Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите
АИКБ
√ АИКБ НАСТОЯ ЗА РЕФОРМИРАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ СИСТЕМИ ЗА СПРАВЯНЕ С НЕДОСТИГА НА ПЕРСОНАЛ В
ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА НА ВИСОКО РАВНИЩЕ ЗА БЪДЕЩЕТО НА ТРУДА, ОРГАНИЗИРАНА ОТ
ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ
„Липсата на човешки ресурси и несъответствието между търсените и предлаганите умения е най-сериозното
предизвикателство пред работодателите в Европа. Това е причина Европа да търпи ежегодни загуби, равни на 2% от БВП
и за постоянно намаляване на конкурентоспособността на европейския бизнес.“, подчерта в своето изказване на
конференцията на високо равнище за бъдещето на труда в Брюксел днес д-р Милена Ангелова, главен секретар на АИКБ.
Тя взе участие в срещата в качеството на действащ председател на Европейския център на предприятията, предлагащи
публични услуги.
Конференцията бе организирана от Европейската комисия и в нея участие взе президента Юнкер, министрите на труда и
социалната политика на България, Ирландия, Испания, Франция, Хърватска, Швеция, комисарите Домбровскис и Тисен и
социални партньори.

Д-р Ангелова призова за спешни мерки за справяне с изтичането на таланти, като подчерта, че от 1992 г. до сега трудовия
пазар в България са напуснали над 800 000 млади хора, а страната е претърпяла над 13 милиарда евро само преки загуби
от вложените в тяхното образование средства. Подчерта, че българските работодатели активно работят и предлагат
стратегии за преодоляване на тази ситуация и посочи важното значение на съвместните действия на социалните
партньори, подкрепени от Европейския социален фонд. Призова и за политики и мерки за справяне с недостига на работна
сила в европейски мащаб чрез насочването на младите хора към образование и квалификация в сферата на точните науки,
математиката, инженерството, цифровите технологии и превръщането на професионалното образование и обучение в
най-предпочитана възможност за избор.
Министърът на труда и социалната политика на Република България Бисер Петков подчерта важността на прилагането на
политики за активиране и подобряване на пригодността за заетост на дългосрочно безработните и обезкуражени лица, с
цел мобилизиране на трудовия ресурс в България.
Програмата на събитието може да прочетете тук.
Европейският център на предприятията с публично участие и предприятията от общ икономически интерес
(www.ceep.eu) е един от трите признати социални партньора на Комисията на ЕС. Като асоциация, която
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представлява предприятията и организациите на работодателите с публично участие и предприятията, които
извършват дейности от общ икономически интерес, независимо какъв е статутът им или юридическата им
собственост, центърът представлява обществените работодатели при водене на европейския социален диалог.
Economy.bg
√ АИКБ: България е загубила 13 млрд. евро в образованието на емигрирали българи
От 1992 досега трудовия пазар в България са напуснали над 800 000 млади хора, подчерта д-р Милена Ангелова, главен
секретар на АИКБ
„Липсата на човешки ресурси и несъответствието между търсените и предлаганите умения е най-сериозното
предизвикателство пред работодателите в Европа. Това е причина Европа да търпи ежегодни загуби, равни на 2% от БВП
и за постоянно намаляване на конкурентоспособността на европейския бизнес“, подчерта в своето изказване на
конференцията на високо равнище за бъдещето на труда в Брюксел днес д-р Милена Ангелова, главен секретар на АИКБ.
Тя взе участие в срещата в качеството на действащ председател на Европейския център на предприятията, предлагащи
публични услуги. Конференцията бе организирана от Европейската комисия и в нея участие взе президента Юнкер,
министрите на труда и социалната политика на България, Ирландия, Испания, Франция, Хърватска, Швеция, комисарите
Домбровскис и Тисен и социални партньори.
Д-р Ангелова призова за спешни мерки за справяне с изтичането на таланти, като подчерта, че от 1992 до сега трудовия
пазар в България са напуснали над 800 000 млади хора, а страната е претърпяла над 13 милиарда евро само преки загуби
от вложените в тяхното образование средства. Подчерта, че българските работодатели активно работят и предлагат
стратегии за преодоляване на тази ситуация и посочи важното значение на съвместните действия на социалните
партньори, подкрепени от Европейския социален фонд. Призова и за политики и мерки за справяне с недостига на работна
сила в европейски мащаб чрез насочването на младите хора към образование и квалификация в сферата на точните науки,
математиката, инженерството, цифровите технологии и превръщането на професионалното образование и обучение в
най-предпочитана възможност за избор.
Министърът на труда и социалната политика на България Бисер Петков подчерта важността на прилагането на политики за
активиране и подобряване на пригодността за заетост на дългосрочно безработните и обезкуражени лица, с цел
мобилизиране на трудовия ресурс в България.
Economic.bg
√ България е загубила 13 млрд. евро заради изтичането на кадри
Работодателската организация подчерта в Брюксел, че страната от 1992 г. страната ни е загубила 13 млрд. евро,
инвестирани в образование
Липсата на човешки ресурси и несъответствието между търсените и предлаганите умения е най-сериозното
предизвикателство пред работодателите в Европа. Това е причина Европа да търпи ежегодни загуби, равни на 2% от БВП
и за постоянно намаляване на конкурентоспособността на европейския бизнес.
Това каза главният секретар на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Милена Ангелова по време на
днешната конференция на високо равнище за бъдещето на труда в Брюксел. Тя взе участие в срещата в качеството на
действащ председател на Европейския център на предприятията, предлагащи публични услуги.
Ангелова призова за спешни мерки за справяне с изтичането на таланти, като подчерта, че от 1992 г. до сега трудовия пазар
в България са напуснали над 800 хил. млади хора, а страната е претърпяла над 13 млрд. евро само преки загуби от
вложените в тяхното образование средства.
Представителят на АИКБ подчерта още, че българските работодатели активно работят и предлагат стратегии за
преодоляване на тази ситуация и посочи важното значение на съвместните действия на социалните партньори,
подкрепени от Европейския социален фонд. Призова и за политики и мерки за справяне с недостига на работна сила в
европейски мащаб чрез насочването на младите хора към образование и квалификация в сферата на точните науки,
математиката, инженерството, цифровите технологии и превръщането на професионалното образование и обучение в
най-предпочитана възможност за избор.
Конференцията бе организирана от Европейската комисия и в нея участие взе председателя Жан-Клод Юнкер, българският
социален министър Бисер Петков, колегите му от Ирландия, Испания, Франция, Хърватска, Швеция, комисарите Валдис
Домбровскис и Мариан Тейсен и социални партньори.
Петков подчерта важността на прилагането на политики за активиране и подобряване на пригодността за заетост на
дългосрочно безработните и обезкуражени лица, с цел мобилизиране на трудовия ресурс в България.
Akcent.bg
√ АИКБ НАСТОЯ ЗА РЕФОРМИРАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ СИСТЕМИ ЗА СПРАВЯНЕ С НЕДОСТИГА НА ПЕРСОНАЛ В
ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
„Липсата на човешки ресурси и несъответствието между търсените и предлаганите умения е най-сериозното
предизвикателство пред работодателите в Европа. Това е причина Европа да търпи ежегодни загуби, равни на 2% от БВП
и за постоянно намаляване на конкурентоспособността на европейския бизнес.“, подчерта в своето изказване на
конференцията на високо равнище за бъдещето на труда в Брюксел днес д-р Милена Ангелова, главен секретар на АИКБ.
Тя взе участие в срещата в качеството на действащ председател на Европейския център на предприятията, предлагащи
публични услуги.
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Конференцията бе организирана от Европейската комисия и в нея участие взе президента Юнкер, министрите на труда и
социалната политика на България, Ирландия, Испания, Франция, Хърватска, Швеция, комисарите Домбровскис и Тисен и
социални партньори.
