Асоциацията на индустриалния капитал в България в медиите

В. Монитор
√ Васил Велев: Недостигът на работници пречи на бизнеса
Трябва да се опрости процедурата за внос на кадри от трети страни, казва в интервю за "Монитор" Васил Велев,
председател на управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България.
- Господин Велев, какви са най-големите проблеми в момента на българските работодатели? Кадрите ли са
основният нерешен въпрос?
- Да, недостигът на работна ръка е един от основните ни проблеми. Може да се реши, като се внасят хора от трети страни.
Важно е да се направи и реформа в образованието. Резултатите от нея ще станат реалност в средносрочен план. Трябва
работодателите да се научат да внасят кадри от чужбина, а държавата да им съдейства, а не да им пречи.
- От кои страни има най-голяма перспектива да вземем работници?
- От Украйна, от Молдова, Виетнам. В първите две има българска диаспора и тези хора се интегрират по-лесно у нас. Но
имаме добра традиция и с виетнамските работници. Този процес също започва, макар и с Виетнам да не сме направили
постъпки за двустранна спогодба. Според нас този въпрос трябва да се решава, защото Виетнам са специализирани в
производство и износ на кадри, на човешки ресурси. Те са добри работници, имаме традиции от миналото. С Молдова
имаме вече такава спогодба, макар и да не е приведена в действие. С Украйна сме започнали такива разговори, но още не
сме докарали нещата до подписване на договор. Нещата се бавят и за това трябва да бъдем по-настойчиви. Например в
Полша, която е част от ЕС, работят няд 1,5 млн. украинци. В Румъния и в Унгария - също.
- Какви са основните пречки на сегашния режим? Много бавен ли е?
- Всичко става бавно и е скъпо. Макар и да бяха направени някои промени в Закона за трудова миграция и трудова
мобилност, има поднормативни актове, които спъват нещата. И в Министерството на вътрешните работи, и в
Министерството на външните работи. Ако за да замине един украинец на работа в Полша му е достатъчна една седмица и
30 евро, за да замине за България, му трябват поне три месеца и 300 евро. Не стига, че у нас доходите им са по-ниски,
отколкото в Полша, но и процедурата е много по-тромава и скъпа.
Сроковете, таксите и исканите документи трябва да се прегледат много внимателно от нарочна работна група и пречките
да се отстранят една по една, за да имаме легален внос на работници от Украйна и Молдова. Защото много често те се
наемат от работодателите за три месеца като временно пребиваващи и работят нелегално. За да работят спокойно и
легално, трябва да се облекчат процедурите, както са направили другите страни от Централна и Източна Европа.
- В кои отрасли имаме най-голям дефицит на работници и специалисти, в туризма ли?
- В туризма дефицитът е сезонен, в селското стопанство - също. Но недостигът е голям и в електрониката, машиностроенето,
в Ай Ти сектора. Много инвеститори се отказват вече от проекти, не инвестират в страната, защото няма кой да работи.
Така губим възможности да увеличаваме по-бързо работния вътрешен продукт, съответно за повече приходи в бюджета,
за по-високи пенсии, за по-високи заплати в бюджетната сфера. Не е вярно твърдението на синдикатите, че чуждите
работници ще свалят заплатите. Логиката е точно обратната. Повече от половината у нас получават доходите си от
бюджета, а колкото повече работят в икономиката, толкова повече приходи ще има за хазната, а оттам и за хората и ще
може и пенсиите да се увеличат.
- Според вас там кои са най-спешните мерки, които трябва да се вземат срещу сивата икономика?
- Не можем да посочим една-единствена мярка. Облекчаването на административните процедури по принцип влияе
положително на сивата икономика. Мерките трябва да са комплексни.
- Понижаването на прага за плащане в брой ще помогне ли?
- Има такъв стремеж - да се ограничат до пет хиляди плащанията в брой. Те бяха 15 хиляди, намалиха се на 10 хиляди.
Ограничаването на плащането в брой определено ограничава сивия сектор. Вярно е, че създава известни препятствия пред
някои бизнеси, но трябва да се намери мярката. Според нас 5 хил. лв. в брой е разумна цифра и ползите в този случай ще
бъдат повече от вредите.
- Какво е вашето отношение за състоянието на енергетиката ни и стремежите да се инвестират пари отново в
огромни проекти?
- В енергетиката в България инсталираната мощност е много по-голяма от върховата консумация, която имаме. Всъщност
10 хил. мегавата е разполагаемата мощност, а консумацията се движи от 3,5 до 7 мегавата. В близките 50 години ще
разчитаме на АЕЦ „Козлодуй“. Освен това технологиите се развиват много бързо за възобновяемите източници,
включително и съхраняване на енергия. Според нас не трябва да се бърза с големи енергийни проекти, особено пък да се
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вкарва обществен ресурс в тях. Ако някой иска чисто пазарни начала със свои пари, да го прави, да продава на пазара за
толкова, за колкото може да продава, без дългосрочни договори за задължително изкупуване, без преференциални цени
- нека да го прави. Обаче за това не бива да се дават парите на данъкоплатците, защото според нас не излиза сметката да
се инвестира в АЕЦ. Цените на електроенергията от подобни проекти в Унгария, Турция, Беларус са от порядъка на два и
половина, три пъти по-високи от пазарните цени в момента. Тоест, за да се изпълни един такъв проект, трябва да се
увеличи цената на енергията. Всичките да плащаме за това, а кому е нужно?
Един такъв проект би се превърнал в нова американска централа. Искам да припомня, че заради тези големи частни тецове
всички консуматори на електроенергия надплащат всяка година над пазарните цени по 548 млн. лв.
- Последните промени в Закона за енергетиката, които изкарват повече от ВЕИ-тата на свободния пазар, удачни ли
са според вас?
- Да, това беше искане на бизнеса. Така на пазара ще има повече участници и като продавачи на еленергия и ще се постига
една справедлива пазарна цена според търсенето и предлагането. По-трудно биха се картелирали, когато има 30-50
продавача, защото на свободния пазар доскоро бяха само двама - АЕЦ „Козлодуй“ и държавната ТЕЦ „Марица-изток 2“. И
те правеха цените каквито си ги искат. А когато има много продавачи, независими един от друг, ще се постига пазарната
цена.
- Какво е мнението ви относно безкрайните обжалвания на проекти и на обществени поръчки? Президентът преди
дни наложи вето на законопроекта за увеличаване на съдебните такси за тези процедури.
