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√ Бизнесът скочи срещу исканията на ТЕЦ-ове да продават по-скъп ток за бита
Благодарение на остарял нормативен текст (пропуск) в Закона за енергетиката, ТЕЦ „Варна“, ТЕЦ „Бобов дол“ и ТЕЦ
„Марица 3“, Димитровград, поискаха поскъпване на тока за битовите потребители с над 20%. Трите ТЕЦ-а искат да
продават ток на регулирания пазар, но на три пъти по-високи цени спрямо пазарните. Така потребителите ще трябва да
съберат над 330 млн. лева над нормалните ценови нива, което ще доведе до поскъпване на тока за бита с минимум 20%.
Това събощават от Асоциацията на организациите на българските работодатели и предлагат:
За да не се допусне подобно непазарно поведение, браншовите организации на бизнеса ще настояват Народното
събрание да подкрепи на второ четене в пленарна зала приетата от Комисията по енергетика на НС поправка в Закона за
енергетиката, предложена от председателя на комисията Делян Добрев.
Поправката предвижда КЕВР да не определя разполагаемост на производители, чиято регулирана цена надхвърля с повече
от 10% прогнозната пазарна цена за регулаторния период. Добрев обясни, че в КЕВР са постъпили заявления от централи,
които сега не са в квотата, както и че КЕВР е затруднена какво решение да вземе, защото има решение на Върховния
административен съд, според което всеки заявител на квота за регулирания пазар, трябва да бъде допуснат до участие на
него. Добрев мотивира предложението си с това, че трябва производителите на регулирания пазар да са със справедлива
пазарна цена.
АОБР напомня още, че през 2015 г. бизнесът плати натрупания дефицит в енергетиката от 800 млн. лева чрез увеличената
такса „Задължения към обществото“. Тогава се постигна споразумение с правителството на Бойко Борисов за мораториум
върху всякакви нови субсидирани електропроизводители и изкупуване на електроенергия на непазарни цени.
Ако това се допусне, отново ще има протести, този път на работодатели и граждани, предупреждават от АОБР.

Важни обществено-икономически и политически теми

Investor.bg
√ По-важното от миналата седмица
България
Едно от най-важните събития в страната бе провеждането на срещата на европейските финансови министри в София в края
на седмицата. Ден по-рано, в четвъртък, в столицата ни се проведоха две мащабни събития, посветени на бъдещето на
еврозоната.
Премиерът Бойко Борисов заяви, че в рамките на месец България ще получи пътна карта и ще проведе тихи преговори за
евентуалното членство на България в еврозоната.
Срокът от една година за влизането на България в механизма ERM II, известен още като „чакалнята“ на еврозоната, е
разумен и постижим, заяви заместник-председателят на Европейската комисия Валдис Домбровскис по време на
дискусията „България в еврозоната – въпроси и отговори“.
Обединени сме за влизането в еврозоната така, както бяхме обединени за влизането в Европейския съюз (ЕС), заяви
председателят на парламентарната Комисия по бюджет и финанси Менда Стоянова по време на дискусията „България в
еврозоната. Икономическа логика срещу митовете“, организирана от лидера на ПЕС Сергей Станишев и Института за
пазарна икономика (ИПИ). Стоянова добави обаче, че позицията на правителството е за паралелно присъединяване към
банковия съюз и еврозоната.
Само няколко часа по-рано финансовият министър Владислав Горанов беше лаконичен по темата и сподели пред
журналисти, че е твърде рано да се говори за влизане на страната ни в банковия съюз.
Investor.bg припомня, че този въпрос се отлага от дълго време. Първо се очакваше да приключат прегледът на качеството
на активите на банките и стрес тестовете им, дори след това така и не се обяви официално становище на БНБ и
управляващите по въпроса.
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Въпреки че на дискусията присъства на практика целият политически и икономически елит на страната, не стана ясно дали,
в крайна сметка, приемането на България в банковия съюз трябва да прехожда влизането ни във валутния механизаъм
ERM II.
Акумулираните нетни активи в системата на допълнителното пенсионно осигуряване нарастват със 17,72%, или с 1,9 млрд.
лв., до 12,6 млрд. лв., става ясно от окончателните данни на Комисията за финансов надзор. Към края на миналата година
броят на осигурените лица в четирите вида пенсионни фондове – универсални, професионални, доброволни и доброволни
по професионални схеми – достига 4 587 723 лица, което представлява нарастване със 115 047 лица, или с 2,57%, спрямо
осигурените към края на 2016 г.
Междувременно държавният дълг на България се свива до 25% от БВП през 2017 г.
Еврозоната и Европа
Европейската централна банка остави своята парична политика непроменена. Тя не коментира по-нататъшното развитие
на програмата си за количествени облекчения.

ЕС и Мексико се съгласиха по принцип да модернизират своето споразумение за свободна търговия, което е в сила от 2000
г. насам. Конкретни детайли все още не са споменати, предварителен текст на договора се очаква в края на годината. Но
най-вече става дума за намаляване на търговските бариери за селскостопански стоки и за улесняване на достъпа до
обществени поръчки.
Министрите на финансите на ЕС обсъдиха по-нататъшната процедура след края на спасителната програма на Гърция през
август. Не бяха взети конкретни решения. Handelsblatt съобщи по-рано, позовавайки се на класифициран документ на
германското финансово министерство, че европейците не изключват Гърция все пак през лятото да има нужда от
предпазна кредитна линия от спасителния фонд на еврозоната ESM, с което гръцкото правителство не е съгласно. Но дори
и без кредитната линия от ESM Гърция да продължи да бъде контролирана, например чрез така нареченото "засилено
наблюдение" от Европейската комисия. В допълнение, предоставянето на освобождаване от дългове може отчасти да
зависи от условията. Португалският финансов министър Марио Сентено, който председателства Еврогрупата, заяви, че
решението по този въпрос ще бъде взето "към края на програмата".
Федералното германско правителство намали леко прогнозата си за растежа на икономиката на страната. Очаква се ръст
от 2,3% за 2018 г. спрямо 2,4% през януари. Прогнозата за 2019 г. е 2,1%.
Федералната сметна палата разкритикува различни министерства за обработката на парите на данъкоплатците. Агенцията
информира Бундестага за редица случаи на липса на контрол и неикономически проекти, които са се случили предимно в
министерствата на транспорта, здравеопазването, финансите и отбраната. Федералната сметна палата обвини
Федералната агенция по заетостта, че е загубила милиони евро чрез неефективни програми за навлизане на пазара на
труда. Например твърде много работни места са останали незаети по време на образователни мерки.
Според Федералната агенция по заетостта 2,38 милиона души в Германия са регистрирани като безработни през април.
Делът на безработицата спадна от 5,5% през март до 5,3% през април.