Министърът на труда и социалната политика на Република България Бисер Петков подчерта важността на прилагането на
политики за активиране и подобряване на пригодността за заетост на дългосрочно безработните и обезкуражени лица, с
цел мобилизиране на трудовия ресурс в България.
Европейският център на предприятията с публично участие и предприятията от общ икономически интерес (www.ceep.eu)
е един от трите признати социални партньора на Комисията на ЕС. Като асоциация, която представлява предприятията и
организациите на работодателите с публично участие и предприятията, които извършват дейности от общ икономически
интерес, независимо какъв е статутът им или юридическата им собственост, центърът представлява обществените
работодатели при водене на европейския социален диалог.
News.bg
√ АОБР са против премахването на стажовете от рейтинговата система на университетите
Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) счита разработената Рейтингова система на висшите
училища в България (РСВУБ) за много важен инструмент за развитието на системата на висшето образование.
Според тях тя е необходим източник на данни при подготовката на ежегодния държавен план-прием, както и при
формирането на различни политики за управление и финансиране на висшето образование в страната.
От АОБР споделят идеята рейтинговата система да включва множество количествени и качествени показатели, които да
дават реална представа за развитието на университетите и качеството на предоставяното от тях образование.
Според работодателите рейтинговата система трябва да стимулира висшите училища да подобряват дейността си, като
инвестират усилия и ресурси за подобряване на показателите, по които показват изоставане.
Те са категорично против премахването на индикатор "Участие в стажове". Според тях те подпомагат практическо
обучение, което по думите им липсва.
От АОБР са на мнение, че стажовете са един от индикаторите, който помага и включването на кадрите в работните процеси
на съответните фирми.
Работодателските организации се обявяват и против премахването на "индекс на ефективността". Те подчертават, че в
областта на образованието и науката тези индекси показват съотношението на качеството на учебния процес и
подготовката на студентите в сравнение с останалите университети в световен мащаб.
Работодателите посочват, че премахването на тези показатели ще отстрани стимула към самообучение и доизграждане на
българските преподаватели до равнището на водещите академични кадри в света. Важно е да се отбележи, че бизнес
процесите не се ограничават само в рамките на едно населено място или държава. Фирмите предпочитат да назначават
кадри, които са обучени и подготвени от преподаватели, които са доказали своето научно равнище в системи като Scopus
и Web of science и др.
АОБР счита, че следва да се ревизират част от критериите, които формират погрешни оценки или създават погрешно
впечатление за качеството на образованието.
Според тях наличието на брой бакалавърски и магистърски програми не е критерий за качество.
Много често е налице нулев прием по някои специалности, като това по никакъв начин не следва да дава добавена
стойност при определяне рейтинга на висшето училище.
Те дават за пример едно от водещите висши училища в страната, при което числата сочат, че има регистрирани 374
магистърски програми, от тях 87 (23.26%) са програми с нулев прием и още 118 програми (31.5%) имат прием от 1 до 3
студенти. Общо 54.8%, почти 55% нямат регистрирани или имат до 3 регистрирани студенти.
Според работодателите трябва да се ревизират индикаторите, които са нерелевантни към настоящото административно и
социално-икономическо състояние на държавата. Тук се отнася регионалната значимост на висшите училища, както и
индикаторът, касаещ средния осигурителен доход по професии.
От АОБР предлага и включването на други индикатори в рейтинговата система като студентската мобилност в процентно
отношение от студентитевъв ВУ, брой преподаватели на първи трудов договор във университетите, чуждестранни
преподаватели в процентно отношение от студентите във ВУ, процент на дигитализация на учебния материал и др.

Важни обществено-икономически и политически теми

БНР
√ Правителството гледа законопроект за маслодайната роза
По настояване на розопроизводители и преработватели правителството ще разгледа проектозакон за маслодайната роза.
Той предвижда в електронен регистър да бъдат вписвани производителите, преработватели и дестилериите, както и
изкупуването на розов цвят да става само с писмен договор между розопроизводител и розопреработвател.
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Очаква се министрите да приемат анализ за социално- икономическото развитие на България за периода 2007 - 2017
година и да бъдат определени приоритетите, които да се подкрепят, през новия програмен период 2021 -2027 година.
√ Депутатите ще изслушат министър Екатерина Захариева по случая с Мевлют Чавушоглу
Народното събрание ще изслуша вицепремиера и външен министър Екатерина Захариева по случая с изказването на
турския й колега Мевлют Чавушоглу за влияние на Анкара в Закона за вероизповеданията. Депутатите ще гласуват и
предложените кандидати за заместник-председатели на Комисията за финансов надзор.
Искането за изслушването на Екатерина Захариева бе поискано от патриотите, за да се изясни дали е имало какъвто и да е
дипломатически опит за намеса във вътрешните дела на страната ни и какви действия са предприети по повод изказването
на турския външен министър.
Вчера стана ясно, че посещението на Чавушоглу у нас е отложено като дипломатически знак след създалата се ситуация.
Депутатите ще подложат на гласуване кандидатурите на Илиана Христова и Мария Филипова за ръководители в
управление съответно „Застрахователен надзор“ и „Надзор на инвестиционната дейност“.
В дневния ред на депутатите е първо четене на промените в Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитните
институции и инвестиционните посредници, като мярка в присъединяването на страната ни към ERM II и Банковия съюз. В
програмата на парламента е и отчетът за дейността на Съвета за електронни медии за миналата година.
√ Нетаняху пред рекорден пети премиерски мандат в Израел
Бенямин Нетаняху е на път да получи рекорден пети премиерски мандат, съобщават израелски медии, цитирани от
световните агенции.
При 97 процента преброени гласове от изборите, произведени вчера, дясната партия Ликуд на Нетаняху получава засега
35 места в Кнесета.
Резултатите показват, че центристкият блок Синьо и бяло на съперника му, бившия началник на генералния щаб на
въоръжените сили Бени Ганц, също получава засега 35 места.
Но според данните заедно с десните партии, с който вероятно ще сформира управляваща коалиция, Нетаняху ще разполага
с мнозинство от около 65 места в парламента от общо 120 места. Лявоцентристкият блок е на път да спечели само 55 места,
отбелязва ДПА.
След обявяването на първите резултати и Нетаняху, и Ганц обявиха победа.
Новият парламент ще положи клетва на 23 април, а новосформираното правителство би трябвало да положи клетва в
началото на юни.
Официалните резултати от изборите се очакват тази сутрин.
Канал 3
√ Недостигът на работна ръка в Централна и Източна Европа
Гледайте интервюто с президента на „Работодатели в Полша“ Анджей Малиновски за липсата на квалифицирана работна
сила в държавите от ЦИЕ.
Economy.bg
√ Ливанските инвестиции у нас надхвърлят 40 млн. евро
Има възможности за увеличаване на експорта на български хранителни и селскостопански стоки, продукти на
машиностроенето, фармацията, козметиката
Ливански компании са инвестирали в България над 40 млн. евро от 2008 досега. Тази статистика бе представена от
заместник-министърът на икономиката Александър Манолев по време на двустранен бизнес форум в Бейрут. В
официалното откриване на събитието участие взе президентът на България Румен Радев и министърът на
телекомуникациите и председател на Федерацията на търговско-промишлените палати на Ливанската Република Мохамад
Шукейр.
„През 2018 търговията между България и Ливан отчита стойност от 175 млн. щ.д., което е увеличение от над 20%“, посочи
зам.-министър Манолев. По думите му вносът от Ливан е нараснал над два пъти, а българският износ надхвърля 80 млн.
щ. д. „Виждаме перспектива за увеличаване на експорта на български хранителни и селскостопански стоки, продукти на
машиностроенето, фармацията, козметиката и още много“, каза още Александър Манолев. Според него не търговията
трябва да ни води напред в двустранните ни икономически отношения.