- Според нас там има известно недоразбиране и малко манипулативни сравнения как се увеличавали 14 пъти таксите. Те
се увеличават 14 пъти, но от пет лева на 5 по 14. Това не са бог знае какви суми, които не могат да се платят. А когато пък
се атакуват различни търгове за десетки милиони и се спират огромни проекти абсолютно неоснователно и безплатно за
този, който го прави, с ясното съзнание, че няма резон, но понеже нищо не му струва, той го прави. Увеличаването на
таксите в размер не е достатъчно много, но пак е едно препятствие пред такива недобросъвестни действия. Според нас
това не ограничава достъпа до правосъдие и точно в този аспект ние не споделяме мотивите на ветото.
- Трябва ли да се въведат някакви други ограничения и критерии, за да се намали злоупотребата с обжалванията?
- Ние сме за това да могат да обжалват тези, които са в този бизнес, които са потърпевши.
- В последните години стана модерно различни проекти да се обжалват под предлог за опазване на околната среда.
Има ли и в тези случаи злоупотреби?
- За съжаление това е факт. Едните искат пари, за да не обжалват или да вдигнат жалбата срещу съответната сума. На други
пък им е платила конкуренцията, за да обжалват и да спират проекти. Ние затова настоявахме да се види кой е в зеленото
движение, кой кого представлява, кой действително се грижи за природата и кой го прави по други съображения.
ВИЗИТКА:
Роден на 1 април 1959 г. в гр. София. През 1977 г. завършва с отличие 133-то СОУ в София Година по-късно, през 1978 г., е
първенец е на випуска на ШЗО на ВВУ в гр. Долна Митрополия и е произведен предсрочно в офицерски чин.
През 1984 г. се дипломира във факултет „Автоматика“ на ТУ в София с отличие, златен медал и като първенец на випуска
През 2008 г. завършва магистратура в Икономическия университет във Варна, специализирайки „Корпоративно развитие
и управление“
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Investor.bg
√ Спасителният фонд за енергетиката е на път да преизпълни приходите си
Фондът вече има важно значение във връзка с последните промени за либерализацията на енергийния пазар
За първото полугодие приходите във Фонд "Сигурност на електроенергийната система" (ФСЕС) е генерирал приходи в
размер на 411,9 млн. лева. От тях 287,8 са от продажбата на квотите за въглеродни емисии, е видно от справка на сайта на
Фонда.
В бюджета е предвидено приходите за цялата година да бъдат в размер на 470 млн. лева, като само от квотите да бъдат
набрани 220 млн. лева.
От началото на 2018 година обаче цената на емисиите се повиши значително и надхвърля 10 евро на тон, показаха отчетите
на БЕХ за полугодието. Така е твърде вероятно ФСЕС да успее да надхвърли заложените цели за приходи през годината.
Разходите, които е направил ФСЕС за полугодието, достигат 306,2 млн. лева. Заложените в началото на годината бяха 470
млн. лева.
ФСЕС беше създаден със законови промени през 2015 година. Средствата в него се трупат от вноски в размер на 5% от
приходите на производителите и търговците на електроенергия у нас, както и от "Булгартрансгаз" и Електроенергийният
системен оператор (ЕСО) в качеството им на оператори на мрежи.
Във Фонда влизат и средствата от продажба на квоти въглероден диоксид.
Със тези пари досега се компенсираха разходите на Националната електрическа компания (НЕК) за изкупуване на зелена
енергия. С промени в Закона за енергетиката обаче производителите на зелена енергия ще излязат на борсата.
Разликата между техните преференциални цени и постигнатите на свободния пазар ще се покрива от ФСЕС чрез
специалните договори за разлика.
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√ Над 50 чуждестранни инвеститори търсят терени в България
Най-силен интерес проявяват дружества от автомобилния бранш, както и доста логистични компании, твърдят от
"Национална компания индустриални зони"
В "Национална компания индустриални зони" (НКИЗ ЕАД) са постъпили над 50 инвестиционни запитвания за два месеца
от разнородни компании, съобщи в интервю за БТА Антоанета Барес - изпълнителен директор на НКИЗ.
Дружеството, което е 100% държавно, оперира четири действащи зони - Свободни зони Русе, Видин и Свиленград и
Транзитна търговска зона - Варна, и развива пет допълнителни индустриални терена в градовете София (Божурище),
Бургас, Карлово, с. Телиш (Плевен) и Варна. НКИЗ има и подписани меморандуми за сътрудничество с общините във Враца,
Сандански, Кюстендил, Дупница, Стара Загора, Горна Оряховица, Перник, както и с областните администрации в Кърджали
и Ловеч.
В напреднал стадий на развитие са Икономическа зона София-Божурище и Индустриален и логистичен парк - Бургас.
Паркът в Бургас, който е съвместно дружество с общината, вече е запълнен. В Икономическа зона София-Божурище пример
за успешна инвестиция е германска компания за производство на панели за управление на климатици на всички германски
марки автомобили. Тя започнала утрояване на мощностите на предприятието.
Най-силен интерес проявяват дружества от автомобилния бранш, както и доста логистични компании, каза Барес. По
думите ѝ най-голямата инвестиция на логистична компания е с датски адрес. Същата изгражда на територията на зоната в
Божурище най-големия си дистрибуторски център върху площ от 300 дка. Турски и френски фирми също проявяват
интерес. Отправена е покана към световния автомобилен производител Hyundai да реализира проект в България на терен
в авиобазата до бургаското село Равнец, допълни Барес.
При потребност от разширяване или позициониране на нови мощности българските компании взимат по-бързо решение,
каза изпълнителният директор на НКИЗ. Според нея чуждите компании по-бавно определят дестинация. Хвърляме много
усилия, за да изберат България, заяви Барес. По думите й битката със съседните ни страни, извън Европейския съюз, е
доста тежка.
"Нашата визия, стратегия и мисия е да привличаме инвеститори, които да останат тук, да развият своето производство и
да се разширяват. Развитието на производства с висока добавена стойност, а не само на търговията, води до повишаване
на брутния вътрешен продукт и на стандарта на хората", подчерта Барес.
В. Монитор
√ Откриваме газовата връзка с Турция днес
Премиерът Бойко Борисов ще присъства днес на откриването на българо-турската газова връзка между станциите
"Лозенец" и "Недялско". Именно модернизацията на транзитния газопровод с Турция беше посочена от Борисов по време
на визитата му в Русия като вариант България да получава и транзитира руския природен газ, идващ от "Турски поток".