Брутният вътрешен продукт на Обединеното кралство нарасна с 1,2% през първото тримесечие на 2018 г. в сравнение със
същия период на предходната година. Това е най-слабата стойност от около пет години.
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Междувременно британското правителство отново заяви, че иска да напусне и митническия съюз след Brexit.
Понастоящем във Великобритания има разгорещен дебат по този въпрос. Опозицията в британския парламент например
отхвърля такава „ясна крачка" и също получава подкрепа от части от консервативните тори.
Имаше движение и около преговорите за формиране на правителство в Италия. Действащият лидер на
социалдемократическата Partito Democratico Маурицио Мартина обяви, че неговата партия ще гласува през идната
седмица за възможни коалиционни преговори с движение „Пет Звезди“. Партията първоначално отхвърли такъв съюз след
изборите преди почти два месеца. Преди това нямаше сближаване между „Пет звезди“ и десните партии „Напред Италия“
и Лигата.
В спора за изграждането на новия газопровод на Балтийско море „Северен поток II" изглежда Русия е готова на отстъпки.
Вицепрезидентът на енергийната компания "Газпром" Александър Медведев заяви, че транзитните договори с Украйна
трябва да бъдат „прекратени във всеки случай". Това обаче не означава, че транзитът през Украйна неизбежно ще бъде
напълно спрян. Продължаването на транзита през Украйна бе назовано от различни представители на ЕС, включително и
от канцлера Ангела Меркел, като изрично условие за изграждането на тръбопровода, който трябва да насочва руския газ
директно от Балтийско море към Европа.
Финландското правителство реши да премахне тестовото въвеждане на безусловен базов доход. Въпреки че
експериментът ще продължи по план до края на тази година, той няма да продължи след това. В момента 2 000 случайно
избрани безработни получават 560 евро месечно вместо нормални социални помощи и могат да печелят допълнителни
пари без условия.
Ирландското правителство поиска от Apple да плати допълнителен данък от около 13 милиарда евро. Европейската
комисия призовава за тази стъпка още преди известно време, след като осъди споразумението за данъци между Apple и
Ирландия като незаконна държавна помощ. Ирландският финансов министър Паскал Донаху заяви, че правителството му
не е съгласно с присъдата, но иска да се придържа към задължителни правни разпоредби. Независимо от това Ирландия
и Apple планират да обжалват съвместно решението, като процесът се очаква да започне през есента на тази година.
Съотношението на държавния дълг в еврозоната продължава да спада в повечето държави. В края на 2017 г.
съотношението на дълга към БВП в еврозоната като цяло е 86,7% от БВП, което е спад от 2,3 процентни пункта в сравнение
със същия период на миналата година. Дефицитът по бюджета на еврозоната възлиза на 0,9% през миналата година (2016:
-1,5%).
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Турската централна банка повиши лихвения си процент по спешни кредити с 0,75 процентни пункта до 13,5%. Строгата
монетарна политика ще продължи, докато перспективите за инфлацията се подобрят значително. Инфлацията в Турция в
момента е около 10%.
САЩ
Министерството на финансите на САЩ удължи срока, в който клиентите на руския производител на алуминий „Русал“
трябва да се откажат от своите бизнес отношения с групата. Клиентите вече имат време до 23 октомври. В началото на
април САЩ дфвдэсгь много компании на руски олигарси, включително „Русал“, собственост на милиардера Олег
Дерипаска. Според министерството на финансите облекчаването на санкциите е възможно, ако Дерипаска отстъпи
контрола над „Русал“. След обявяването на отстъпката силно повишените цени на алуминия отстъпиха значително.

Брутният вътрешен продукт на САЩ нарасна с 2,6% през първото тримесечие на 2018 г. в сравнение със същото тримесечие
на предходната година.
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Световната икономика
Държавите членки на Световната банка одобриха увеличение на капитала от 13 милиарда долара. Това трябва да подобри
финансирането на проектите за развитие. Освен това има промяна в правилата за отпускане на заеми, която следва да
улесни подпомагането на най-нуждаещите се райони. Решаващ фактор за промените бе одобрението от страна на САЩ,
които преди това блокираха дълго време увеличението.
В момента все още не е ясно дали митата на САЩ действително ще влязат в сила и за стоманени и алуминиеви продукти
от Европейския съюз във вторник. Наред с другите неща, френския президент Еманюел Макрон и германският канцлер
Ангела Меркел разговаряха през седмицата с президента на САЩ Доналд Тръмп. Според различни медийни доклади обаче
германското федерално правителство не очаква сегашното изключение за ЕС да бъде удължено, а икономическият
съветник на Тръмп Лари Къдлоу ,заяви, че САЩ очакват отстъпки от ЕС, за да премахнат митата.
В неделя лидерите на Германия, Франция и Великобритания призоваха САЩ да се откажат от налагането на едностранни
търговски мерки срещу Европейския съюз. Меркел, Макрон и Тереза Мей се съгласиха по време на съвместен телефонен
разговор, че ЕС трябва да защити своите 28 страни членки от наказателни американски мита въз основа на
международните многостранни правила.
По отношение на търговския спор с Китай Тръмп обяви отпътуването на високопоставена делегация за Китай. До
комунистическата страна ще пътуват министърът на финансите на САЩ Стивън Манучин и търговския представител Робърт
Лайтхайзър. През миналата седмица китайското правителство обяви, че ще отвори пазарите си по-широко за
чуждестранните инвеститори.
√ Строителството на АМ "Струма" може да се забави с 2 г. при изместване на трасето
Министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков съобщи, че са осигурени 8 млн. лв. за
разкопките по протежението на магистралата
Две години може да се забави строителството на АМ "Струма", ако преместим трасето заради археологическите находки
от античния град Скаптопара в района на селата Покровник и Зелен дол, каза днес пред журналисти в Благоевград
министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков, цитиран от БТА.
По думите му сформирана е експертна група, която предстои да вземе решение по казуса. В случая с разкопките в никакъв
случай не искаме да сблъскаме двата интереса - бързото и скоростно строителство на магистралата с консервирането,
експонирането и социализирането на ценните находки от античния римски град, посочи Нанков. Затова сме осигурили
финансов ресурс в размер над осем милиона лева за разкопките по цялото протежение на АМ "Струма" - в участъците лот
3.1 и лот 3.3, добави той.
"От около седмица сме в постоянен контакт с министъра на културата Боил Банов, тъй като аз, като обикновен човек, трябва
да се вслушвам в гласа на експертите. Те ще преценят какво следва от тук нататък. Ще се доверя изцяло на мнението на
директора на Националния археологически институт с музей към БАН, както и с това на останалите експерти", каза Нанков,
който връчи наградите на победителите във втория кръг от Националния рали шампионат на България "Планинско
изкачване Благоевград".
