията
на туристическите атракции, заяви министър Ангелкова. Тя допълни още, че превръщането на България в целогодишна
дестинация е основна цел на министерството.
Очакваме над 450 хил. български граждани да пътуват около предстоящите празници по Великден, заяви министърът. И
уточни, че в тях влизат пътуванията в страната и в чужбина. Основно се планира пътуванията да са насочени от големите
градове в страната към малките и селата. В същото време предвиждаме да има и много чуждестранни посетители, които
ще се насочат главно към по-големите градове, заяви министър Ангелкова. И добави, че се надграждат възможностите за
балнео- и СПА туризъм. Започна създаването на 7 балнео- и СПА дестинации, които ще обхванат цялата територия на
страната. Разработва се и втория етап на инвестиционната карта, с която се улесняват и насърчават вложенията в туризма.
Отделно стартираха и дискусиите по съвместния проект с Министерство на земеделието, храните и горите – „Сподели
България”, който включва 12 винено-кулинарни дестинации, информира министър Ангелкова. Тя уточни, че с всички тези
инициативи очакваме да се разширят крилата на сезона и все повече туристи да се привлекат към пътувания извън
активните месеци. Има създаден и Регистър на фестивалите и събитията, в който са вписани 1278 събития и фестивали, от
които 99 с международно значение и 358 с национално. Той може да се намери на официалната страница на
министерството, ще направим и специален QR код, за да улесним още повече туристите, заяви министърът.
Относно продължаващия зимен сезон министърът съобщи, че посещенията на чуждестранни туристи са близо 895 хил. в
периода декември 2017 г. – януари 2018 г. и се увеличават със 17% спрямо същия период година по-рано. Очакваме и за
другите месеци от сезона да постигнем нарастване, коментира още тя.
На въпрос за Единната система за туристическа информация министър Ангелкова отговори, че въвеждането й е ключов
приоритет на правителството и министерството. И обясни, че комисията трябва до месец и половина да избере
изпълнител. Предвижда се до края на годината единната система да заработи, ако няма забавяне на процедурата от
обжалвания.
Смятаме, че е важно и необходимо създаването на туристически инспекторат към министерството, каза министър
Ангелкова. Той ще отговаря за последващия административен контрол и по този начин контролът за качеството на туризма
ще бъде непрекъснат. Тя даде пример с хотел „Чифлика Палас и Спа Резорт” в троянското село Чифлик, който трябва да
бъде затворен, но за да се предприемат действията за отнемане на звезди, трябва да има сигнал до министерството от
Комисия за защита на потребителите (КЗП). Хотелът два пъти е проверяван от КЗП и при тези проверки е установено, че
липсва фризьорски салон и дори ваза, но не вазата интересува туристите, за тях в важно, че стаите са в мазето, има влага
по стените и паднали тавани, коментира министърът. Точно това е констатирано при проверка на Министерство на туризма
във връзка с постъпили сигнали. От думите й стана ясно още, че очаква писмо от КЗП с предложение за процедура по
отнемане на звездите на „хотела на ужасите”, защото такова е изискването на Закона за туризма. Ако министерството
имаше възможност за последващ административен контрол, нямаше да чака сигнали, а ще извършва непрекъснати
проверки както прави при морските плажове, добави министърът.
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Канал 3
√ Външно министерство: България няма да гони руски дипломати към момента
От МВнР реагираха след изявлението на Доналд Туск във Варна
Към момента няма промяна - България не е вземала решение да гони руски дипломати от страната, заявиха от
министерството на външните работи.
По-рано вчера председателят на Европейския съвет Доналд Туск обяви във Варна, че 14 страни-членки ще изгонят руски
дипломати заради скандала с бившия руски шпионин Сергей Скрипал и дъщеря му, подложени на въздействието на
нервно-паралитичен газ в Солсбъри на 4 март.
До този ход се стигна, след като британският премиер Тереза Мей се обърна към другите европейски лидери на срещата
на високо равнище в Брюксел, за да ги призове да подкрепят оценката на Великобритания, че Русия е виновна.