20-км тръба ще увеличи възможностите за транзит от 14 на 15,7 млрд. куб. м на година, освен това ще даде възможност
да се обърне потокът на природния газ, който сега е от България към Турция, в обратната посока. Инвестицията е към 12
млн. лв. според 10-годишния план за развитие на мрежите на “Булгартрансгаз”. С транзитния газопровод ще може да
доставяме и газ от Азербайджан, както и от други алтернативни източници от Близкия изток. Засега от Москва още не дават
ясен сигнал как ще продължи пътят на природния газ от газопровода по дъното на Черно море към Европа.
Вариантите са два - през България или през Гърция. За да бъдат спазени правилата на ЕС, газът трябва да мине през
търговски хъб. Вариант, ако трасето мине през Гърция, е да бъде използван и свободен капацитет на Трансадриатическия
газопровод (TAP), който е част от Южния газов коридор и ще пренася газ от Каспийския регион към Европа. Плановете на
"Газпром" за "Турски поток" са да бъдат изградени две тръби с мощност от по малко над 15 млрд. куб. метра газ годишно.
Едната е предназначена директно за турските потребители и така Анкара ще получава газ изцяло директно от Русия - през
"Турски поток" и "Син поток", и няма да разчита на транзита от България. По този начин се освобождава капацитетът на
връзката между България и Турция.
На откриването в петък ще присъстват още министърът на енергетиката Теменужка Петкова, изпълнителният директор на
„Булгартрансгаз“ ЕАД Владимир Малинов, представители на изпълнителя „Главболгарстрой“, както и министърът на
енергетиката и природните ресурси на Турция Фатих Дьонмез.
В. Банкерь
√ Резултатът от Договора за добросъседство вече се вижда
Само година, след като подписахме Договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество, вече се усеща позитивен
резултат за двустранните ни отношения. Това заяви премиерът Бойко Борисов по време на срещата си с премиера на
Република Македония Зоран Заев в Благоевград, където двамата ще отбележат съвместно 115-годишнината от
Илинденско-Преображенското въстание.
Борисов изрази удовлетворение от новия дух на сътрудничество, който се е настанил трайно в отношенията между
България и Република Македония, след подписването на договора. По думите му вече са налице положителни ефекти по
отношение на търговията, стокообмена и туристопотока между двете страни.
По време на срещата беше обсъдено също така състоянието на граничните контролно-пропускателни пунктове между
България и Република Македония, възможностите за подобряване на работата им и за откриването на нови.
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News.bg
√ Удължават срока за пълноценно ползване на КЕП и ПИК
Правителството прие промени в Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и
електронните административни услуги, с които най-често използваните средства за електронна идентификация квалифицираният електронен подпис (КЕП) и персоналният идентификационен код (ПИК), издаван от Националната
агенция за приходите или от Националния осигурителен институт, ще се използват пълноценно и след 2018 г. при
заявяване и предоставяне на административни услуги по електронен път.
С удължаването на срока се гарантира непрекъснатост на процеса по заявяване и предоставяне на електронни
административни услуги, както и се разширява кръгът от средствата, използвани за електронна идентификация на
гражданите.
С промяната се регламентира правна възможност при заявяване на електронни административни услуги за електронна
идентификация на физически лица, освен ПИК на НАП и НОИ, да се използва и уникалният код за достъп (УКД), издаван от
Националната здравноосигурителна каса, след интеграцията им със системата за електронна автентикация на Държавна
агенция "Електронно управление".
Publics.bg
√ КЕВР започва нова проверка заради чести прекъсвания на тока
Жителите на с. Александрово, община Ловеч, се оплакват от влошено качество на доставяната електрическа енергия
Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) започва проверка във връзка със сигнали за влошено качество на
доставяната електрическа енергия на жителите на с. Александрово, община Ловеч, става ясно от съобщение на енергийния
регулатор. Населеното място се намира в обслужваната територия на "ЧЕЗ Разпределение България". Енергийният
регулатор припомня още, че през последните месеци са били извършени две подобни проверки, след които
електроразпределителните дружества са предприели необходимите мерки.
От КЕВР посочват, че са се самосезирали по публикации в медиите. Според жителите на с. Александрово от април тази
година електроснабдяването е прекъсвано многократно, в резултат на което има изгорели електроуреди на домакинства
и са нанесени щети на местния бизнес.
Във връзка с това от КЕВР са изпратили писмо до "ЧЕЗ Разпределение България", с което енергийният регулатор изисква
дружеството да предостави мотивирано становище за причините, довели до нарушеното електроснабдяване и конкретни
мерки и срокове за тяхното отстраняване в краткосрочен план. Копие на писмото е изпратено и до кмета на с.
Александрово Красимир Кръстев.
За целите на започналата проверка електроразпределителното дружество трябва да монтира сертифицирани уреди за
измерване качеството на доставяната електрическа енергия в точките на присъединяване на клиентите от с. Александрово
за период не по-кратък от седем денонощия. Регулаторът е изискал информация и за еднолинейните схеми на
електрозахранването на имотите – подстанции, електропроводи средно напрежение, трафопостове и прилежащите им
изводи от мрежа ниско напрежение, с нанесени наименования, собственост, дължини, сечения и отклонения към
клиентите. Справката трябва да включва и данни за всички ръчни и автоматични изключвания на съоръженията за
едногодишен период, предшестващ датата на подаване на жалбата, както и данни от диспечерските дневници и
дневниците за работа по съоръжения ниско напрежение. От „ЧЕЗ Разпределение България“ се изисква да предостави на
КЕВР и копия на всички жалби и сигнали срещу чести изключвания на напрежението и/или изгорели електрически уреди
за двугодишен период, предшестващ проверката, както и отговорите на тези жалби. В доклада на дружеството до КЕВР
трябва да бъде направена оценка на моментното състояние на съоръженията за електрозахранване на имотите и
доказателства за изпълнени мероприятия за едногодишен период, предшестващ проверката, както и за дейностите по
тяхното поддържане - копия на документи от обходи, огледи, становища, предписания, протоколи за извършени ремонти,
просеки и др., доказващи спазването на приложимата нормативна уредба при тяхната експлоатация.
След получаването на исканата информация от „ЧЕЗ Разпределение България“, КЕВР ще извърши анализ и при
необходимост, в изпълнение на контролните си функции, ще назначи проверка на място, с цел да бъде установено
изпълнението на лицензионните задължения на дружеството за осигуряване на качество на предоставяните услуги.
Енергийният регулатор съобщава и за други подобни проверки, след които електроразпределителните дружества са
предприели необходимите мерки. Например такъв е бил случаят с влошено качество на доставяната електрическа енергия
в с. Врачеш, община Ботевград и в с. Поликраище, община Горна Оряховица.