"Трябва да минаваме през нови имоти, които нямат парцеларен план, няма процедури по отчуждаване. Ще трябва да
стартираме нови процедури, това ще отнеме голям финансов ресурс. Но не може да измерваме историята на базата на
няколко милиона лева, ако се наложи изместване на трасето", посочи Нанков. Според него няма гаранция, че при
изместването на трасето няма отново да се попадне на археология.
"Докато не изградим АМ "Струма", проблемът с движението не само в Кресненското дефиле, имаме и други тежки
участъци, ще продължава. Необходимо е да се приключи с палиативните ремонти за кърпенето на дупки и фугите по
мостовите съоръжения по протежението на АМ "Струма". Мостовите съоръжения преди Железница, Кресна и Крупник са
в много тежко състояние. Ще се постараем максимално бързо да приключим с изграждането на АМ "Струма", за да се
облекчи трафикът в област Благоевград", заяви министър Нанков.
От 1 януари 2019 г. ще бъдат въведени електронните винетки, а от април-май същата година - толсистемата. В момента
Световната банка прави анализ на тарифирането, ще предложи и модела на бъдещото ценообразуване и избора на
пътища, допълни министър Нанков.
News.bg
√ Добрев: Трябват критерии за работата на КЕВР
Нужно е да се изготвят критерии и принципи, по които да се произнася КЕВР. Това заяви в ефира на БНР председателят на
парламентарната комисия по енергетика Делян Добрев. Той коментира решението на народните представители КЕВР да
може да контролира сделки за над 20 % от електроразпределителни, топлофикационни и газови дружества, включително
и КЕВР да се произнесе по сделката за продажбата на активите на ЧЕЗ у нас.
По думите на Добрев притесненията са в две посоки. "Първата е дали държавата трябва да се намесва в този тип частни
отношения, и ако приемем този текст за КЕВР, дали няма да продължим да приемаме подобни текстове, с които да се
ограничава частната инициатива", обясни Делян Добрев. Второто притеснение е свързано с това, че текстът не е съвършен.
"Той казва, че регулаторът ще проверява този тип сделки, т.е. дава тези правомощия на КЕВР, без да поставя рамка кога
може да одобрява и кога може да отхвърля тези сделки. Няма критерии и принципи. Притеснението е, че един регулатор
може да злоупотребява с това право", изтъкна депутатът.
Той предвижда през предстоящите месеци да бъдат допълнени предлаганите текстове.
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"ГЕРБ бяхме против този текст заради посочените вече съображения, но не виждаме и някаква съществена щета, която
може да се случи с приемането на този текст", заяви Добрев, но допълни, че коалиционните им партньори особено много
държали на този текст. Това продиктувало политическо решение за подкрепа на предложението.
Имало подзаконова уредба и вътрешни нормативни документи, с които КЕВР може да реши за сделката с ЧЕЗ, без да се
стига до плащане на компенсации от страна на държавата, за каквито предупредиха от ДПС. Той изтъкна, че е убеден
въпреки липсата на ясни критерии, регулаторът може с вътрешнонормативни документи или с подзаконова нормативна
уредба да създаде методика, по която по прозрачен начин да се вземат тези решения "за" или "против".
"Все пак, ние като законодатели, за да не се предоверяваме на регулатора, е хубаво в бъдеще и в закона да бъдат записани
критерии. Ако има критерии, тогава не би трябвало да имаме опасения, че някакво решение ще доведе до негативни
последствия", допълни Добрев.
Припомняме, и в пленарна зала депутатът от ГЕРБ Делян Добрев отново посочи, че с промените се дава възможност на
регулатора да проверява сделки като тази между ЧЕЗ и "Инерком България".
Юристи обаче щели да кажат дали новите текстове могат да действат със задна дата и да повлияят на сделката с "Инерком".
Добрев обаче смята, че промяната няма да има отношение към ЧЕЗ. Иначе той има съмнения около промените.
Според него текстовете кога КЕВР ще разваля сделка и кога ще я одобрява не са прецизни, което обаче можело да се уреди
в поднормативните актове.
Припомняме, че след като на 22 февруари 2018 г. стана ясно, че чешката ЧЕЗ е одобрила сделката за продажба на активите
в България и купувача "Инерком Груп", последва скандал, който предизвика министърът на енергетиката Теменужка
Петкова да подаде оставка, защото познава собственикът на фирмата Гинка Върбакова. Скандалът прехвърли границите
на страната към Чехия.
След избухването на скандала Гинка Върбакова заяви, че сделката за активите на ЧЕЗ може и да не минава за одобрение
от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР). Това беше потвърдено от шефа на Комисията Иван Иванов.
От БСП започнаха подписка сред абонати на електроразпределителното дружество за спиране на сделката и поискаха
държавата да си върне контрола в енергетиката. Според социалистите зад Гинка Върбакова стои фигурата на
правителството и поискаха намеса на контролните органи.
√ ЕКОФИН с напредък за въвеждането на цифров данък
Повече мерки за сътрудничество между данъчните администрации на страните членки на ЕС. За това са се разбирали
финансовите министри от Общността.
Министърът на финансите Владислав Горанов увери, че ще започнем мерки за облагане на цифровата икономика в
рамките на българското председателство. Той критикува идеите на американската администрация за квоти за търговията
с ЕС. Свободната търговия била най-добрата за развитието на света.
Иначе Горанов не вярва скоро да има финансова криза, тъй като икономиките растат.
Пиер Московиси, еврокомисар по паричните и икономически въпроси, оцени високо ЕКОФИН (Съвет по икономически и
финансови въпроси). Той също се обяви за данъчна прозрачност и избягване на данъчните измами. Затова
административните мерки трябвало да продължат. Администрациите не разполагали с достатъчно мерки за
сътрудничество с другите администрации от членките.
Сериозни дискусии са проведени днес за корпоративното данъчно облагане. Има много различни становища, изтъкна
Московиси. Предстои много тежка работа пред нас, подчерта евромомисарят. Всеки трябва да плаща своя дял от данъка,
убеден е той. Данъчните ни правила не отговарят на целите, смята Московиси.
Фирмите от цифровата икономика плащали по-малко от другите сектори. Глобалното решение отнема време, предупреди
финансовият еврокомисар. По мнението му Европа трябва да действа бързо по отношение на единния пазар.
Според него локалните данъчни облагания на цифровия бизнес ще уронят европейската икономика. Московиси оцени
напредъка до днес като добър. Убеден е, че ще се стигне до добър резултат, защото, когато има воля, има и начин.
Цифровият данък може да е знак за нас и за останалия свят, подчерта Пиер Московиси. Темата ще бъде обсъдена и през
юни.