28-те държави-членки на ЕС излязоха с декларация, че са се съгласили, че е много вероятно Русия да бъде отговорна за
отравянето на Сергей Скрипал и дъщеря му Юлия на 4 март и наредиха изтеглянето на посланика на блока в Москва.
Германия, Франция и Полша досега казаха, че всяка от тях ще изгони по четирима руски дипломати, Чешката република и
Литва – по трима, Италия, Дания и Холандия по двама, а Латвия – един.
Още в събота се появи информация в британския печат, според която България ще изгони руски дипломати от страната ни.
Тогава от външно министерство заявиха, че София няма такива планове за момента.
Econ.bg
√ МВФ призова еврозоната да създаде "фонд за черни дни"
От миналата година насам европейските официални власти обсъждат възможността за такъв фонд, като една от
опциите е създаването на отделен бюджет в рамките на еврозоната или на допълнителен фискален капацитет
Ръководителят на Международния валутен фонд (МВФ) Кристин Лагард призова в понеделник лидерите на еврозоната да
създадат "фонд за черни дни", който да подпомага закъсали членове на единния валутен съюз при бъдещи икономически
сътресения, съобщава Ройтерс.
Агенцията напомня, че от миналата година насам европейските официални власти обсъждат възможността за такъв фонд,
като една от опциите е създаването на отделен бюджет в рамките на еврозоната или на допълнителен фискален капацитет
– идея, защитавана активно от Франция и от нейния президент Еманюел Макрон, която обаче изглежда среща опозиция в
лицето на Германия.
В своя реч в Берлин изпълнителният директор на МВФ приветства "устойчивия и широкообхватен подем" на глобалната
икономика, който, според Лагард, предоставя на правителствата една чудесна възможност за "завършване на
архитектурата" на еврозоната. В същото време тя отбеляза, че има редица заплахи, свързани с възхода на популизма и
протекционизма.
Трябва да се има предвид, че при досегашните си разговори за допълнителен фискален капацитет министрите на
финансите от еврозоната не стигнаха до конкретни изводи, отчасти поради факта, че Германия беше дълго време без
правителство след парламентарните избори през септември 2017 година. Не е изключено на срещата през юни
европейските лидери да дадат по-ясни насоки по отношение на работата им по този въпрос.
Ройтерс отбелязва, че консерваторите на канцлера Ангела Меркел и социалдемократите предложиха в тяхното
коалиционно споразумение, подписано през миналия месец, известно насърчаване на подобен процес, като те се
съгласиха да подкрепят отделянето на конкретни бюджетни средства за икономическа стабилизация, социалното
сближаване и структурната реформа в рамките на единния валутен блок.
Тези фондове, разработени от съществуващият спасителен фонд, известен като Европейски механизъм за стабилност
(ESM), трябва да формират основата на един бъдещ "инвестиционен бюджет" за целия единен блок, посочват партиите,
които формираха новото управление на Германия.
Според Кристин Лагард първоначалното решение за разработване на подобен "фонд за черни дни" може да дойде бързо.
"През следващите около шест месеца могат да се обсъдят общите принципи и времевата рамка", посочи тя. "Дори ако
изработването на конкретните детайли отнеме пет години, подобно решение би дало ясен сигнал на обществеността, че
членовете на валутния съюз се държат заедно", допълни шефът на МВФ.
За да може еврозоната да бъде подготвена за бъдещ икономически спад, Лагард призова нейните членове да разработят
модернизиран съюз на капиталовите пазари, подобрен банков съюз и да се придвижат към по-голяма фискална
интеграция – започвайки с централизиран фискален капацитет, който да успокои инвеститорите.
Страните от еврозоната биха допринесли ежегодно за "фонда за черни дни", натрупвайки финансови активи в добри
времена (във времена на икономически подем), които биха могли да използват по време на икономически спад.
Лагард смята, че при екстремни обстоятелства страните ще могат да заемат средства от този фонд и да изплащат
получените заеми посредством своите бъдещи вноски. Трансферите обаче следва да бъдат възможни само при условие,
че членовете спазват фискалните правила на ЕС.