С писмо от 18.07.2018 г., „Електроразпределение Север“, в чиято обслужваната територия попада с. Поликраище,
информира регулатора, че са извършени обходи на трасето в района и са премахнати дървета, които опират в
проводниците на електропровода, захранващ населеното място. Установено е, че допълнителна причина за възникващите
смущения в електрозахранването е трафопост с неустановен собственик, който не е поддържан в добро техническо
състояние. При проверката е изяснено, че електроенергийното съоръжение не функционира изправно и работата му
предизвиква постоянни къси съединения, които рефлектират върху непрекъснатостта на електроподаването по цялото
трасе на електропровода. От 6.07.2018 г. електроразпределителното дружество е прекъснало връзката на неизправното
съоръжение с електроразпределителната мрежа и присъединените към трафопоста клиенти са захранени от съседни
съоръжения, след което електрозахранването е нормализирано.
След назначена проверка на КЕВР бяха предприети действия за отстраняване на причините за влошено качество на
електроподаването и в с. Врачеш, община Ботевград. Предстои „ЧЕЗ Разпределение България“ да представи в енергийния
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регулатор протоколи от извършените замервания на качеството на електрическата енергия, които бяха част от изисканите
от КЕВР мерки, съобщават още от енергийния регулатор.
Капитал
√ Изкачването на стомилиардния връх от банките
Секторът показва добра форма и отчита рекордни активи и печалба за полугодието, но с помощта и на еднократни
фактори
Активите на българската банкова система прескочиха за пръв път границата 100 млрд. лв., а печалбата за полугодието
надхвърли 800 млн. лв., което е малко над най-високия отчетен резултат през 2008 г. и при запазване на тренда може да
докара рекорд и за годината. И двете числа са подкрепени от еднократни и специфични фактори, но дори и без тяхното
влияние секторът показва добра форма и продължава със стабилното си представяне.
Кредитирането продължава да расте и дори темповете леко се покачват, а депозитите на гражданите също се увеличават
и за пръв път надхвърлят 50 млрд. лв. Дори и хроничните проблеми на средата на нулеви и отрицателни лихви - свиващият
се нетен лихвен доход и трудностите да се извлече печалба в условията на свръхликвидност, изглежда, отслабват. Накратко
оживлението в икономиката все по-осезаемо проличава в балансите на банките и им помага да продължават с
прочистването на наследството от предишната криза. А също така им дава и шанс да се подготвят и да са в конюнктурно
добра форма преди предстоящите нови проверки, този път от ЕЦБ, заради кандидатстването на България за влизане в
Банковия съюз на ЕС.
Последната крачка до върха
Достигането на 100 млрд. лв. идва благодарение на дългогодишния органичен ръст на сектора, но и с една механична
добавка на финалната права. От това тримесечие в статистиката на БНБ е включен и клонът на BNP Paribas Personal Finance.
До края на миналата година френската група оперираше в сектора на небанковото кредитиране в България чрез свое
дъщерно дружество - придобитото през 2007 г. "Джет файнанс" и ребрандирано като "БНП Париба лични финанси". Новото
решение обаче е дейността да се прехвърли към френското поделение на BNP Paribas за потребителски заеми, което има
банков лиценз и така в България да оперира като негов клон.
Според данните на БНБ активите му са 550 млн. лв. и, добавени към тези на останалите 25 банки и клонове в страната,
сумата достига 137 млн. лв. над заветните 100 млрд. лв. Дори и без новия участник обаче ръстът на активите се ускорява
до над 2% от края на март и над 7% на годишна база.
С превръщането си в банков клон BNP Paribas заема десето място в сегмента на потребителското кредитиране. Иначе
френската група продължава да оперира и чрез другия си клон, открит в София още през 1994 г. Той има 835 млн. лв. активи
и от създаването му е фокусиран в корпоративното кредитиране, като в последните години започна да работи и с клиенти
на дребно, но предлагайки само депозитни продукти.
Печалба с добавка
Любопитно е, че секторът на потребителското кредитиране оказва сериозен принос не само към ръста на активите, но и
на печалбата на банките през изминалото тримесечие. Причината е малко над 100 млн. лв. дивидент, изплатен от
"Уникредит кънсюмър файненсинг" на собственика му - лидера на пазара Уникредит Булбанк. Предишни години звеното
за бързи кредити на банката задържаше печалбата си, но тази година спечеленото през 2017 г. е изплатено като дивидент
на майката.
Така печалбата на Уникредит Булбанк за полугодието скача до 237 млн. лв. - 30% от отчетените от цялата система малко
над 800 млн. лв., което е 21.3% ръст на годишна база. Ако този необичаен ефект се изчисти, както и включването на
печалбата на BNP Paribas Personal Finance, все пак би останал минимален годишен ръст от 3%. От по-големите банки
съществени ръстове на печалбата отчитат Пощенска банка (25% до 84 млн. лв.) и ОББ (47% до 83 млн. лв.), която преди
година беше в етап на финализиране на сливането със Сибанк.
На другия полюс с отчетливи спадове сред лидерите са Банка ДСК (-21% до 117 млн. лв.) и Райфайзенбанк (-14% до 69 млн.
лв.). Основният двигател за динамиката при печалбите продължават да са разходите за обезценки, които като цяло за
системата се свиват с над 30 млн. лв. до 209 млн. лв. Това компенсира продължаващото свиване при основния
приходоизточник на банките - нетният лихвен доход, който е малко над 1.3 млрд. лв. и се понижава с 32 млн. лв. Другата
основна тежест върху резултатите са покачващите се административни разходи - сумарно с над 20 млн. лв. спрямо
полугодието на 2017 г., докато оживлението при кредитирането продължава да увеличава и приходите от такси на банките,
което подкрепя печалбата.
Потребителски фокус
Данните и на депозитния, и на кредитния фронт затвърждават по-големия фокус на банките в пазара на дребно, където
при ниските лихви все още има възможност за по-големи маржове. Според статистиката на БНБ почти няма банки, при
които да има отлив на средства през последното тримесечие, докато депозитите на домакинствата продължават да растат
най-солидно като суми при големите банки с чужда собственост.
При кредитирането за домакинства също ръстът е повсеместен, като лидерите от предходното тримесечие ДСК, Райфайзен
и ПИБ продължават да са най-агресивно растящи. Спад има при държавната ББР, през която се обслужва програмата за
безплатно саниране на блокове на правителството. Затова през миналата година тя изкривяваше статистиката нагоре с
изкуствен ръст, а сега с преобладаващото разплащане на готови проекти генерира спад.