„Трябва да работим за обмяна на опит в стратегически сфери, за стартиране на дългосрочни партньорства за излизане на
трети пазари и не на последно място – за насърчаване на инвестициите между нашите две страни“, подчерта
икономическият заместник-министър.
Сред набелязаните от него проблеми в търговските ни отношения е тенденцията за стихийност като много силни години
се редуват с по-слабо представяне на двустранния експорт. „Затова се надявам представителите на институциите да
набележим такива мерки, които да ни гарантират устойчивост на резултатите и да се създадат дългосрочни връзки между
бизнеса от двете страни“, акцентира Александър Манолев.
Зам.-министър Манолев е в Ливан начело на бизнес делегация включваща над 30 наши компании. Визитата е част от
официалното посещение на президента на България Румен Радев в Ливанската Република.
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В. Монитор
√ Екатерина Захариева: България иска бързо да се присъедини към еврозоната
България е избрала пътя за бързо изпълнение на критериите и възможно най-скоро присъединяване към еврозоната. Това
каза вицепремиерът и министър на външните работи Екатерина Захариева на дискусия, посветена на присъединяването
на България към еврозоната. Дискусията е част от четвъртата среща на Българския форум на бизнес лидерите с
посланиците и представителите на дипломатически мисии у нас.
Министър Захариева посочи, че плановете на правителството в тази насока се изпълняват със заложените темпове и то
очаква отговор от ЕК за така наречената "чакалня" за Еврозоната /ERM - II/ в края на месец юли. Тя благодари на българския
бизнес за подкрепата във връзка с желанието за по-бързо присъединяване към еврозоната и приемана на еврото.
Захариева изтъкна, че именно сега е подходящ моментът за подобна дискусия с посланиците у нас, за да могат да се чуят
фактите, предвид съществуващите спекулации по темата с членството в еврозоната. Сред тях Захариева визира
твърдението, че с въвеждането на еврото ще се увеличат цените и инфлацията.
"Истината е, че изследванията показват точно обратното. От 99 година - според изследване на Европейската централна
банка, средната инфлация в държавите в еврозоната е 1,7%. През 70-те и 80-те години - преди въвеждането на еврото
инфлацията е стигала средно до 20% на година. Инфлацията в последните две държави, които са въвели еврото е 0,7%,
тоест тя е под средната за ЕС, което опровергава твърденията, че въвеждането на еврото ще доведе до увеличение на
цените. Не само че няма, тя ще направи България част от най-силния интеграционен процес", посочи министър Захариева.
Екатерина Захариева цитира данни, според които доверието в ЕС като цяло е доста високо. "Доверието на българските
граждани към ЕС е с 9 пункта по-високо от средното за Европа - 53 на сто, а доверието в еврото на гражданите, които са
членове на еврозоната, е 74 на сто. Две трети от гражданите на държавите считат, че еврото е полезно за ЕС, а 67 на сто
считат, че е полезно и за самата държава, в която живеят", посочи Захариева и изтъкна, че явно европейската валута се
ползва с доста по-високо доверие от европейските институции.
Според изследването за българските граждани най-големият принос от членството е усещането, че са част от един силен
и солидарен съюз. "В същото време те не желаят Европа и институциите да поставят бариери между държавите, тоест не
желаят Европейски съюз на различни писти и скорости. Неслучайно България иска да бъде част от най-силния
интеграционен модел, а именно - част от еврозоната, каза още министърът на външните работи.
√ Емил Караниколов: Ще строим индустриални зони с европари
Мост с Румъния и при Свищов заради нови заводи
С преговорите за изтребителите F-16 договаряме и обучение и ноу хау за ремонт на самолетите, казва в интервю за
"Монитор" министърът на икономиката
- Г-н Караниколов, какви са перспективите за инвестиции в Северна България?
- Докато няма инфраструктура, трудно ще дойдат инвеститори. Все повече освен за инфраструктура питат и за работна
ръка. Но с инфраструктурата ще дойдат инвеститори. Въпреки това през последната година и половина се забелязва
осезаем интерес от страна на инвеститорите за Северна България. За последните месеци сертифицирахме инвестиции за
300 млн. лева. Това е, защото там все още има работна сила. В момента знаете - безработицата е на рекордно ниски нива,
а за инвеститорите работната сила е изключително важна.
- Кои са проектите, които ще започнат да се реализират в региона?
- Тази седмица ще връчим сертификат на компания в автомобилния сектор, която ще инвестира във Враца. Миналата
година разкрихме няколко производства. Те в момента се строят в Плевен, Ловеч, Русе и Варна. От началото на годината
имаме над 150 млн. лева сертифицирани проекти, които се развиват, като по-голямата част са в Северна България. IT
секторът и автомобилният сектор през последните 2 години имат предимство пред всички, като преди това беше
логистиката.
- Какво е бъдещето на индустриалните зони по поречието на Дунав?
- За мен всички индустриални зони имат бъдеще. Особено тези, които са на основния речен коридор река Дунав. Обръщам
внимание, че в момента създаваме такава зона и в Свищов. Веднага след като съобщихме за създаването й премиерите на
България и на Румъния обявиха, че ще се търси възможност за изграждане на нов мост при Свищов. В момента работим с
кабинета на Томислав Дончев да анализираме възможност за реализиране на нови индустриални зони. Правим анализ
къде в България трябва да се разположат. Има липси на индустриални зони не само в Северна България, но и в Южна
България. Анализираме възможност по следващия програмен период по оперативни програми или с други механизми
краен бенефициент да бъдат индустриалните зони, тоест държавата и през бюджета, и през европейски средства да
инвестира в изграждането им. Искаме да скъсим процедурата на т.нар. административна тежест.
Не искаме на парчета да се случват производствата, искаме терени, отредени за индустриални зони, където ще има
инфраструктура, газ, електричество. И инвеститорите да не влизат в затрудненията да си харесат един терен в нищото и да
минава една година само в узаконяването на този терен. Това го правим с цел да облекчим инвеститорите.
- Какви са подводните камъни пред инвеститорите?
- Проблемите са много. Инфраструктурата е един от проблемите, работната сила скоро ще стане основен проблем. В това
число и демографските проблеми, застаряването на населението в цяла Европа, всичко това ще доведе до проблеми.
Затова преквалификация и инвестиция в образованието означава по-добри доходи.
- Това ли са проблемите, които могат да попречат на голям проект като този за новия завод на „Фолксваген“?
- За всеки инвеститор са различни проблемите. Но докато преди години тук се идваше, защото ние бяхме най-евтината
работна ръка, сега това започва да се променя. Виждате последните няколко месеца инвеститори напускат страната, като
основното тяхно изявление е, че основните им контрагенти не могат да покрият техните заявки. Второто - намаляването
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на работната ръка. Големите инвеститори, без значение сектор, основно имат проблем с инфраструктурата. Те имат
сериозни указания към инфраструктурата, на какво трябва да отговарят терените. Разбира се, и работната ръка. Много са
изискванията. Истината е, ако говорим за автомобилния сектор, че допреди няколко години ние нямахме възможност да
развием такъв инвеститор. Той дори и да дойдеше нямаше кой да работи. Предвид това, че вече имаме над 220 компании
в автомобилния сектор, България към момента вече е готова да произвежда цели автомобили. И аз съм сигурен, че до две
години в България ще се произвеждат автомобили.
- Решаващо ли е в надпреварата за новия завод с какво ще помогне държавата?