Решението е възможно и трябва да вървим в тази посока, оптимист е еврокомисарят.
В. Стандарт
√ Отчитаме рекорден зимен туризъм от влизането ни в ЕС
Изпращаме много успешен зимен сезон, който по брой посещения на чуждестранни туристи е рекорден от влизането на
България в Европейския съюз. Резултатите доказват устойчивото развитие на сектора и утвърждаването на страната ни като
конкурентна целогодишна туристическа дестинация. Така министърът на туризма Николина Ангелкова коментира
огласената статистика на НСИ за чуждестранните туристически визити у нас, съобщиха от Министерството на туризма.
Данните сочат, че за периода декември 2017 - март 2018 г. общият брой туристически посещения на чужденци в България
е 1 653 490, като ръстът спрямо зимния сезон 2016/2017 г. е 12 процента. Тогава чуждестранните туристически посещения
от декември до март са били общо над 1,476 млн.
Класацията води Гърция с над 318 хил. визити /9,4 на сто ръст/. Втора е Румъния - над 223 хил. туристи /29,9 на сто ръст/,
трета е Турция - над 213 хил. визити /14,4 процента ръст/, следвана от Македония и Сърбия. Великобритания е изпратила
у нас над 63 хил. туристи, което регистрира 10,9 на сто ръст. Гостите от Германия са били над 57 хил. - 11,9 на сто ръст.
Израелските туристи са с 34,9 процента повече спрямо миналия зимен сезон /над 53 хил. посещения/.
Настоящата година също е започнала много добре. От началото й, т.е. за периода януари-март 2018 г., страната ни е
посетена от общо 1 196 363 чуждестранни туристи, което отчита 10,8 процента ръст спрямо същия период на 2017 г.
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Cross.bg
√ "Зелена светлина" за членството на България в ОИСР
Министър-председателят Бойко Борисов и генералният секретар на Организацията за икономическо сътрудничество и
развитие (ОИСР) Анхел Гурия са обсъдили действията на България за присъединяване към организацията, съобщиха от
правителствената пресслужба.
Анхел Гурия е изразил своята подкрепа за българската кандидатура. Посочено е било, че страната ни се придържа към
основните принципи на отворената пазарна икономика, демократичния плурализъм, воля за реформи и зачитането на
правата на човека. Високо са били оценени ускореният икономически растеж, ниската безработица, ниският външен дълг
и почти нулев бюджетен дефицит. Гурия е приветствал и приемането от кабинета на пътна карта, в която са заложени
дейности за ускоряване на подготовката за присъединяване към организацията.
Премиерът Борисов е подчертал консенсуса в България по отношение на членството на страната ни в ОИСР. Той е посочил,
че то се подкрепя както от основните политически сили, така и от работодателските и синдикалните организации.
Министър-председателят е информирал за създадения постоянно действащ междуведомствен механизъм за
координация на действията по присъединяването.
Организацията за икономическо сътрудничество и развитие е международна организация на развитите държави, която
има за цел сътрудничество за намиране на решения на общите проблеми в икономическата и социалната сфера, в областта
на околната среда, образованието и пазара на труда. Присъединяването на България към ОИСР е един от
външнополитическите приоритети на страната, припомнят от пресслужбата на кабинета.
Bloomberg TV
√ Радев: Членството в ОИСР е важен приоритет за България
Президентът поиска възможно най-скоро да започнат преговорите за членство
Аз съм категорично убеден, че България трябва да получи точна дата за началото на преговорите за нашето
присъединяване и тя следва да бъде в най-обозримо бъдеще. Това каза президентът Румен Радев след среща с генералния
секретар на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) Анхел Гурия, пише Investor.bg.
"Преговорите за следващо разширяване ще са трудни и сложни, но имайки предвид извървения път и постиженията на
моята страна, вие имате ясни и категорични доводи да отстоявате нашата позиция в подготвения от секретариата на вашата
организация пакет по присъединяването", обърна се държавният глава към своя гост.
Държавният глава благодари на генералния секретар на ОИСР за усилията му да намери балансиран вариант за
следващото разширяване на организацията, който да отчита позициите и рационалните предложения на различни
държави.
"Членството в тази престижна организацията е важен приоритет за България", заяви президентът Радев. И добави, че
процесът не е лесен, критериите са много и е необходим консенсус между всички държави членки за приемането на нова
държава.
"Това означава мобилизиране на усилията на всички институции и да се работи много сериозно за нашето членство,
следващите месеци ще бъдат решаващи", каза Радев.
Държавният глава изрази убеденост, че получаването на покана за преговори за членство има своите регионални
измеренията. "Тя ще покаже на другите държави и ще бъде силен сигнал за тях, че това е пътят, който трябва да се следва
и ще има голяма добавена стойност за региона на Югоизточна Европа", обясни още държавният глава.
Гурия каза, от своя страна, че България е вече част от семейството на ОИСР, защото тя е член на около десет различни
организации в нейните рамки.
Той обясни, че процедурата за членство започва с формално кандидатстване от страна на България, след което предстоят
серия от обсъждания между членовете на организацията, които трябва да постигнат съгласие и да вземат решение
помежду си.
"Желанието на България да се реформира се признава от ОИСР и готовността й да се реформира се подкрепя с нашите
умения и познания в различните сфери", каза Гурия.
Генералният секретар отбеляза, че за ОИСР е чест да получи искане за кандидатстване и допълни, че има много теми, по
които организацията продължава да работи съвместно с България.
"Важно е на място, по същество, да напредваме всеки ден, да работим съвместно с България, но най-важното е да работим
за България", заяви още Гурия.
Actualno.com
√ Насилието над жените и двойният стандарт при храните - актуални теми за председателството ни
Европейският комисар по правосъдие, потребители и равнопоставеност между половете Вера Йоурова ще проведе днес,
30 април, в София дискусия с граждани на тема "Насилието над жените: отговорът на ЕС". Дискусията ще се проведе в Дома
на Европа.
По време на посещението си у нас комисар Йоурова ще се срещне също с министъра на правосъдието Цецка Цачева и с
министъра на икономиката Емил Караниколов. Тя ще участва и в конференция на тема: „Потребителското право и политика
за защита на потребителите днес. Можем ли да се справим по-добре?”, на която ще представи новия законодателен пакет
на Европейската комисия "Нов търговски механизъм за потребителите", и ще присъства на международна конференция
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на високо равнище, посветена на двойния стандарт при храните в ЕС в рамките на Българското председателство на Съвета
на ЕС.
По отношение на конференцията за двойния стандарт по храните ще се обсъжда въпроса с предлагането на храни под
една и съща марка в ЕС, но с различни съставки. Ц
елта на срещата в София е да се обсъди възможността за решаване на проблема, като се приеме ново законодателство
или промени в сега действащите директиви на ниво ЕС, които да забранят разпространяването на храни под един и същи
бранд с различни съставки. Ще бъде дискутирано и създаването на единен европейски орган, който да следи за наличието
на двойни стандарти при храните.