При фирменото кредитиране се вижда известно забавяне. Данните на ниво система продължават да показват ускоряване,
но то се обуславя от огромни ръстове по балансите на клоновете на Citibank и ING, които типично са движени от отделни
сделки. Извън тях обаче все пак повечето институции отчитат ръстове, които са добре дошли.
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Повечето кредити, както и очакваните нови продажби на пакети лоши заеми, помагат делът им да продължава да
намалява до все по-приемливи нива. В края на юни 2018 г. брутният размер на необслужваните кредити и аванси в
системата е 7.7 млрд. лв., което е почти без промяна за тримесечието, а като дял от всички намалението е от 9.3 на 9.1%.
"Нетната стойност на необслужваните кредити и аванси (след приспадане на присъщата за тази квалификационна
категория обезценка) също се понижава и в края на тримесечието е 3524 млн. лв., или 4.4% от общата нетна стойност на
кредитите и авансите (при 4.6% в края на март)", пише в анализа на БНБ за състоянието на банковата система.
БНТ
√ Расте интересът към винения туризъм в Югозападна България
Все по- голям става интересът към винения туризъм в Югозападна България. Повечето от избите предлагат услугата, която
вече е популярна не само сред чужденците, но и сред българските туристи. Хората искат да видят начина, по който се
отглежда гроздето и технологията за производство на виното. Увеличава се и броят на избите в региона, които отварят в
последните няколко години.
Според лозари чрез винения туризъм страната ни може да се докаже като производител на качествено вино. При
обиколките на избите туристите могат да проследят целия процес на обработка на гроздето и бутилирането на питието.
Това, което впечатлява чужденците е доброто качество, което се предлага на ниска цена у нас.
Росица Атанасова: Аз мисля, че виното последните години в България качеството се повишава страшно много и всяка
година имаме все повече, какво да покажем, така че България да стане известна със своето вино. Тя вече е била и отново
да стане, така позната и популярна.
Стойчо Стоев е управител на винарна, която произвежда около 120 000 бутилки годишно и отглеждат 650 декара лозови
масиви. Продукцията основно се реализира на пазара у нас. Казва, че тази година е трудна за винопроизводителите,
заради проливните дъждове и градушките, които паднаха на места.
Стойчо Стоев, управител на винарна: Сутрин слънце вечер дъжд, много трудно е. За растенията да бъдат опазени здрави,
за да бъде, за да бъде хубава реколтата. Докато не се прибере гроздето, никой не бива да са хвали с постижение и реколта.
Чуждестранните туристи обикновено търсят и искат да опитат характерните за региона български мелнишки вина.
√ Брекзит ще бъде основна тема на работната среща между Макрон и Тереза Мей
Брекзит ще бъде основната тема по време на работната среща между френския президент Еманюел Макрон и премиерът
на Великобритания Тереза Мей. Двамата ще разговарят в лятната резиденция на държавния глава край Тулон.
Мей се опитва да си осигури подкрепа на европейските лидери за сделката за Брекзит, обясняват анализатори и напомнят,
че миналата седмица главният преговарящ от страна на Съюза - Мишел Барние - отхвърли британските предложения по
ключовата тема за митата. Разговорът ще бъде последван от неофициална вечеря.
√ Съдът задължи ЦИК до шест месеца да въведе машинно гласуване
Админстративен съд - София осъди Централната избирателна комисия в шестмесечен срок да осигури възможност за
машинно гласуване съобразно разпоредбите в Изборния кодекс. Това става ясно от решение на дело заведено по жалба
на бившите депутати Мартин Димитров и Петър Славов.
Образуваното дело е по искане за отмяна на фактически бездействия на ЦИК, по осигуряването на машинни терминали и
изпълнението на чл. 206, във вр. с чл. 6 и чл. 8 от Изборния кодекс за провеждането на машинно гласуване.
Решението на съда не е окончателно и подлежи на обжалване в 14-дневен срок.
Според съдебния състав, предвид значителния период от време, в който разпоредбите на ИК са в сила и опита от
неколкократни избори и проведени експерименти не може да се приеме, че съществува основание за бездействието на
ЦИК да осигури този изискуем от закона резултат - налична възможност за машинно гласуване от всеки избирател, според
предоставеното му от закона право.
В решението се казва още, че са изложени идентифицирани проблеми при машинното гласуване, с предложения за
законодателни промени. Съдът смята обаче, че до евентуалното им приемане обективно съществува законовото
задължение на ЦИК, чието неизпълнение представлява неоснователно бездействие по смисъла на закона.
БНР
√ ЦИК ще изпълни решението за осигуряване на машинно гласуване във всички избирателни секции
Централната избирателна комисия ще изпълни решението, с което Софийският административен съд я задължи в срок от
6 месеца да осигури възможност за машинно гласуване във всички избирателни секции в страната. Това каза говорителят
на ЦИК Александър Андреев:
"ЦИК, след като решението стане окончателно, ще предприеме всички необходими действия, за да може да изпълни
диспозитива на решението, при условие че той е такъв. Ще бъде необходимо да бъдат осигурени финансовите средства,
но в тази връзка и от писмото на Министерството на финансите, и уверенията от страна на изпълнителната власт са, че
такива средства ще бъдат осигурени, с оглед обезпечаването на машините".
Още през февруари миналата година Върховният административен съд реши да бъдат осигурени машини за всички
избирателни секции. ЦИК обаче така и не успя да изпълни решението при организацията на парламентарните избори
месец по-късно. Тогава бяха предвидени до 15 милиона лева за наем на машини, но обществената поръчка се провали.
Следващите избори у нас са насрочени за май догодина. Те са за евродепутати.
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√ Обсъждат проектонаредбата за прехвърлянето на парите за втора пенсия от частните фондове в НОИ
На заседание на Надзорния съвет на Националния осигурителен институт ще бъде обсъден проектът на нова наредба за
прехвърляне на втората пенсия от частните фондове към Националния осигурителен институт. Той е изготвен от
Министерството на финансите. До това се стигна, след като Върховният административен съд отмени старата наредба.
Решението на съда е в сила от края на май и от тогава на практика няма действащи правила как да става прехвърлянето на
средствата. До това решение се стигна след жалба на пенсионно-осигурителни дружества срещу наредбата за реда за
избор за осигуряване, внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски, вноските за фонд "Гарантирани
вземания на работниците и служителите" и за обмена на информация.
В жалбата се казваше, че спорният нормативен акт е приет при допуснати особено съществени процесуални нарушения.