- Излизайки от темата „Фолксваген“, когато се привлича стратегически инвеститор ти не разчиташ само на своето
законодателство. А именно в България Законът за насърчаване на инвестициите дава едни права, едни привилегии на този
инвеститор, които държавата примерно трябва да финансира. Нашето законодателство е почти едно към едно със
законодателствата на всички страни около нас. За да привлечеш такъв стратегически инвеститор, независимо от сектора,
трябва да се приложи процедурата „ад хок“ и тя съответно се съгласува с Брюксел. Това е допустима държавна помощ
процент от инвестицията, която се очаква да бъде направена. От тази гледна точка ние сме добре подготвени, видели сме
опита и считам, че всички държави член на Европейския съюз се съобразяват и те са в рамките на тази „ад хок“ процедура.
- Какви ще са промените в Закона за горивата? При вас беше внесен алтернативен закон.
- Само така беше обявено - че има алтернативен закон. Това, с което към момента се запознахме, всъщност е предложение
за изменение на влезлия в сила действащ в момента закон. Проучваме и анализа на Комисията за защита на
конкуренцията, която също даде предложение. Другата седмица ще свикаме консултативния съвет, който е по закона за
горивата. И ще търсим решение, тоест да се внесат предложение за изменение на закона, така че наистина, както е и
анализът на регулатораът, да се създаде по-благоприятни условия за конкуренция в този сектор. Вече е изпратен на всички
заинтересувани страни. Миналата седмица имахме среща със земеделците, те също дадоха предложения за зареждането
на техните автомобили, производствени мощности на територията, където извършват дейност. В момента се работи
разумно, няма напрежение в сектора, освен че цената на петрола и на горивата отново се покачва в световен мащаб. Но
към момента мисля, че работим в абсолютен синхрон и смятам, че до един месец ще получим предложения, които могат
да бъдат внесени.
За мен трябва да има по-конкурентна среда. Това, което закона и КЗК казват, че някои текстове ограничават конкуренцията.
В момента КЗК казва нещо повече – трябва да се разкриват повече данъчни складове, а текстовете в закона дори водят до
състояние, че около 13 данъчни складове трябва да бъдат затворени. Ние трябва да създадем наистина конкурентна среда,
бизнесът да си решава дали ще отваря данъчни складове или не. Разбира се, отговаряйки на условията.
- Докъде стигнаха преговорите за новите изтребители F16?
- Към момента икономическото министерство отговаря за индустриалното сътрудничество, което е различно от договора
за закупуване на изтребители. Това ще е допълнително споразумение, въз основа на което българската икономика ще
може да реализира част от производства, ноу-хау, свързано с изграждането или ремонта на тези бойни самолети. Разбира
се, и обучение се опитваме да включим. До един месец ще бъдем готови с предложението за индустриално
сътрудничество.
- Кои са новите пазари за продукцията от военните ни заводи?
- За да имаш нови пазари за продукцията си, означава да имаш и ново производство. Към момента не много от българската
компании във военнопромишления комплекс могат да се похвалят с нови производства. Разбира се, трябва да отбележа,
че ние правим нови разработки и иновации на по-старото ни производство, които също са успешни. Първите шест месеца
на миналата година бяха тежки, но сега заявките, които са направени, са за над 1 млрд. евро. Българската военна индустрия
въпреки всичко продължава да работи добре. Но за да работим още по-добре, ние трябва да създаваме нови продукти. И
тук, разбира се, е мястото на Министерството на икономиката, на Министерството на отбраната, както и на всички
представители на бизнеса да работим заедно. Старото производство, което е на 60-70 години в определени региони е
доказало безспорно, че е изключително ефективно. В един момент нашия сектор ще залезе. Ние трябва да мислим за нови
неща. Затова и индустриалното сътрудничество, което можем да направим през F-16, след време бронираните машини,
ще е изключително безценно за българската военна промишленост.
БНТ
√ Днес изтича срокът за регистрация за участие в европейските избори
В 17.00 часа днес изтича крайният срок за регистрация на партиите в Централната избирателна комисия за участие в
европейските избори на 26 май.
Инициативните комитети имат време до 15 април да подадат своите документи в ЦИК.
Вече са налице и първите спорове около имената на партиите, с които те записват своето участие в евроизборите. БСП
поиска партия АБВ да не бъде допусната до регистрацията заради името "Коалиция за България". Левицата твърди, че това
е нейна запазена марка.
Слоганът на кампанията на ГЕРБ "Европа ни чува", пък преди време принадлежал на партията на Симеон Сакскобургготски
НДСВ.
Varnautre.bg
√ Наполовина са случаите на забавени заплати за тримесечието
Сумата на установените от Инспекцията по труда забавени възнаграждения през първите три месеца на 2019 г. е почти
наполовина по-малка в сравнение със същия период на 2018 г. Това съобщават от Главната инспекция по труда /ГИТ/.
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За януари – март тази година са установени 3,8 млн. лв. забавени възнаграждения, а изплатените след намесата на
Инспекцията, включително и за стари периоди, са 2.9 млн. лв. Година по-рано забавените възнаграждения са били 8,2 млн.
лв. Респективно намалява и средният брой на ощетените работници, който през тази година е 2208 души, а през миналата
година е бил 4191 души. Практиката показва, че при забавени възнаграждения винаги има работещи, които подават сигнал
в ГИТ, поради което може да се смята, че от контрол са обхванати почти всички работодатели, бавещи заплати, уточняват
от Инспекцията.
От 31 март 2018 г. Инспекцията по труда получи правомощие да инициира обявяване в несъстоятелност или откриването
на производства по несъстоятелност на работодатели, които бавят възнаграждения на поне 1/3 от работниците си за
повече от два месеца. За една година контролните органи на Агенцията са подали на това основание 55 броя искови молби,
като 11 броя от тях са подадени през 2019 г. Решени на първа инстанция са 36 от образуваните съдебни производства, от
които три решения са обжалвани и все още се разглеждат от по-горната инстанция.
Общо 23 дружества са обявени в несъстоятелност, а за 8 дружества е открито производство по несъстоятелност според
решенията на първа инстанция. Три молби са отхвърлени, защото работодателите са изплатили изцяло забавените
възнаграждения. Една е оттеглена от ГИТ след представени доказателства за изплатени възнаграждения и една е спряна
поради подадена искова молба от друг кредитор. Съдебните решения създават възможност потърпевшите да потърсят
обезщетения от Фонда за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя.
В периода от приемането на законодателните промени в края на 2017 г. до влизането им в сила на 31 март 2018 г. над 70
предприятия, за които в рамките на контрола беше установено, че попадат в хипотезата за иницииране на откриване на
производство по несъстоятелност, са изплатили в пълен размер възнагражденията на своите работници и служители, за
да не бъде подадена искова молба от Инспекцията.
Dnes.bg
√ От София до морето с новите тол такси: Колко ще поскъпне пътят?
28 лева би струвал пътя за малък камион
28 лева би струвал пътя от София до Бургас при новата тол система, изчисляват от Института за пазарна икономика. Според
предложените тарифи за новата система таксата ще зависи от големината на камиона и евростандарта и би варирала от
28 лв. за малък камион до 12 т с висок евростандарт до 323 лв. (над 12 тона с 4+ оси с най-ниския евростандарт).
Дори при най-лош евростандарт малък камион (до 12 тона) би заплатил 56 лв., или двойно на сегашното. Найразпространеният случай – камион над 12 тона (2-3 оси) с евростандарт III или IV, би заплатил 132 лв. За камион пак над 12
тона и същия стандарт, но вече 4+ оси, таксата би се удвоила. Дали тази прогресивна скала не е твърде изострена в опит
да се постигнат повече приходи, питат от института.
Предложената тол такса за малките камиони е ниска в сравнение с други примери в ЕС - това са въпросните около 10 ст.
на км (от 8 до 15 ст. в зависимост от евростандарта), които са чувствително под таксата в Австрия и с малко под таксите в
Полша, посочва "24часа".
При по-големите камиони - за тези над 12 т с 2-3 оси, таксата скача почти 3 пъти, а при тези с 4+ оси - още два пъти. Подобна
стръмност не се наблюдава в другите страни - и там тежките плащат повече, но разликата не е в пъти.
