Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите

Българска телеграфна агенция
√ Работодателските организации представят бъдещите си действия за разрешаване на проблемите в енергетиката
На 10 септември 2015 г., четвъртък, от 12.00 часа, в Национален пресклуб „БТА“ (бул. Цариградско шосе 49) ще се проведе
ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ на представителните на национално ниво организации на работодателите, с участието на:
Васил Велев – председател на Асоциация на индустриалния капитал в България
Божидар Данев – изп. председател на Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес
Цветан Симеонов – председател на Българска търговско-промишлена палата
Кирил Домусчиев – председател на Конфедерация на работодателити и индустриалците в България
Ще бъде представена позицията на работодателите относно ефектите за индустрията от решението на КЕВР за новите цени
на електроенергията от 1 август т.г., както и информация за предстоящите съвместни действия на четирите организации за
разрешаване на проблемите в енергетиката.
Вестник Класа
√ Скъпият ток изяжда 106 540 работни места, бизнесът стяга протести
Цената на тока за бизнеса скочи с около 13 % в края на юли след решението на Комисията за енергийно и водно регулиране
/КЕВР/. Експертите вдигнаха ставката на добавката "задължения към обществото" от 18,63 лв. на 38 лв., което предизвика
яростни протести на бизнеса. Днес работодателски организации дават пресконференция за намеренията си оттук нататък.
Последният национален протест се състоя на 29 юли. Според бизнеса новите цени на тока ще доведат до спад на доходите,
загуба на работни места и ръст в цените на продуктите.На практика тази добавка цели да регулира цената на тока, а
обществото и икономиката да платят разходите от грешни политически решения в областта на енергетиката, обясни
експертът Стамен Тасев пред "Стандарт". Става дума най-вече за "грешните пари", пръснати покрай необмислени проекти
като АЕЦ "Белене" и хидросъоръжението "Цанков камък".
Компенсациите, които енергоемките бизнеси ще получат, за да бъдат конкурентоспособни, ще могат да се изплащат едва
след като нотификацията на Наредбата за намаляване на тежестта на ВЕИ получи одобрение от Европейската комисия.
В подкрепа на позицията на бизнеса е докладът на международната консултантска агенция "Ърнст енд Янг", с който
"Стандарт" разполага.
Високите цени на тока за бизнеса и увеличената добавка "задължения към обществото" ще изядат 106 540 работни места,
ако държавата не подпомогне енергоемките производства. Това се посочва в доклад на агенцията "Ърнст енд Янг". Според
него "подкрепата за ВЕИ, когенерации и невъзстановяемите разходи, формиращи т. нар. цена за "задължения към
обществото", има потенциал да затрие годишна продукция в реалния сектор за 10,303 млн. евро, добавена стойност за
над 1,921 млн. евро, 212 млн. евро годишно инвестиции и над 106 940 работни места". Това е експертната оценка на
средносрочните ефекти на евентуалния апокалиптичен сценарий, в който индустрията се намира месец след драстичния
ръст на цените.
Все още се чака отговор от Еврокомисията по процедурата за нотификация на Наредбата за намаляване на тежестта на
ВЕИ.
В същото време оценката на анализаторите сочи, че България е на второ място в ЕС по размер на "политическите разходи"
в цената на тока.
Докладът на "Ърнст енд Янг" поставя акцент върху икономическите и фискалните ефекти от изменението на цена
"задължение към обществото" и прилагането на Наредбата за намалена тежест на ВЕИ. Анализаторите оценяват
последствията от новата цена "задължения към обществото" на базата на три сценария. Първият е ръстът на цената без
облекчения за засегнатите индустрии. Вторият е прилагане на Наредбата за облекчаване на тежестта на ВЕИ за уязвимите
индустрии, а третият е прилагане на Наредбата за облекчаване на тежестта на ВЕИ към старата цена на тока, който включва
добавка от 18,93 лв./Мвтч.
Анализът сочи, че от въвеждането й през 2009 г., цената за "задължения към обществото" за индустрията е нараснала
около 9 пъти до 2014 г., а от началото на август 2015 г. ръстът е почти двоен. Сравнение на тарифите в ЕС показва, че в
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България политическите разходи към крайната цена на електроенергията за индустрията са сред най-високите. От
началото на август заемаме второ място по този показател в ЕС. Това се дължи на факта, че от години държавите членки
прилагат политики за облекчаване на енергоемките индустрии от тези нетипични разходи. Включително и Румъния въведе
схема за подпомагане на енергоемките си индустрии и ще предостави държавна помощ в размер на 750 млн. евро.