Върховният съд отмени документа в досегашния му вид. Съгласно Административно-процесуалния кодекс правните
последици, възникнали от подзаконов нормативен акт, който е обявен за нищожен или е отменен, се уреждат служебно
от компетентния орган в срок, който не е по-дълъг от три месеца от влизането в сила на съдебното решение.
Според данните на финансовото министерство от правилата са заинтересовани близо 2 390 000 хиляди души, които са
родени след 31 декември 1959 година и които могат да упражняват правото си на свободен избор.
√ От началото на годината НЕК работи със загуби
От началото на годината Националната електрическа компания работи със загуби, а и заради немалкото й стари
задължения на компанията ще й е трудно да работи без подкрепата на Българския енергиен холдинг и различни финансови
институции. Това става ясно от отчета на НЕК за първата половина на годината.
В доклада се посочва, че освен за финансите си, Националната електрическа компания се притеснява и за осъществяването
на АЕЦ "Белене". До средата на тази година направените от НЕК разходи по проекта са близо 2,2 милиарда лева, като освен
това има и имоти, машини и съоръжения в размер на още 78 милиона лева.
Във финансовия си отчет обаче Компанията признава, че не е в състояние да направи надеждна оценка за възстановимата
стойност на активите на втората атомна централа, заради специфичния характер и липсата на яснота за бъдещето на
проекта.
√ Бисер Петков: В цялата страна предстоят проверки на центровете за социални услуги
В цялата страна предстоят проверки на центровете за социални услуги, заяви в Панагюрище министърът на труда и
социалната политика Бисер Петков. Там той посети дневните центрове за деца и за възрастни с увреждания:
"Целта на този контрол ще бъде именно да даде картина къде пълноценно функционират тези услуги, какви са причините
за проблемите, да не предоставят качествена услуга, защото не можем да си позволим този немалък ресурс, който се
насочва към функционирането на тези услуги, съответно да не дава възвръщаемостта, която се очаква".
√ Тръгва схемата за устойчива заетост за хора с увреждания
От 15-и август бюрата по труда започват да набират заявки от работодатели, които желаят да наемат на субсидирано
работно място хора с над 75% увреждания. Това каза в интервю за предаването "12+4" заместник-социалният министър
Зорница Русинова.
Схемата с европейско финансиране цели да постигне устойчива заетост за хората с увреждания.
Малко над 13 хиляди са хората с увреждания в трудоспособна възраст, регистрирани в бюрата по труда. С 20 милиона лева
от Оперативна програма "Човешки ресурси" се очаква работодателите да наемат хиляда от тях. Бизнесът ще получава
парите за заплати на база минимални осигурителни прагове за 24 месеца.
„Допълнително ще осигурим и наставник. Целта ни е да стимулираме работодателите максимално дълго да задържат
хората с увреждания на работното място и даваме един допълнителен бонус от шест заплати, ако след тези 24 месеца, в
рамките на шест месеца, работодателят задържи човека с увреждане на същото работно място, което на практика означава
заетост от три години. Това означава и прескачане на прага за срочен трудов договор“, каза заместник-социалният
министър Зорница Русинова.
Очаква се схемата да активизира и още хора, които не са регистрирани в Бюрата по труда и не търсят активно заетост.
Club Z
√ Общинарите в Пловдив поискаха летището
След като китайският инвеститор се отказа, ще бъде поканен втория класиран в търга за концесията
След като концесията на летище Пловдив с китайския кандидат - HNA Airport Group (Хайнан), се провали, общинският съвет
днес реши да поиска от държавата да му прехвърли 100% от акциите на аеродрума. След като избраният за концесията
китайски инвеститор се отказа, предстои да бъде поканен класирания на второ място - консорциум от Пловдив, в който
влизат ПИМК - фирма за международен транспорт и спедиция, Комбината за цветни метали (КЦМ) и "Тракия икономическа
зона".
Съветникът от БСП Иван Петков се възпротиви на гласуваното от местния парламент решение. "Преди година подкрепихме
този консорциум, а сега му слагаме прът", заяви Петков.
"Знаете ли, че трябва да се обнови пистата за 6 млн. лева", запита той. Заместник-кметът Розалин Петков обясни, че това
не е прецедент и припомни, че през 2014 г. транспортното министерство по същия начин предоставило летището на
община Русе.
Издръжката на летище Пловдив е 4 млн. лева годишно, от които 3 милиона са приходи, а останалото - загуби, стана ясно
от обясненията на Петков. "Летището не е толкова закъсало и общината може да се справи", убеден е заместник-кметът.
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"Това не е обвързващо решение за Министерството на транспорта, но искаме да кажем, че на община Пловдив й писна да
чака и нищо да не се случва с летището. Идваха китайците, говорихме си за светлото бъдеще и нищо не стана. Стига вече!",
заяви и кметът Иван Тотев, цитиран от "24 часа".
√ Нов вариант: "Северен поток 2" заобикаля Дания
EС се съгласи да увеличи вноса на втечнен природен газ от САЩ
Операторът на газопровода "Северен поток" 2 - компанията Nord Stream 2, е разработила нов маршрут за тръбата, при
която се заобикаля Дания и проектът не се оскъпява. Новината съобщи на пресконференция днес Манфред Лайтнер от
Съвета на директорите на австрийската OMV, един от участниците в проекта на "Газпром".
Дания е единствената държава, която до момента не е издала разрешение за тръбопровода и акционерите в проекта
търсят нови варианти.
"Разработихме нов маршрут и Nord Stream 2 няма нужда от допълнителни разрешения. Това не променя стойността на
проекта, която се запазва на €9.5 млрд", каза Лайтнер.

"Северен поток 2" разширява съществуващия "Северен поток", който свързва Русия и Германия по дъното на Балтийско
море. Тръбата заобикаля Украйна, Беларус и други държави, през които сега се осъществява транзитът на руско синьо
гориво за европейските пазари.
Американската конкуренция с втечнен газ
Докато Москва търси начин да реализира проекта, чрез който се удвоява капацитета на сегашните тръби на "Северен
поток" - т.е. от 55 млрд. куб. м годишно, стават 110 милиарда куб.м, Европейският съюз се съгласи да увеличи вноса на
втечнен природен газ (ВПГ) от САЩ. За това увери американският президент Доналд Тръмп след преговорите си с
председателя на Европейската комисия (EК) Жан-Клод Юнкер в Белия дом.
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"Те ще станат много, много голям купувач и ние ще облекчим прочеса на продажбата за тях. Имаме ВПГ в изобилие“,
категоричен бе държавният глава на САЩ. На свой ред Юнкер потвърди информацията, като отбеляза, че "ЕС ще построи
повече терминали за внос на ВПГ от САЩ".