Трябва да се има предвид, че официалните европейски власти също така обмислят схема за презастраховане срещу
безработица, фонд за подпомагане на инвестициите по време на икономически спадове и средства в подкрепа на
структурните реформи, които да помогнат за сближаване на икономиките в еврозоната.
По отношение на въпроса за обединяване на капиталовите пазари в региона, Кристин Лагард призова за засилена
регулация и усъвършенстване на надзорните споразумения, за да могат пазарите да се справят с потенциалния приток на
фирми за финансови услуги към континентална Европа след Брекзит.
Шефът на МВФ също така приветства сигналите за напредък по въпроса за единния банков съюз, съобщава Ройтерс.

15

Profit.bg
√ Dow Jones записа третото най-голямо повишение в историята си
Азиатските акции поскъпнаха рязко днес, след като появилата се информация за неофициални преговори между САЩ и
Китай възобнови надеждите, че търговската война може да бъде избегната, което пък се отрази негативно на долара и
йената.
Вземайки пример от скока на Уолстрийт вчера, японският Nikkei нарасна с 1.7%, а китайският индекс на сините чипове
добави 1.2%.
Азиатско-тихоокеанският индекс на MSCI се повиши с близо 1%. Южнокорейският KOSPI добави 0.7%, увеличавайки ръста
си, откакто САЩ направи изключение за Южна Корея по отношение на митата за внос на стомана.
Рязката промяна на пазарните нагласи дойде на фона на информацията, че представители на Китай и САЩ преговарят за
предотвратяване на търговската война.
Представителите на Белия дом са помолили Китай да намали митата за внос на автомобили, да позволи чужда
мажоритарна собственост на компании за финансови активи и да купува повече полупроводници, произведени в САЩ,
информира Reuters, позовавайки се на запознат източник.
Китайският премиер Ли Къцян вчера обеща да продължи търговските преговори и да улесни достъпа за американските
компании.
Дори и само това бе достатъчно за Уолстрийт да запише най-добрия си ден от 2.5 години. Индексът Dow Jones вчера
нарасна с 669 пункта, отчитайки третото най-голямо повишение в историята си.
Dow скочи с 2.84%, докато S&P 500 се повиши с 2.72, а Nasdaq добави 3.26%. Всичките 11 основни сектори в индекса S&P
500 вчера записаха повишение, като технологичният сектор скочи с 4%, а финансовият с 3.2%.
Този внезапен прилив на оптимизъм засенчи новината, че САЩ и много от нейните съюзници ще експулсират над 100 руски
дипломати като ответна мярка срещу отравянето на бивш руски шпионин във Великобритания.
Лихвата по щатските 10-годишни държавни облигации нарасна до 2.856%, но остава под достигнатия през миналата
седмица връх от над 2.90%.
Валутните пазари реагираха с разпродажби на йената и щатския долар.
Това позволи на доларът да поскъпне до 105.69 йени, след като наскоро се търгуваше на най-ниското си ниво спрямо
японската валута от края на 2016 г. Въпреки това доларът бе разпродаван срещу почти всички останали валути.
Еврото поскъпна до 1.2450 долара, след като проби мартенския връх от 1.2446, а биковете вече са се прицелили във върха
за годината, който е при 1.2556.
Доларовият индекс, който следи представянето на долара спрямо кошница от шест други основни валути, бе на ниво от
89.121 пункта, след като преди това бе докоснал петседмичното дъно от 88.979.
Подобрените пазарни нагласи дадоха импулс на промишлените суровини, като цените на медта и желязото нараснаха, а
спот цената на златото остана почти без промяна на ниво от 1 352.00 долара за тройунция.
На петролните пазари фючърсите на щатския лек суров петрол поскъпнаха с 19 цента до 65.74 долара за барел, докато
петролът от сорта брент добави 14 цента към цената си до 70.26 долара за барел.
Миналата седмица брентът се оскъпи с 6.4%, а щатският лек суров петрол добави 5.7% към цената, записвайки най-доброто
си представяне от юли насам.
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