√ Само 1/4 от гражданските организации са действащи
Едва 13 000 от общо над 50 000 граждански организации упражняват дейност. Сдруженията, работещи в сферата на
образованието, социалните услуги и културата, трайно остават най-многобройни в сравнение с неправителствените
организации (НПО), развиващи други дейности. Това сочи анализ на Българския център за нестопанско право (БЦНП).
Около 1/3 от неправителствения сектор се занимава с образование (12%), социални услуги (11%) и култура и изкуство (11%).
"Традиционно НПО-тата имат огромна роля в подкрепата на уязвимите групи. В социалната сфера някои от най-големите
иновации, които са част от социалната система сега, са измислени, пилотирани и въведени от НПО-тата", посочи Надя
Шабани, директор на БЦНП, на дискусия за гражданския сектор. Следват сдруженията, които развиват дейност в областта
на младежките въпроси и политики (8%), околната среда (6%), законодателството (5%) и др., пише Сега.
Има криза на доверието към гражданския сектор, признават от гражданския сектор. Хората предпочитат да се обвързват
предимно с организации и кампании на местно ниво, тъй като резултатите от дейността им са най-видими.
В. Монитор
√ Порожанов: Ще проверяваме за растителни мазнини в млечните продукти
Ще бъдат наложени строги ограничения за използването на растителни мазнини в млечните продукти. Това заяви в Сливен
министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов.
"Твърдо сме решени да прекратим практиката с влагането на растителни мазнини в млечните продукти", увери министърът
по време на откриването на Националното изложение по животновъдство.
"Някои ферми влагат растителни мазнини, това се вижда от потребителите и компрометира качеството на българските
сирена и кашкавали", подчерта Порожанов.
В началото на седмицата земеделското министерство публикува за обществено обсъждане промяна в наредба, която
забранява в едно и също млекопреработвателно предприятие да се преработват мляко и растителни мазнини. В документа
се посочва, че фирмите трябва да изберат да работят само истински млечни продукти - с мляко или имитиращи - с
растителни мазнини.
Засилени проверки върху качеството на млечните продукти ще извършва Министерството на земеделието и храните,
съобщи още министър Порожанов. За целта към министерството ще бъде създадено специализирано звено, което ще
работи независимо и паралелно на Българската агенция за безопасност на храните (БАБХ).
Освен в млечния сектор, ще се извършват проверки и в етерично-маслодайната промишленост, както и там, където може
да се злоупотребява с качеството на влаганите в готовата продукция суровини.
След изтичане на нормативния срок ще бъде въведена забрана за използване на палмови мазнини в млечните
предприятия. Тази забрана няма да касае фирмите, произвеждащи имитиращи продукти и сладкарски изделия, уточни
министър Порожанов.
Economic.bg
√ Финансовата зависимост на общините ги прави политически зависими
За последно местната власт е получила някаква финансова самостоятелност преди 10 години
Българските общини почти не могат да провеждат собствена фискална политика заради липсата на достатъчно собствени
приходи и силната им зависимост от държавни трансфери. Това гласи ново изследване на Института за пазарна икономика
(ИПИ).
В него се посочва, че последните 10 години се характеризират с отказ на българските правителства да работят за фискална
децентрализация. А последните значителни стъпки за повишаване на финансовата самостоятелност на българските
общини са били направени през 2007 г. Тогава общинските съвети са получили правото да определят размера на местните
данъци и такси, макар и в предварително зададени граници. През годините досега обаче е станало ясно, че тази стъпка не
е била достатъчна и не е довела до съществена промяна в структурата на общинските бюджети.
Доказателство за това е фактът, че близо две трети от бюджетите на българските общини се финансират чрез държавни
трансфери, а същевременно капиталовите разходи на местно ниво са почти изцяло зависими от усвояването на
европейските средства.
Процедурата за финансово оздравяване на общини с финансови затруднения пък е създала предпоставки за увеличаване
на съществуващите местни данъци. Това от своя страна е създало условия за задълбочаване на политическата зависимост
на общините заради възможността за отпускане на безлихвени заеми и последващото им евентуално „опрощаване”.
Освен това липсата на собствени средства ограничава ролята на местната демокрация и лишава общините от
необходимите инструменти за формиране на местни политики. Под въпрос е дали при сегашната система те изобщо могат
успешно да провеждат дългосрочна политика в интерес на своите граждани.
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Според ИПИ единственото решение тази ситуация е фискалната децентрализация. Тя се базира на два основни принципа
- „местно самоуправление” и „субсидиарност”. Първото понятие се свързва с правото и реалната способност на местните
власти да управляват съществена част от обществените дела на своя отговорност, а второто – със схващането, че
проблемите се решават най-бързо, лесно и ефективно на възможно най-ниското ниво, на което могат да бъдат решени.
Реална промяна по отношение на финансовата самостоятелност на българските общини е възможна единствено чрез
преструктуриране на съществуващата данъчната система. В експертните среди е налице известен консенсус, че добра
първа стъпка в посока фискална децентрализация би било споделянето на една пета от приходите от данъка върху
доходите на физическите лица (ДДФЛ) с общините. При заложени в бюджет 2018 г. приходи от данъка върху доходите на
физическите лица в рамките на 3,372 млн. лв., преотстъпването на такава част от постъпленията би увеличило собствените
приходи на общините с близо 675 млн. лв. или с 30,4%.
Преотстъпването на част от постъпленията от ДДФЛ към общините не може и не трябва да бъде изолирана, самоцелна и
безусловна промяна в структурата на данъчната система. За да може да бъде гарантиран успехът ѝ, е необходимо да бъдат
предприети допълнителни стъпки, между които:
Преминаване към ефективно програмно бюджетиране на местно ниво, което да доведе по-голяма ефективност и
прозрачност на местните финанси;
Подобряване на ефективността и прозрачността на финансите и управлението на общинските предприятия и
общинската собственост;
Териториално-административна реформа, която да гарантира дългосрочна устойчивост на териториалното
устройство.
Споделянето на данък общ доход с общините предполага и промяна на демократичния модел чрез засилване на
политическата отговорност на местно ниво и активното включване на гражданското общество в процеса на правене на
местни политики.