Според експерти в следващите години американският износ на ВПГ за Европа ще нарасне от пет до десет пъти. Според
руското издание "Експерт онлайн", и това няма да заплаши сериозно доставките на руски газ. Причината е, че цената на
газа, който Москва предлага, остава далеч по-конкурентоспособна, отколкото тази на Вашингтон.
След преговорите с Юнкер, американският президент подметна фраза, която според управляващия партньор на
експертната група Veta Иля Жарски е интересна и много спорна: "Имаме ВПГ в изобилие". Според Жарски това изказване
на Тръмп е нищо друго, освен блъф. Към настоящия момент за външния пазар ВПЦ изнася само един завод - Sabine Pass,
който има мощност от 14 млн. тона. Само до м.г. лицензи за износ имаха 14 компании с обща мощност от 153 млн. тона,
но по-голямата част от тях така и не започнаха дейност.
Работата е в това, обяснява експертът, че САЩ днес наистина имат потенциал, ако не и да заменят, то поне да натискат
старите играчи на газовия пазар в Азия и Европа. Този потенциал обаче тепърва трябва да бъде реализиран.
Полша инвестира 700 милиона евро в изграждане на терминал за ВПЦ и се интересува от увеличаване на износа на САЩ и
намаляване на дела на "Газпром" на европейския пазар, докато Германия, най-големият потребител на газ в ЕС, не
подкрепя амбициите на Тръмп, коментира руското издание. Това провокира недоволството му.
Само за 2017 г. Германия е внесла 53.4 млрд. куб. м руски газ - огромно количество не само за европейските стандарти. Но
Германия е страна с втората най-скъпа цена на електроенергия (след Дания). Сега 1 киловатчас струва на германския
потребител 30 евроцента. Поради тази причина в страната все още работят седем ядрени блока, които осигуряват около
14% от предлагания на пазара ток.
САЩ не могат да предложат евтино конкурентно на руския газ гориво
До края на следващото десетилетие ФРГ ще закрие всички атомни електроцентрали, лишавайки се от източник на
несигурна, но евтина енергия. Страната ще се нуждае от повече газ, за да отговори на нуждите на ТЕЦ-овете, населението
и най-вече на ориентираната към износ икономика и промишленост.
Във Вашингтон има умни хора, които мислят за бъдещето, уверен е Иля Жарски. След въвеждането в експлоатация на нови
производствени мощности и ръст на обема на производство на ВПЦ, в Германия и в други европейски страни ще нараства
търсенето на газ във връзка с отказа от "по-мръсните" ресурси (въглища, петрол, атом). Инвестициите, направени от САЩ
в инфраструктурата за ВПЦ, трябва да се изплатят, което би могло да се случи чрез износ на гориво за чужди пазари.
Въпреки това, ако в Азия поради липса на алтернативи на скъпия ВПЦ се внася без никакви проблеми, то в Европа, където
повече от половин век се изграждат петролопроводи и газопроводи от съседните региони, не всичко е толкова просто.
Отчитайки разходите за втечняване, транспортиране, логистика и регазификация, ВПЦ е над 1.5 пъти по-скъп от цената на
горивото, транспортирано по газопроводи. Нищо няма да се промени с времето – цената му принципно няма как да бъде
по-евтина. Европа се нуждае не просто от газ, а от евтин такъв, защото скъпият ще доведо до повишаване на инфлацията,
ще забави икономическия растеж и ще намали конкурентоспособността на продуктите с висока добавена стойност. За да
се конкурират европейските продукти с тези на азиатци и американци, Европа се нуждае от стабилен доставчик на евтини
енергийни ресурси и САЩ все още не са подходящи за тази роля, смятат анализаторите на "Експерт онлайн".
Cross.bg
√ Теми и гости в ефира днес
БТВ, "Тази сутрин"
Защо зачестиха инцидентите с деца, пострадали от волтова дъга на ЖП гарата в Стара Загора?
Полицейски патрул нападнат в ромската махала на Хасково. Как ще бъдат наказани извършителите?
Нарушени ли са човешките права на Десислава Иванчева, след като постъпи в болница окована? Бившия съдия в
Страсбург Здравка Калайджиева
Борисов и Заев заедно за Илинден. Какъв знак за Европа е това? Коментар на Ангел Джамбазки
Издирват Митьо Очите за рекет и дрога. На живо - как приключи извънредната акция в Бургас?
Най-старото кино у нас в руини. Ще бъде ли превърнато в офис сграда?
80 процента от първокласниците с мобилни телефони. Трябва ли да бъдат забранени?
Жители на Константиново на протест пред Варненската община. Защо улиците им не се ремонтират с години?
Нова телевизия, „Здравей България"
След труса от 4 по Рихтер в Пирин за земетресението говорят сеизмолозите. В предаването ще видите още:
Тонове скали на пътя. След свлачищата в Родопите - как ще се обезопасят пътните участъци?
С брадви срещу полицаи. След нападението в Хасково: Пострадалият униформен пред NOVA.
Пробив в системата. Експеримент на NOVA - как да пътуваме без пари в градския транспорт в София?
Родено едва 850 грама. Как фелдшери от Генерал Тошево спасиха бебето и майка му?
Нагла кражба на колело, собственикът обяви награда, ако бъде намерено.
Цената на живота. Защо една трета от българите живеят под прага на бедността?
Срещу домашното насилие. Нови законови промени, след като конституционните съдии казаха "Не" на
Истанбулската конвенция
Тука има, тука няма... вода. Недоволство във Вакарел след 10 дни сух режим.
Надежда за Надежда. Поетесата Маргарита Петкова за битката на дъщеря й с рака .
Ще съборят ли бившия партиен дом в Пловдив - дискусия на живо.
Във форма за лятото. Пряко - Румен Бахов със съветите на фитнес инструкторите.
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√ Предстоящи събития в страната за 3 август
София.
В 11.00 часа кметът на София Йорданка Фандъкова ще посети разкопките на площад „Света Неделя“, за да се
запознае с работата на археолозите. В проверката ще вземе участие зам.-кметът Тодор Чобанов.
***
Асеновград.
В 17.30 часа в Градската библиотека "Паисий Хилендарски" ще се състои концертът "От Русия и любов..." с любими
популярни песни от Русия и България.
***
Варна.
От 10.00 часа пред сградата на Община Варна жителите на село Константиново организират мирен протест срещу
неизпълнените ангажименти от страна на Община Варна. Жителите настояват за укрепване на изровеното след
наводнението от 2016 година отводнително дере на селото, изграждане и възстановяване на неремонтираната от
години и напълно разбита след наводнението инфраструктура – улици и мостове, както и за изграждане на мръсна
канализация в селото.