Дори при тази стръмна прогресивност да се е целяло да се таксуват повече транзитните камиони и да се облекчат местните,
то едва ли всички са под 12 т.
Толтаксуването цели да обърне пирамидата на приходите - по-голямата тежест да се носи от камионите. При очаквани
приходи от над 1 млрд. лв. и запазване на тези от винетките за леките коли, съотношението е - 75% от приходите ще идват
от камионите и около 25% - от леките автомобили.
Предложената тарифа, в търсене на над 1 млрд. лв., залага твърде голяма прогресивност и оскъпяване за тежките камиони.
Няма пълна яснота защо се гони този 1 млрд. лв. и какво би се случило, ако при промени в тарифата се постигнат по-малки
приходи. Остава открит и въпросът за общинските пътища, които са извън системата и няма да получат нищо от очакваните
приходи, заключват от института.
√ Шоковото повишаване на тока - неизбежно. Чака ли ни 20% увеличение?
Не можело да се прави социална политика с цената му, смята експерт
Националната електрическа компания е поискала близо 20% увеличение на тока за бита и малките фирми от 1 юли.
Според доклад на НЕК прогнозната средна покупна цена на тока за бита и регулирания пазар от 1 юли е 151 лева за мегават,
което е с близо 20% повече от утвърдената цена за текущия период.
Трите електроразпоредителни дружества заговориха за поскъпване, но със стойности наполовина на цитираните - между
8% и 9%.
По думите на бившия директор на ЕСО Валентин Колев пред Bulgaria ON AIR поскъпването на тока е неизбежно, тъй като
разходите за въглеродния диоксид са се увеличили много.
Според бившия заместник-министър на икономиката и енергетиката Явор Куюмджиев парите, които се събират за
енергетика, не отговарят на разходите.
По думите му, ако цените трябва да са пазарни и да се търси баланса в енергетиката, те трябва да са още по-високи.
"Има и друг проблем - не може да се прави социална политика чрез цената на електроенергията. Това, което трябва да се
направи, е да се стимулира потреблението на хората, които не могат да си го позволят, а не задържане на цената на тока",
коментира Куюмджиев в "България сутрин".
Според него ще бъде по-евтино за държавата да подпомага гражданите, които нямат възможности.
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"Субсидирайки цената на електрическата енергия, ние субсидираме повече големите потребители, а не малките. Именно
заради това би трябвало социалното министерство да поеме своите функии и за тези, които не могат да плащат да се
осигури съответното подпомагане", съгласи се Колев.
Според Явор Куюмджиев вероятно е увеличението да бъде символично и няма да стигне до 20%, тъй като предстоят
избори.
Колегата му обясни обаче, че ако се случи така, НЕК ще претърпи огромни загуби.
√ Иванка Диловска: Схемата за енергийни спестявания в България не работи
Финансовото възмездяване на задължените лица в процеса на изпълнение на схемата остава нерешен проблем,
посочва енергийният експерт
Схемата за задължения за енергийни спестявания в България не работи, смята енергийният експерт Иванка Диловска.
По нейните думи данните на Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) показват, че едва 8,5% от сумарната цел
за спестявания през 2017 г. е била изпълнена.
"Само 10 от 89-те задължени лица, предимно газоразпределителни дружества, които са намерили подходящ начин да
съчетаят лицензионните си задължения с тези за енергийни спестявания, са изпълнили своята индивидуална цел",
коментира ситуацията експертът в интервю за в. 24 часа.
Според Диловска нулево (или близко до нулата) изпълнение отчитат търговците на електрическа енергия, крайните
снабдители на ЧЕЗ, EVN и ЕНЕРГО-ПРО, топлофикациите, големи компании като „Булгаргаз“ ЕАД, ТЕЦ „Девен“, Shell и
„Национална електрическа компания“ ЕАД.
„Отчетни данни за 2018 г. все още няма, но те едва ли ще са по-оптимистични“, споделя още тя.
Мнението на Диловска, е че се налага да бъде направен анализ, който да идентифицира пречките пред схемата и пътищата
за отстраняването им.
„А ако пречките са неотстраними – да се помисли за алтернативни мерки, които биха могли да заместят схемата за
спестявания, особено в контекста на следващия десетгодишен период и подготвяния в момента Интегриран национален
план Енергетика – Климат“, посочва Диловска.
Тя коментира и причините, които стоят в основата на неуспешното прилагане на схемата за задължения за енергийни
спестявания на национално ниво.
„Причините стават ясни, когато се прочете внимателно директивата и когато се сравни добрата практика на другите
европейски държави с националната практика“, смята експертът.
На първо място Диловска посочва задължението на задължените лица да финансират мерките за енергийна ефективност
за трети лица.
„Основен принцип на схемата е, че разходите за изпълнението на мерките за енергийна ефективност трябва да бъдат
предварително пресметнати, а финансирането – осигурено“, подчертава Диловска, като добавя: „Механизмите и
източниците за финансиране са различни – чрез цени, с бюджетни средства, средства от европейски фондове и програма
и пр., подбрани в зависимост от националните специфики. Обикновено мерките и размерът на финансирането се
договарят предварително, така че да има ясна рамка и финансова сигурност“.
Тя дава за пример Великобритания, където вече са ясни мерките и са осигурени финансовите средства не само за текущата
година, но и за следващите три.
„Актуалният годишен бюджет, одобрен за задължените лица, е от порядъка на 700 млн. евро и се осигурява чрез цените“,
добавя Диловска.
На второ място тя посочва изискването на директивата целите да се изпълняват по „разходноефективен начин“.
По нейните думи, за да се избегне хаотичния избор на мерки за енергийна ефективност, които са най-лесни за изпълнение
от задължените лица, но не и най-изгодни за обществото, практиката на другите страни в Европа е ясно да ориентират
мерките.
„Обикновено мерките се комплектоват по оптимален начин – дългосрочни и средносрочни, по-скъпи и по-евтини, така че
да влязат в рамките на осигурения финансов ресурс и да се постигне най-нисък разход на спестен мегаватчас енергия“,
пояснява Диловска, добавяйки: „В противен случай съществува риск целите за енергийна ефективност да бъдат изпълнени
по начина, по който бяха изпълнени целите за възобновяема енергия. Рекордно скъпо - през 2012 г. българската цена за
мегаватчас инсталирана фотоволтаична мощност беше най-високата в света“.
По отношение на купуването на удостоверения за енергийни спестявания, като алтернативен начин за изпълнение на
поставените условия пред задължените лица, експертът посочи, че някои национални схеми за задължения, включително
и българската, позволяват прехвърляне между задължени лица и/или между задължени лица и трети страни.
„Тази възможност обаче е само теоретично регламентирана в националното законодателство, но не са разработени
правилата за нейното прилагане. Така че, след като бъде подготвена средата за такива сделки– нормативно и практически
– това ще стане осъществимо“, коментира Диловска.
Тя подчертава приоритетната необходимост от създаване на благоприятна среда за директни инвестиции при крайни
клиенти за подобряване на тяхната ефективност при потреблението на енергия, а след това да обмисля вариант за
създаване на специфичен финансов пазар.
Диловска изтъкна, че това по никакъв начин не отменя основния и нерешен проблем за България, а именно – финансовото
възмездяване на задължените лица в процеса на изпълнение на национални цели и политики.
Енергийният експерт обърна внимание и на възможността за финансови санкции от страна на Европейската комисия срещу
България заради неизпълнението на задълженията за спестяване на енергия от страна на електроразпределителните
дружества.
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Според Диловска твърденията, че изпратеното писмо от изпълнителния орган на Европейския съюз се отнася за
неизпълнението на целите за енергоспестяване от българските ЕРП компании са „безпочвени“ и няма да последват
санкции.