Споделянето на постъпленията от ДДФЛ с общините, а впоследствие и евентуалното отдаване на правомощия за
определяне на този данък в дадени граници ще доведе до:
Повишаване на фискалната самостоятелност на общините и по-добро обвързване на бюджетните постъпления със
социалните и икономическите процеси, които протичат на тяхна територия;
Намаляване на съществуващите политически зависимости на местната от централната власт;
Създаване на стимули за поддържане на добра бизнес среда и привличане на инвестиции с цел повишаването на
заетостта и съответно – увеличаване на приходите от ДДФЛ в местния бюджет;
Възстановяване на изгубената връзка между данъчно облагане и политическо представителство на местно ниво и
увеличаване на капацитета на гражданското общество да участва във формулирането на местни политики;
Създаване на условия за възникване на реална данъчна конкуренция на местно ниво в бъдеще, когато общините
получат право да определят размера на ставката на ДДФЛ в по-широки граници.
Капитал
√ Лихвите по кредитите за домакинствата отново спадат през март
Доходността по депозитите се здържа на нивото от предходния месец
Лихвите по кредитите за домакинствата отново спадат през март, показват данните на БНБ за изминалия месец. При
фирмените заеми има покачва на цената. Лихвите по депозитите в левове за домакинствата се задържат на нивото от
предходния месец, а тези в евро намаляват.
Отново спад
След като през януари лихвите по жилищните кредити се задържаха на нивото от декември 2017 г., а през февруари дори
се повишиха, през март отново отчитат спад. Средната ефективна годишна лихва за пазара за заеми в левове е била 3.58%,
намалявайки спрямо предходния месец с 0.14 процентни пункта. По ипотеките в евро понижението е с 0.19 пр. п. до 3.86%.
Според прогнозите на банкери от тук нататък намаления на лихвите по кредити ще са все по-малко осезаеми, епизодични
и в периоди на кампании. Сега банките излизат с пролетните си промоции и е най-вероятно текущите намаления да са
резултат на това. Следват летните кампании с промоционални лихвии по потребителски кредити за почивки, ремонти и
др.
Очакванията за тази година са за леко покачване на лихвите най-вече по кредити. Успокояващото е, че според
представители на сектора, то ще е бавно и постепенно.
Освен при жилищните заеми, през изминалия месец има понижение и на лихвите по потребителските кредити. При тези
в левове, каквито са основно ползваните заеми в този сегмент, намалението е с много малко – 0.03 пр. п., до 7.80%, а при
тези в евро - с 0.48 пр. п. до 4.50%.
Лихвите по корпоративните заеми през март са намалели с по-голяма стъпка – за тези в левове средната за пазара е била
0.12%, а в евро – 0.24%. В този сегмент обаче движението обичайно е разнопосочно според обемите и броя сделки на
пазара, като се наблюдават месечни корекции и в двете посоки
В последното си издание "Икономически преглед" БНБ прогнозира, че и през първата половина на годината лихвите по
новодоговорените кредити ще останат ниски, като очакванията на централната банка са да се запазят близо до сегашните
си нива. Такава е прогнозата й и за лихвите по депозитите.
При депозитите данните продължават да отчитат понижение, въпреки че звучи почти невъзможно при почти нулевите
нива, а дори и отрицателни при големи суми на корпоративни клиенти. При спестяванията на домакинствата в евро
понижението е с 0.06 пр. п. до 0.13%. Цената на депозитите в левове остава на нивото от предходния месец и е 0.13% за
март, показват данните.
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В. Сега
√ България свика форум за двойния стандарт на храните в ЕС
Правителството, омбудсманът, евродепутати и експерти ще участват в Международен форум за двойния стандарт на
храните в ЕС. Събитието е в рамките на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз и е под патронажа на
премиера Бойко Борисов, предаде БНТ.
Целта на срещата в София е да се обсъди възможността за решаване на проблема с двойния стандарт при храните в ЕС,
като се приеме ново законодателство или промени в сега действащите директиви, които да забранят разпространяването
на храни под един и същи бранд с различни съставки.
Събитието е естествено продължение на започналата дискусия по темата в Общността, в която се открои тезата, че "в един
Съюз на равнопоставени не може да има второ качество потребители".
√ Днес изтича крайният срок за деклариране на доходите пред НАП
Срокът за подаване на данъчните декларации и за плащане на дължимия налог изтича днес, напомни БНР. До петък в
Националната агенция за приходите бяха подадени над 400 000 декларации.
Задължение за подаване на данъчна декларация има всеки, който е получавал доходи извън трудов договор. Доплащане
на данъка се налага само в случаите, в които и през четвъртото тримесечие той не е удържан авансово.
Все повече хора подават декларациите си по електронен път чрез персоналния идентификационен код. Вече е възможно
и данъкът да бъде платен онлайн без допълнително натоварване с такси.
В офисите на приходната агенция днес е възможно да се образуват големи опашки.
Bulgaria On Air
√ Хората над 55 години са скритият резерв на пазара на труда
Били по-ангажирани, по-добри ментори и с по-висока работна етика
Скритият резерв на пазара на труда са хората над 55 години. Това казаха Детелина Смилкова, вицепрезидент на Висшето
училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) и Георги Първанов, управляващ директор на "Ситийм", в предаването "Светът
е бизнес" по Bloomberg TV Bulgaria.
"Оказва се, че хората над 55 години са с 10 % по-ангажирани от групата 25-35 години. И тяхната ангажираност стига до 78%.
Отделно от това хората над 55 години са много по-добри ментори, имат много по-висока работна етика и култура и са
много по-лоялни", коментира Смилкова.
Тя добави, че по света има институти, които се занимават с изследване на пенсионирането. Те са определили кои са
подходящите професии за хората над 55 години. Има ги и тези, които не са подходящи.
В САЩ към неподходящите за групата 55+ професии са административните и търговските позиции, в сектора на
недвижимите имоти, хотелиерския и туристическия бизнес, както и оператори на машини.
БНР
√ Борисов: Инвестициите вече са в реалната икономика и добавената стойност остава в България
"Инвестициите вече са в истинската, реална икономика и добавената стойност остава в България", изтъкна премиерът
Бойко Борисов при старта на изграждането на нови производствените мощности на завод за преработка на царевица в
Разград. Събитието съвпада с 25-ата годишнина от приватизацията на предприятието.
"Инвестицията ще затвърди една от най-успешните приватизационни сделки в България", каза още премиерът. Поголямата част от продукцията се изнася за международните пазари в Турция, Румъния, Словакия и Гърция.
Бойко Борисов даде пример с държавните субсидии за земеделските стопани:
"С над 2 милиарда и 700 милиона лева държавата дотира българското земеделие – за да я има царевицата, за да ги има
заводите, за да ги има работните места. Години наред инвестициите в България, тогава много се тупаха в гърдите моите
предшественици, че е имало инвестиции, ама я погледнете какви бяха инвестициите – във вериги, в банки, в ЕРП-та – и
парите изтичаха от България. Сега този завод, над 200 милиона лева е тази инвестиция. Затова сте добри дошли.