От 10.00 часа на автогара „Варна“ ще се проведе информационна кампания „Вашите права“.
***
Велико Търново.
От 11.00 часа в пресклуба на БТА ще се състои пресконференция на партия "Български социалдемократи". Ще
присъстват председателят на партията Александра Христова, секретарят на партията Георги Анастасов и
областният председател Петър Пацев.
От 21.00 часа на Сцената на Крепост Царевец като част от програмата на Третия сезон на българските оперни театри
„Сцена на вековете“ ще бъде представена операта „Луд гидия“ по музика на Парашкев Хаджиев, в изпълнение на
Държавна опера – Русе.
От 23.30 часа на площад „Цар Асен I“ ще се състои аудио-визуален спектакъл „Царевград Търнов – звук и светлина“.
***
Видин.
От 21.00 часа на площад „Бдинци“ кметът на община Видин Огнян Ценков ще открие предстоящите събития от
Летни вечери на операта и балета „Баба Вида“.
***
Долни чифлик.
От 11.00 часа в Заседателна зала на Общинска администрация ще се състои встъпителна пресконференция по
проекта за създаване на общинско социално предприятие „Благоустройство и озеленяване“.
***
Каварна.
В 09.00 часа пред ХГ „Христо Градечлиев" официално ще бъде открито Държавно първенство за настолни корабни
модели секция „С“. Първенството ще продължи до 5 август.
***
Пловдив.
В 20.00 часа на Античния театър ще се състои гала-концерт и церемония по официално закриване на 14-тото
издание на Международния фолклорен фестивал.
***
Стара Загора.
От 10.00 до 12.00 часа в къща музей „Гео Милев“ ще се проведат литературни занимания за деца от 5 до 9 години.
***
Свищов./с. Царевец.
От 20.30 часа в Летния театър като част от програмата на Националния фолклорен фестивал ще се състои концерт
на формация солисти „Мистерия на българските гласове“.
***
Шумен.
От 10.00 часа на площадката на подзона А в Индустриалния парк ще бъде направена първа копка на новата
подзона С.
***
Ямбол/с. Лозенец.
От 12.00 часа край село Лозенец, област Ямбол, министър Теменужка Петкова ще открие модернизирания
транзитен газопровод за Турция. На събитието ще присъстват изпълнителният директор на „Булгартрансгаз“ ЕАД
Владимир Малинов, представители на изпълнителя „Главболгарстрой“ ЕАД и други. За участие са поканени и
министър-председателят на Република България Бойко Борисов, както и министърът на енергетиката и
природните ресурси на Република Турция Фатих Дьонмез.
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√ Доларът поскъпна до двуседмичен връх
Азиатските акции поскъпват днес, след като технологичният сектор вчера изведе индексите на Уолстрийт нагоре, въпреки
че поредните заплахи около търговията между Пекин и Вашингтон ограничиха ръста и насочиха средства към долара,
който се търгуваше близо до двуседмичен връх.
Инвеститорите също така остават предпазливи преди очакваните по-късно днес данни за неселскостопанската заетост в
САЩ, които ще дадат представа за състоянието на най-голямата икономика в света, както и евентуални насоки за
темповете, с които Федералният резерв ще вдига лихвите.
Азиатско-тихоокеанският индекс на MSCI бележи минимален ръст от 0.05% за деня. Индексът обаче губи над 0.6% за
седмицата, на фона на напрежението около търговския стокообмен между САЩ и Китай.
Търговската война между двете водещи световни икономики се засили в средата на седмицата, след като президентът на
САЩ Доналд Тръмп увеличи натиска върху Китай, предлагайки по-високи мита в размер на 25% върху китайския внос на
стойност 200 млрд. долара.
В ранната търговия днес китайският Shanghai Composite се колебаеше между положителна и отрицателна територия и за
последно отчиташе ръст от 0.1%, след като в предходния ден падна с 2%.
Японският Nikkei добави 0.25%, а южнокорейският KOSPI нараства с 0.45%. Тайванският индекс нарасна с 0.7%,
благодарение на ръста при технологичните акции на Уолстрийт в предходния ден.
Акциите на технологичните компании повишиха S&P 500 и Nasdaq вчера. Лидер бе Apple, която стана първата публична
компания в света с пазарна капитализация от над 1 трлн. долара.
На валутните пазари, доларовият индекс, който следи представянето на долара спрямо кошница от шест други основи
валути, продължи ръста си от вчера, нараствайки до двуседмичен връх от 95.209 пункта.
Напрежението около търговията повиши търсенето на щатската валута, а поевтиняването на британския паунд осигури
допълнителна подкрепа за долара.
Паундът поевтиня с над 0.8% вчера, въпреки че Централната банка на Англия вдигна лихвите.
Еврото отчита лек спад до 1.1584 долара, след като вчера поевтиня с 0.6%.
Страховете около Италия натежаха над еврото, като лихвите по държавните облигации на страната нараснаха до
двумесечни върхове, след като публикации в медиите за среща на правителството, на която е обсъждан бюджетът,
възобновиха опасенията на пазарите за напрежение в управляващата коалиция.
Доларът поскъпна с 0.1%, до 111.73 йени, и бележи повишение от 0.6% за седмицата. Щатската валута получи сериозна
подкрепа спрямо йената по-рано през седмицата, след като Централната банка на Япония внесе промени в паричната си
политика, но запази ангажимента си към ниските лихви.
Финансовите пазари вече насочват вниманието си към данните за неселскостопанската заетост в САЩ за юли, които се
очакват по-късно днес.
Според проучване на Reuters сред икономисти, щатската икономика е създала 190 000 нови работни места през юли, след
ръст на заетостта с 213 000 през юни.
Лихвата по щатските 10-годишни държавни облигации се понижи минимално до 2.995%, след като в средата на седмицата
нарасна до 10-седмичен връх от над 3%.
Цените на петрола отстъпиха леко след ръста от предходния ден, който бе породен от появилата се информация, че
стоковите запаси на САЩ скоро ще намалеят пак след отчетения изненадващ ръст за последната седмица.
Фючърсите на петрола от сорта брент поевтиняват с 0.3%, до 73.22 долара за барел, след като цената им скочи с 1.5% вчера.
Цената на медта се понижи с 0.17%, до 6 128.50 долара за тон на борсата в Лондон. Металът поевтинява с 2.7% за седмица,
вследствие на напрежението около търговията, което понижава търсенето.
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