По нейните думи конкретният текст на писмото до българската държава не е публичен, но от самото съобщение се разбира,
че има проблеми, вероятно пропуски, при транспонирането на Директивата в националното законодателство.
„Този тип писма са стандартни и често прилагани от ЕК. Отговорите също са стандартни - компетентните институции
преценяват дали и какви промени трябва да направят в съответните нормативни актове, след което уведомяват Комисията
за направеното и процедурата се прекратява“, посочва Диловска.
В тази връзка тя споделя, че отговорността за транспониране на европейски документи в националното законодателство е
на държавните институции, които имат законотворчески функции.
Economic.bg
√ Лидерите на ЕС решават днес за Brexit
Засега изглежда, че 27-те страни членки са готови да предложат по-дълго отлагане
Лидерите на Европейския съюз, сред които и българският премиер Бойко Борисов, се събират днес в Брюксел на
извънредна среща на върха, посветена изцяло на Брекзит. Миналата седмица британският премиер Тереза Мей поиска
ново отлагане на оттеглянето до 30 юни. Европейският съюз е готов да даде нова отсрочка на Лондон, но при определени
условия, информира БНТ.
Нито Лондон, нито Брюксел искат Великобритания да се оттегли от Европейския съюз без сделка. В същото време
европейските лидери вече отказаха веднъж на Тереза Мей да удължат срока на оттеглянето до 30 юни.Затова днес те
очакват от нея убедителен план и основателни причини за това.
Брюксел възлага надежда на междупартийните разговори, който се водят в Лондон между консерваторите на Мей и
лейбъристите на Корбин за постигане на мнозинство в британския парламент.
В евроинституциите се обсъжда и вариант за дълга гъвката отсрочка на Брекзит, която обаче задължително включва
участието на Великобритания в предстоящите европейски избори в края на май. Главният преговарящ Мишел Барние
припомни преди днешната среща позицията на Европейския съюз, че споразумението за оттегляне не подлежи на
предоговаряне. Освен това председателят на Европейския съвет Доналд Туск официално изпрати писмо до участниците в
извънредния съвет в Брюксел, в което призовава за едногодишна отсрочка на Brexit, идея, която той лансира през
последната седмица.
Съпътстващата го политическа декларация за бъдещите отношения обаче може да бъде актуализирана. Брюксел се надява
европейските лидери за пореден път да запазят единството си по отношение на Брекзит. Много от държавите обаче вече
губят търпение и не склонни да изпълняват всички желания на Лондон.
Investor.bg
√ ББР ще финансира индиректно МСП чрез оперативен лизинг
Срокът за заявяване на интерес към кредитните линии от лизингови компаниите е 30 април
Българската банка за развитие въвежда нов продукт за индиректно финансиране чрез предоставяне на кредитни линии на
компании, които отдават активи на оперативен лизинг в полза на малките и средните предприятия.
Новата „Програма ОЛ / 4 / МСП“ е насочена към всички търговски дружества с основен предмет на дейност лизинг,
съобщиха от държавната банка.
Чрез подобно финансиране ББР има възможност да предостави дългосрочен заемен ресурс при условия, позволяващи поголям и атрактивен достъп до услугата оперативен лизинг в полза на бизнеса на малките и средните предприятия в
България.
От финансовата институция, ръководена от Стоян Мавродиев, информират, че стартовият бюджет на програмата е 30 млн.
евро.
Максималният размер за кредитните линии, предоставяни на он-лендинг партньорите, е 3 млн. евро.
Максималният срок за издължаване на кредитните линии, в това число усвояване, текущо и окончателно погасяване, е до
десет години.
Лихвеният процент към лизинговите дружества се начислява на база 3М EURIBOR плюс надбавка до 4 пункта годишно.
Срокът за заявяване на интерес към финансирането от страна на компаниите с основен предмет на дейност лизинг е 30
април 2019 г.
Он-лендинг партньорите са задължени да насочват ресурса към малки и средни предприятия, като им предлагат
финансови предимства, улеснения и отстъпки в сделките на оперативен лизинг, посочват от ББР.
Cross.bg
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите
БНТ, „Сутрешен блок"
В разгара на регистрациите за евроизборите - всички въпроси към Централната избирателна комисия;
Конфликтът в Либия и цената на петрола - анализ на журналиста Георги Милков;
Медиите и фалшивите новини - в София започва Радиоасамблеята на Европейския съюз за радио и телевизия;
Докога ще вали? Прогнозата на синоптиците;
Черно на бяло - Христо Мутафчиев на 50;
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БТВ, "Тази сутрин"
„Апартамент гейт" се разраства. Ще напусне ли този път парламента Делян Добрев?
След оставката в ГЕРБ - как Панайот Рейзи ще продължи кметския си мандат в Созопол?
Обрат по делото „Иванчева". Защо ключов свидетел се отказа от показанията си? - Гост - адвокат Марин
Марковски.
Има ли опасност от преливане на язовири след обилните валежи в Югозападна Тема: България? В студиото - ген.
Кирил Войнов.
Опасни ли са ваксините според българите?
√ Предстоящи събития в страната на 10 април
София.
От 09.00 часа ще се проведе заседание на Народното събрание.
От 10.00 часа ще се проведе заседание на Министерски съвет.
От 09.00 часа в Sofia Event Center, бул. „Черни връх" 100, зали „Алфа" и „Панорама" ще се проведе 21-ви финансов
технологичен форум "Метаморфозите на един сектор - дигиталният свят на финансите".
От 09.00 часа в София Тех Парк ще се проведе Форум за млади учени - Science Eyes Open Wide, организиран от
Министерството на образованието и науката.
От 10.00 часа в залата на 11 етаж в КНСБ президентът на КНСБ Пламен Димитров и омбудсманът Мая Манолова
ще се срещнат с ръководството на ЦИК.
От 10.30 часа във фоайето на Българската академия на науките, ул. „15 ноември" № 1, главният изпълнителен
директор на „Български пощи" ЕАД Деян Дънешки ще пусне в употреба издание на тема: „40 години от
космическия полет на Георги Иванов".
От 11.00 часа ще започне празникът на Военна академия „Георги С. Раковски" по повод 107 години от създаването
на институцията с „Ден на отворените врати". Програмата ще продължи до 16.00 часа.
От 11.00 часа в Център за обслужване на клиенти в Мега мол Ръководството на „Софийска вода" ще проведе
брифинг за въвеждане на нови дигитални услуги на ВиК дружеството.
От 13.00 часа ще се проведе заседание на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет.
От 13.30 часа в пресклуба на БТА на бул. „Цариградско шосе" 49 министър Теменужка Петкова ще участва в
дискусия, посветена на кражбите на електроенергия.
От 14.00 часа в City Mark Art Center на бул. „Янко Сакъзов" 30 ще се състои церемонията ''Най-добрият град за
живеене в България 2018". - Поканени са министрите Нено Димов, Томислав Дончев, Красимир Вълчев, Николина
Ангелкова, Малина Крумова.
От 14.30 часа в зала „Изток" на парламента ще се проведе кръгла маса на тема „Конституцията - източник на
правото" mо повод 140-ата годишнина от приемането на Търновската конституция в Народното събрание.
От 19.00 часа пред Министерството на правосъдието Сдружение на потърпевшите от Частните Съдебни
Изпълнители и съдебната система - Солидарност / Сдружение "Солидарност" организира митинг под надслов:
"НЕпознаването и НЕспазването на ЗАКОНА НЕ Е оправдание".
***
Варна.
От 10.00 часа в клуба на АБВ във Варна на ул. „Христо Попович", до Ботевата градинка ще се проведе
пресконференция на областната организация на партията.
От 12.00 часа с възможност за разглеждане на минен ловец „Цибър" на Военноморските сили на Морска гара ще
започне информационната кампания „Бъди войник" на МО във Варна.