Принадената стойност остава в България. Сиреч имаме една добра спойка между инвеститор и държавата – това, което
сме направили в сферата на селското стопанство. Много по-добрата инфраструктура, която изградихме, кара да се влагат
тези стотици милиони в България", коментира премиерът в Разград.
√ Отслабване на икономическото доверие в ЕС през април, но при силен ръст в България до нов посткризисен връх
През април общото икономическо доверие в Европейския съюз отбеляза отстъпление за четвърти пореден месец от
декемврийския 17-годишен връх (най-високо ниво от лятото на 2000 година насам), докато аналогичният индекс на
Европейската комисия за България нарасна силно до нов посткризисен връх (най-високо ниво от септември 2008 година).
Индексът, измерващ икономическото доверие в ЕС, се понижи през април до 112,3 пункта от 112,6 пункта месец по-рано,
отстъпвайки за пореден месец през настоящата година от неговия декемврийски връх от 115,2 пункта (най-високо ниво от
юни 2007 година насам – около година преди да стартира световната финансова и икономическа криза). Аналогичното
проучване на ЕК само в рамките на еврозоната обаче отчете стабилизация на икономическото доверие спрямо март, но
въпреки това и двата индекса се намират в най-слаби нива от август 2017 година насам.
Отслабването на бизнес доверието в рамките на целия ЕС се дължи както на поредно влошаване на икономическото
доверие във Великобритания с 0,4 пункта до 104,9 пункта (най-ниско ниво от септември 2016 година – няколко месеца
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след юнския референдум в подкрепа за Брекзит), така и на доверието във втората по големина икономика в Европа извън
региона на единната валута – тази на Полша, където съответният индекс се понижи с 0,7 пункта до 109,3 пункта.
Подобно на еврозоната, последното проучване на Европейската комисия за целия Европейски съюз регистрира
подобрение на доверието на мениджърите в индустриалния и промишлен сектор (повишение до 6,6 пункта от 6,0 пункта)
и понижение в сферата на услугите (до 12,8 от 14,1 пункта) и при търговията на дребно (понижение до 0,1 от 2,7 пункта),
докато мениджърите на строителните компании са по-позитивно настроени (повишение на съответни индекс до 3,5 пункта
от 3,0 пункта през март).
През април индексът на потребителското доверие в 28-те страни на ЕС се понижи до -0,8 пункта след стабилизация през
предишните два месеца на ниво от -0,3 пункта и след като в началото на годината нарасна до +0,4 пункта, излизайки на
позитивна територия за пръв път от доста време насам.
Важният показател на ЕК за икономическото доверие в България през април обаче регистрира много силен ръст до 111,7
пункта от 110,5 пункта през март, достигайки по този начин до нов посткризисен връх – най-високо ниво от септември 2008
година, когато беше разгарът на глобалната финансова и икономическа криза. Индексът на икономическото доверие за
нашата страна се задържа трайно над важното ниво от 100 пункта от края на 2014 година насам.
Основна причина за този подем е рязкото повишаване на доверието на българските мениджъри в сферата на услугите,
като съответният индекс нарасна през април до 20,5 пункта от 15,8 пункта месец по-рано. Индексът на доверието в
промишления/индустриален сектор обаче се понижи до 3,3 от 3,8 пункта, при търговията на дребно – до 16,5 от 18,5 пункта
и в строителството – до -10,1 от -9,8 пункта.
Индексът на потребителското доверие в България също бележи известно понижение до -22,9 пункта от -22,2 пункта през
март, отстъпвайки за втори пореден месец от февруарски многогодишен връх от -21,6 пункта (най-високо ниво от юни 2007
година насам).
√ Пазарът на земеделска земя в България става все по-стабилен и предвидим
Пазарът на земеделска земя в България става все по-стабилен и предвидим. През миналата година има ръст на цените от
5%, сочат данните на българската асоциация на собствениците на земеделски земи.
Очаква се тенденцията да се запази и през тази година.
Основното търсене е за качествена земеделска земя, като факторите, определящи нейната стойност са: релеф, размер на
парцела, качество на почвата, възможности за напояване и за получаване на субсидии. Традиционно най-скъпи са земите
в района на Добрич и Силистра, където декарът достига 1800 лв. - отчитат от асоциацията.
Най-ниските цени в страната през миналата година са платени за земя в Габрово - 400 лв. за декар и в Кърдали 300 лв. В
Кърджалийско обаче пазар на земя почти няма. Спецификата на района е такава, че хората обработват своята земя и си я
предават по наследство, без да търгуват с нея. Няма резки движения при изплащаните ренти. Най-големи са те в Добрич
по 87лв. за декар, най-ниски в Габровско по 18 лв.
Очакванията за 2018 г. са, че големите сделки със земеделски земи ще се реализират с инвеститори с цел осъществяване
на конкретни проекти, а не с цел търсене на доходност от случайни купувачи.
В. Класа
√ Оптимизъм в животозастраховането
Българското животозастраховане има дълга и богата история, в която само за кратки периоди клиентите не са били
удовлетворени от изплатени обезщетения. И все пак това е сектор, който се развива с бавни темпове, от ниска база и все
още България сериозно изостава от държавите с по-развит финансов пазар. Но положителната тенденция е налице - през
миналата година ръстът в събраните премии е 5% спрямо предходната. Това е леко изоставане от напредъка, отбелязан
през 2016 г., но доказва, че интересът към този тип полици се покачва.
Малко, но с потенциал
"Животозастраховането в България има сериозен потенциал за развитие. Очакваме делът му в брутния вътрешен продукт
да продължи да расте устойчиво "коментира Светла Несторова, председател на Асоциацията на българските
застрахователи и изпълнителен дирeктор на" Булстрад Живот ".
Полиците от типа "Живот" представляват Само 20% от целия застрахователен пазар. Обикновено при развита финансова
система съотношението е приблизително обратното. "През последните години животозастрахователният пазар се развива
изключително динамично. Но независимо от това остава един от най-слабо представящите се в ЕС. За сравнение,
проникването на животозастраховането (премии към БВП) в Европа е средно 4,5%, а в България е около 0.5% "отбеляза и
Глория Димитрова, представител на" Алианц България Живот ".
Застрахователите отбелязват повишаване на интереса, което се дължи на две основни причини - рекордно ниските лихви,
които карат хората да търсят алтернативни спестявания, и повече здравни застраховки. Последните се сключват основно
от работодатели. Повишеният брой на хората, които работят на свободна практика, също е фактор за засилен интерес,
смята Несторова.
"Средната премия в ЕС е 1200 евро, а при нас е 28 евро. Тези обстоятелства, както и тенденцията държавата да се
ограничава в социалните си функции, дават основание да считаме, че България е пазар с голям потенциал ", допълва
Глория Димитрова.