От 14.00 часа в клуба на ПП ГЕРБ на ул. „Г. Бенковски" №1 общинският съветник Людмила Колева ще приема
граждани.
***
Велико Търново.
От 11.30 часа пред „Кроношпан" Елена Йончева от „БСП за България" ще се срещне с граждани и активисти от
сдружение „За гората - Велико Търново". Ще бъдат обсъдени темите за въздуха, който търновци дишат и за
безразборната сеч на дървета в старата столица.
От 12.30 часа в пресклуба на БТА ще се състои пресконференция на народните представители от „БСП за България"
Елена Йончева и Весела Лечева относно среща с граждани, недоволни от чистотата на атмосферния въздух във
Велико Търново и опасенията им за безконтролна сеч на дървета.
***
Кюстендил.
От 16.00 часа в залата на парк - хотел „Кюстендил" ще се състои граждански диалог на тема регионално развитие.
В. Банкерь
√ МВФ отново намали прогнозата си за световния икономически растеж през 2019 г.
Вчера Международният валутен фонд отново намали прогнозата си за световния икономически растеж за 2019 г.,
позовавайки се на рискове като увеличаването на търговското напрежение и по-строгата парична политика от Федералния
резерв, информира CNBC.
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Фондът заяви, че очаква световната икономика да нарасне с 3,3% тази година. Това е по-ниско от предишната му
перспектива от 3,5%, което също е понижение. МВФ обаче добави, че очаква икономиката да се увеличи с 3,6% през 2020
г.
Докладът на МВФ идва, когато Конгресът се бори да премине Споразумението между САЩ, Мексико и Канада (USMCA),
търговско споразумение, подписано от президента Доналд Тръмп и неговите мексикански и канадски колеги във време, в
което ще замени съществуващото Споразумение за свободна търговия в Северна Атлантика. (NAFTA). Междувременно
администрацията на Тръмп се опитва да постигне друга търговска сделка с Китай.
"Балансът на рисковете остава изкривен в посока надолу", заяви МВФ. "Неуспехът да се разрешат различията и
произтичащото от това увеличение на тарифните бариери над и извън това, което е включено в прогнозата, би довело до
по-високи разходи за вносни междинни и капиталови стоки и по-високи цени на крайните стоки за потребителите."
Споразумението USMCA беше подписано на 30 ноември, но все още не е получило одобрение от Конгреса, а получаването
му, чрез законодателния орган, ще бъде трудно за администрацията. Сделката трябва да премине през демократите и
беше критикувана от сенатора от републиканците Чък Грасли. Сенаторът отбеляза, че митата за мексикански и канадски
стоки трябва да бъдат отменени след ратификация на сделката. Тръмп обаче не е показал желание да го направи.
Ако сделката между трите страни се осъществи, последиците за икономиката на САЩ ще бъдат огромни. Канада и Мексико
са два от най-големите търговски партньори на САЩ и съставляват 30% от световната търговия в САЩ през 2018 г., според
данни на Бюрото за преброяване на населението.
"По-високата несигурност на търговската политика и опасенията от ескалация и отмъщение биха намалили бизнес
инвестициите, нарушават веригите за доставки и забавят растежа на производителността", според МВФ. "В резултат на
това, депресираните перспективи за корпоративната рентабилност могат да влошат настроенията на финансовите пазари
и да забавят растежа."
САЩ също се опитват да постигнат споразумение с Китай, най-големия й търговски партньор. Само Китай отчете близо 16%
от световната търговия в САЩ миналата година, показват данните от преброяването. Но докато преговорите между двете
страни продължават, перспективите изглеждат обещаващи.
На 27 март Ройтерс съобщи, че Китай е постигнал безпрецедентен напредък по въпроси като принудителни трансфери на
технологии, които са поставяли точки по време на преговорите си със САЩ. Тръмп също заяви в четвъртък, че „ще знаем
през следващите четири седмици“ дали ще има сделка между най-големите световни икономики.
Очевидният напредък в търговските преговори в САЩ и Китай увеличи търговските запаси тази година. Фондът iShares
MSCI World се търгува с над 15% през 2019 г. S&P 500 също се е повишил с повече от 15%. Неуспехът в сключването на
сделката обаче би навредил на икономиката на САЩ и би подкопал усилията на Китай да съживи икономиката си,
предупреждава МВФ. Икономиката на Китай се е увеличила с 6,6% през 2018 г., което е най-бавната му скорост от близо
30 години.
Друг риск за световния икономически растеж, според фонда, е промяната в паричната политика на централните банки,
особено на Федералния резерв.
Федералният резерв обърна позицията си по отношение на политиката по-рано тази година, премахвайки всички
очаквания за дори едно увеличение на лихвения процент за 2019 година. S&P 500 отбелязва най-голямото си печалба за
първото тримесечие от 1998 г. насам.
МВФ обаче заяви: „Пазарният път на очакваните лихвени проценти остава под прогнозите на Федералния комитет за
открит пазар, което повишава възможността за пазарна преоценка на очаквания политически път, ако икономическите
данни на САЩ останат силни. Това може да доведе до по-високи лихвени проценти в САЩ, подновяване на поскъпването
на долара и по-строги финансови условия за нововъзникващите пазари и развиващите се икономики с уязвимости в
баланса. "
Други рискове, изтъкнати от МВФ, включват Brexit без сделка, политическа несигурност, тъй като няколко страни по света
провеждат избори и геополитическо напрежение в Източна Азия.
infostock.bg
√ Лихвите по гръцките облигации най-ниски от 13 години насам
До какво доведе политиката на стимули от страна на ЕЦБ? До лихви по гръцките държавни облигации под 3.5% за пръв път
от 2006 г. насам.
Доходността на 10-годишните държавни облигации на Гърция достигна най-ниското си ниво за последните 13 години в
понеделник, след като окуражаващи заглавия повишиха нагласите за състоянието на еврозоната, а нулевите доходности
по немските облигации ги тласнаха да търсят по-доходоносни инвестиции.
Сега доходностите между повечето от държавните облигации в еврозоната са с много по-тесни спредове.
Този ефект е засилен на пазара на облигации в Гърция, тъй като възстановяването от дълговата криза в страната
продължава. В петък финансовите министри от еврозоната се договориха да отпуснат 970 милиона евро безвъзмездна
помощ за Гърция като част от програмата за спасяване, заявиха представители на еврозоната.
В допълнение, властите в Атина заявиха, че през следващите месеци Гърция планира по-нататъшно навлизане на пазарите
на облигации, за да изплати до 4 милиарда евро заеми с висок лихвен процент на Международния валутен фонд.
„Харесваме гръцката история, плюс това, че получавате спред от 350 базисни пункта над Германия, което е много
благоприятно“, каза Иън Стейли, директор по корпоративните въпроси на JP Morgan Asset Management, един от найголемите фондове в света, цитиран от CNBC.
Фондът на Стейли, който инвестира в Гърция вече около година, вижда стойност в гръцките държавни облигации, както и
покрити облигации, издадени от гръцки банки.
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"Вероятно все още има проблеми за Гърция в дългосрочен план, но по-голямата част от дълга е от публична страна, което
ни дава комфорт", каза той, имайки предвид факта, че най-големите кредитори на Гърция са фондовете за спасяване на
еврозоната ESM и EFSF.
В понеделник доходността на 10-годишните облигации на Гърция спадна под 3.50% за първи път от януари 2006 г.,
достигайки най-ниско ниво от 3.48%.
Няколко други държавни облигации в еврозоната също се възползват от нискодоходната среда.
Притесненията за европейската икономика, в частност на Германия, бяха подсилени от политическа загриженост за Brexit
и предстоящите европейски парламентарни избори през май, а инвеститорите предпочетоха в подобна несигурна среда
да се насочат към държавен дълг.
Немският износ и внос спаднаха повече от очакваното през февруари, показаха данните в понеделник, което е най-новия
признак за забавяне на ръста на водещата икономика в Европа.
Това изтласка доходността на 10-годишните немски облигации под нулата миналия месец. В понеделник те се въртяха
около нулата.
Доходността на 10-годишните облигации на Франция се разпростира над тази на немските с едва 35 базисни пункта, което
е най-ниската стойност от месец насам. Спредът между белгийските и ирландските и немските еквиваленти също е найтесен от няколко седмици.
Това затягане на спреда идва преди срещата на ЕЦБ, а слабостта на икономиката и усещането за паника сред инвеститорите
връщат предстоящото заседание на централната банка на еврозоната в център на вниманието.
Мoney.bg
√ Цeнтpaлнaтa бaнĸa нa Иpлaндия пpeдyпpeди бpитaнcĸитe инвecтициoнни фoндoвe дa нe пpoдaвaт в cтpaнaтa cлeд
Вrехіt
Цeнтpaлнaтa бaнĸa нa Иpлaндия пpeдyпpeди бpитaнcĸитe инвecтициoннитe фoндoвe дa нe пpoдaвaт cвoитe пpoдyĸти тaм
или в ocтaнaлaтa чacт нa EC cлeд Вrехіt, инфopмиpa Rеutеrѕ.
Peгyлaтopът, бaзиpaн в Дъблин, пиca нa 53 бpитaнcĸи взaимни фoндa, ĸaтo ги пpeдyпpeди, чe щe зaгyбят пpaвoтo cи дa
пpoдaвaт дocтъп дo cвoитe фoндoвe в Иpлaндия и EC, cлeд ĸaтo Oбeдинeнoтo ĸpaлcтвo cтaнe тaĸa нapeчeнaтa тpeтa cтpaнa
извън блoĸa, oбяcнявa peгyлaтopa в имeйл.
Eвpoпa ce cтpeми дa гapaнтиpa, чe щe пpoдължи дa yпpaжнявa нaдзop въpxy yпpaвитeлитe нa aĸтиви, a peгyлaтopитe
пpeдyпpeждaвaт, чe ĸoмпaниитe- "пoщeнcĸи ĸyтии", нoминиpaни в Eвpoпa, нo yпpaвлявaни oт чyжбинa, нямa дa бъдaт
тoлepиpaни. Иpлaндcĸият peгyлaтop пocтoяннo зaявявa, чe дpyжecтвa, peгиcтpиpaни caмo c нoмep нa пoщeнcĸa ĸyтия нe ca
дoбpe дoшли. Фиpмитe, ĸoитo ca yпълнoмoщeни в Иpлaндия, тpябвa дa paбoтят oттaм, нacтoявa peгyлaтopът.
Bcичĸитe 53 фoндa бяxa инфopмиpaли пo-paнo цeнтpaлнaтa бaнĸa, чe възнaмepявaт дa peĸлaмиpaт пoдpaздeлeниятa cи нa
иpлaндcĸи инвecтитopи cъглacнo пpaвилaтa нa EC, ĸaзвa peгyлaтopът. Πиcмoтo инфopмиpa фoндoвeтe, чe "щe зaгyбят
пpaвoтo cи нa пpaвoтo cи дa peĸлaмиpaт пoдpaздeлeния в дъpжaви-члeнĸи нa EC, вĸлючитeлнo Иpлaндия", ĸoгaтo
Beлиĸoбpитaния нaпycнe блoĸa.
Manager.bg
√ Вялата икономика поставя Европейската централна банка на изчакване
Изправена пред политически рискове, които застрашават и без това вялата конюнктура, Европейската централна банка
(ЕЦБ) вероятно ще изрази готовност в сряда да вземе нови мерки в подкрепа на икономиката, без обаче да ги уточнява
още сега.
На заседанието си през март, което бе по-богато на новини, отколкото се очакваше, ЕЦБ понижи прогнозите си за растежа
и инфлацията към 2021 година и отдалечи вдигането на лихвите си към хоризонта на 2020 година вместо през "лятото на
2019 година", както бе обявила по-рано.
Освен това тя посочи, че през септември ще започне да отпуска гигантски евтини заеми за банките, известни със
съкращението на английски TLTRO III (Targeted longer-term refinancing operations или целеви операции по дългосрочно
рефинансиране III), за да гарантира запазването на благоприятни условия в еврозоната.
Само че след тези "малки стъпки в тъмното", по думите на президента на ЕЦБ Марио Драги, нищо не бе направено за
проясняването на икономическия хоризонт.
Гъста мъгла продължава да обгръща датата и условията на Брекзита, а търговските преговори между Китай и САЩ се бавят
и все още няма споразумение. В същото време европейската промишленост продължава да е застрашена от
опустошителни мита.
Така че Драги би трябвало да се придържа към предпазливи формулировки на тазседмичното заседание, което е изнесено
с един ден напред заради срещата на Международния валутен фонд. Най-вероятно той ще заяви за пореден път, че
рисковете, надвиснали над конюнктурата, се увеличават.
Контрастна картина
Освен това италианският банкер вероятно ще заяви категорично, че в значителна степен "паричните стимули"
продължават да бъдат от "съществено значение", за да бъде спечелен залогът за инфлация, близка до 2%, който ЕЦБ
преследва вече над пет години.
Задачата на големите финансисти от Франкфурт се усложнява, като се имат предвид "разнопосочните данни" на
икономическия фронт, които вероятно ще бъдат спирачка пред всякаква новина за паричната политика, според Саймън
Уелс, икономист от HSBC.
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Още повече, че картината не е еднаква: Италия, изпадна в рецесия през втората половина на 2018 година и има опасност
да остане в нея и тази година. Тя представлява контрастна картина на все по-окуражителните очаквания за Испания и
Франция.
А в Германия, която досега бе двигателят на еврозоната, стабилното вътрешно търсене и добре представящият се сектор
на услугите прикриват спада на промишлеността, която страда от забавянето на световния икономически растеж.
Следователно ЕЦБ вероятно ще припомни, че разполага с "кутия с инструменти", в случай че ситуация би се влошила и че
ще продължи да реинвестира натрупания си запас от облигации за 2,6 трилиона евро, придобити от март 2015 година.
Според мнозинството наблюдатели франкфуртската институция вероятно ще изчака преди да обяви подробности по
гигантските заеми за банките към средата на годината.
Помощ за банките?
Също като през 2016-а и 2017 година най-слабите банки, и сред тях италианските, вероятно ще бъдат основните
облагодетелствани от новата планирана програма.
Още повече че, ако "икономиката продължава да поражда разочарования, стимулите биха могли да придобият по-масов
мащаб", прогнозира Марко Бранколини, главен икономист на Nomura.
ЕЦБ освен това ще продължи дебата, започнат през март, за въздействието върху рентабилността на банките на лихвите,
които остават непроменени на минималните си равнище от дълго време.
Отрицателната лихва от - 0,40 на сто за парите, които се предоставят за съхранение на ЕЦБ, а не се завъртат в икономиката,
изсмуква от финансовите институции 7,5 милиарда евро годишно, а те усещат това като бреме.
На пазара още отсега се правят предположения, че ще бъде изграден разпределителен механизъм за прилагането на
отрицателната лихва, както е в Швейцария.
Освен това трябва да се прецени дали има "оправдание на такава мярка от гледна точка на паричната политика", посочи
пред АФП Сабине Лаутеншлегер, член на управителния съвет на ЕЦБ.
Подобен механизъм би могъл да се възприеме като сигнал, че лихвите ще останат на минималното си равнище по-дълго
време от прогнозираното, а междувременно ЕЦБ ще полага усилия да сведе до минимум неудобствата, които произтичат
от това.
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