Ново поколение
Със сигурност ниските доходи, сравнени със средните за Западна Европа нива, оказват влияние животозастраховането все
още да няма толкова широко покритие върху българите. Новите канали за продажба допринасят за популярността, а и
финансовата култура на хората се повишава.
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"Бихме могли да очакваме, че след 10 години животозастраховането ще е нещо съвсем обичайно за хората и
застраховките" Живот "ще са предпочитан начин за защита на стандарта на живот или за спестяване, а някъде дори
семейна традиция. Клиентите ще получават достъп до денонощно обслужване и асистанс в много по-висока степен,
отколкото в момента, а голямата част от застраховките ще могат да се сключват, обслужват и плащат онлайн "коментира
Светла Несторова.Тя добави, че при пазара на полици" Живот "доминиращо не е активното търсене, а активното
предлагане. Причината е, че са малцина хората, които са готови да се изправят срещу "собствената си крехкост и
чупливост".
Като цяло "вкусът" на българите към животозастраховки е преобладаващо консервативен - предпочитат се предимно
класическите. Нараства интересът към полиците с инвестиционен фонд. Премиите по тях са нараснали с 20% за миналата
година спрямо 2016 г., достигайки близо 70 млн. лв. Този вид продукти комбинират защитата на класическите, а част от
премията отива в портфейл от инвестиции, управляван от професионалисти.
Със сигурност покачването на премиите идва и благодарение на ръста в банковото кредитиране. Почти няма заем, който
да не е обезпечен с животозастраховка на кредитополучателя, но в този случай застраховката е в полза на банката.
Въпросът е колко е устойчив подобен ръст в портфейлите на компаниите - въпрос на време е кредитирането да отбележи
спад, което ще се отрази и на премиите. Обратно - хората, застраховка сключили "Живот" по собствено желание,
продължават да плащат вноските си. Предишната криза показа, че плащането спира едва при много силно сътресение в
доходите на домакинството.
Econ.bg
√ ЕС подготвя тройна защита срещу митата на САЩ
Европейската комисия подготвя ответни мерки по отношение на САЩ на фона на отсъствието на „сигнали за
сближаване“ в рамките на търговския спор. На 1 май се очаква Вашингтон да въведе мита върху европейските изделия
от стомана и алуминий
Европейският съюз очаква от САЩ изключения по въпроса за митата върху стоманата и алуминия. В случай на отрицателен
резултат Евросъюзът обещава да отговори със свои мита и защита на европейските производители.
Европейската комисия подготвя ответни мерки по отношение на САЩ на фона на отсъствието на „сигнали за сближаване“
в рамките на търговския спор. На 1 май се очаква Вашингтон да въведе мита върху европейските изделия от стомана и
алуминий. „Точно сега нашият приоритет е диалог на най-високо ниво“, заяви еврокомисарят по търговията Сесилия
Малстрьом, цитирана от „Франкфуртер Алгемайне Цайтунг“.
Ако САЩ не направят за европейската стомана и алуминий „продължително и безусловно“ изключение, ЕС ще предприеме
ответните мерки. „Подготвяме тройна реакция, която ще бъде съвместима с нормите на СТО“, разкри Малстрьом.
Тя се състои в подаването на жалба в СТО, защитни мерки за европейската икономика и въвеждането на наказателни мита
върху редица американски стоки. Сред тях – изделия от стомана, американските мотоциклети Харли Дейвидсън, бърбън,
джинси, портокалов сок.
До края на април ЕС е освободен от американските мита. Президентът Доналд Тръмп до момента не е дал съгласието си
за удължаването на режима на изключение, въпреки неотдавнашните си срещи с германския канцлер Ангела Меркел и
френския президент Еманюел Макрон.
Profit.bg
√ Азиатските акции поскъпват в началото на седмицата
Азиатските акции продължиха ръста си днес, след като напрежението на Корейския полуостров намаля, а компаниите
отчитат силни финансови резултати за първото тримесечие, въпреки че някои инвеститори действат предпазливо предвид
търговския спор между САЩ и Китай.
Азиатско-тихоокеанският индекс на MSCI нарасна с 0.9%, след като добави над 1% в петък. Индексът е на път да отчете
леко повишение за месеца, след като в предходните два месеца записа спад.
Южнокорейският индекс KOSPI бележи ръст от 0.6% и върви към повишение от близо 2.5% за месеца, на фона на отчетените
рекордни печалби от технологичния гигант Samsung Electronics и след успешната среща между лидерите на Северна и
Южна Корея.
Хонконгският Hang Seng нараства с 1.6%, австралийският основен индекс бележи повишение от 0.5%, докато
новозеландският обърна посоката и вече е 0.3% нагоре.
Ликвидността днес е ниска, тъй като в Япония, Китай и Индия има празници, а по-голяма част от пазарите в Азия са
затворени.
Като цялото акциите продължават да получават подкрепа от силните финансови резултати на компаниите за първото
тримесечие. Повече от половината от компаниите от индекса S&P 500 публикуваха отчетите си, а 79.4% от тях отчитат подобри резултати от очакваните.
Фючърсите на индекса S&P 500 днес нарастват с 0.2%, след като индексите на Уолстрийт останаха почти без промяна в
петък.
Инвеститорите ще насочат фокуса си върху множеството данни за щатската икономика, които се очакват тази седмица, в
това число и потребителските разходите по-късно днес и данните за неселскостопанската заетост в петък.
Отделно делегация от щатски високопоставени служители се очаква да пътува за Китай по-късно през седмицата за
преговори около търговския стокообмен между двете страни.
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Британският паунд получи нов удар, след като британският министър на вътрешните работи Амбър Ръд подаде оставка,
увеличавайки проблемите на правителството на Тереза Мей.
Паундът за последно се разменяше срещу 1.3772 долара, след като падна с 0.9% в петък, когато разочароващите
икономически данни се отразиха на очакванията, че Централната банка на Англия ще вдигне лихвите през май. Преди
няколко седмици паундът се разменеше срещу 1.4377 долара.
Щатският долар остава почти без промяна, след като отстъпи в петък. Доларовият индекс днес е на ниво от 91.567 пункта.
Еврото също се търгува без промяна на ниво от 1.2125 спрямо долара, докато щатската валута поскъпна леко спрямо
йената до 109.12, въпреки че засега не успява да пробие съпротивата при 109.50.
Цените на петрола отстъпиха от достигнатите наскоро върхове, като брентът поевтинява с 33 цента, до 74.31 долара за
барел, докато щатският лек суров петрол губи 18 цента, до 67.92 долара за барел.
Цената на златото ограничи ръста си от началото на сесията и в момента скъпоценният метал се търгува без промяна на
ниво от 1 321.9 долара за тройунция.
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