Анализът на ефектите подкрепя решението на законодателя и усилията на изпълнителната власт в България за
реализиране на политика, насочена към намаляване на тежестта на цена "задължения към обществото" за засегнатите
енергоинтензивни индустрии.
Кои са основните рискове за т. нар. енергоинтензивни индустрии?
На първо място големите компании, опериращи на силно конкуренти глобални пазари и с борсово определени цени на
произведените продукти, няма да могат да прехвърлят тези допълнителни разходи към клиентите си. В резултат
оперативната печалба на дружествата в тези сектори ще се свие. Това създава риск производителите да не бъдат в
състояние да генерират достатъчно средства за покриване на очакваната възвръщаемост на своите капиталовложители
(собственици и кредитори). Което може ще доведе до закриване на дейността им. Подобен сценарий ще има пагубно
влияние върху сектора и икономиката. Увеличение на цената за задължения към обществото (без прилагане на
облекчения) би било еквивалентно на облагане на оперативната печалба на енергоемките компании средно с около 20%
данък. При предоставяне на схемата за облекчения в случая на увеличение на енергийните разходи, ще намали данъка до
средна стойност от 6 на сто, смятат анализаторите на "Ърнст енд Янг".
Изчисленията сочат, че ако цената за задължения към обществото се увеличи, но бъде въведено облекчение, икономиката
рискува да загуби в средносрочен план:
- Годишна продукция от 4,055 млн. евро в енергоемките отрасли (пряко въздействие) и допълнително 3,590 млн. евро в
други сектори на икономиката като косвен ефект. Това са общи загуби от 7,644 млн. евро. По този начин помощта води до
намаляване на риска с 2,659 млн. евро.
- Годишна брутна добавена стойност от 448 млн. евро в енергоемките отрасли (пряко въздействие) и 1,014 млн. евро в
други сектори на икономиката като косвен ефект или общо 1,461 млн. евро. По този начин помощта води до намаляване
на риска с 460 млн. евро.
- 14,910 работни места в енергоемките отрасли (пряко въздействие) и допълнително 49,777 работни места в други сектори
на икономиката (косвен ефект) или общо 64,687 работни места. По този начин помощта води до намаляване на риска с
42,253 работни места.
- Годишни инвестиции от 141 млн. евро в енергоемките отрасли. По този начин помощта води до намаляване на риска със
71 млн. евро.
Не по-малко значими са и негативните фискални ефекти. От 1 август 2015г., с влизането в сила на новите цени без действащ
механизъм за намаляване на тежестта за засегнатите индустрии, бюджетът рискува да загуби около 2 млн. евро данък
върху доходите на физическите лица (ДДФЛ), около 7 млн. евро осигуровки и около 6 млн. евро корпоративен данък.
Ако Наредбата бъде одобрена от ЕК, загубите за фиска ще са сведени до 1 млн. евро ДДФЛ, около 3 млн. евро осигуровки
и около 2 млн. евро корпоративен данък. В случай, че цената за задължения към обществото се задържи на нивото от 2014
г. и помощта бъде въведена, се очакват допълнителни постъпления в бюджета в размер на около 2 млн. евро ДДФЛ, 9 млн.
евро осигуровки и 3 млн. евро корпоративен данък, което ще компенсира над 17,5 % от средствата, отредени за
компенсация.
Докладът потвърждава опасенията на едрия бизнес, който реагира остро на новата ставка на добавката "задължения към
обществото". Затова индустриите очакват все още КЕВР да преразгледат размера на добавката, като дори искат да падне
под старите нива от 18,93 лв. на мегаватчас.
В доклада на "Ърнст енд Янг" се прави преглед на подпомагането от страна на държавата към бизнесите на национално
ниво.
Предвиждайки потенциалния риск за конкурентоспособността на предприятията, Германия въведе такива мерки още през
2003 г. и то при положение, че "зелената" добавка там е много по-висока от тази в България. Въпреки това, като се вземе
предвид механизмът за подпомагане на енергоемката индустрия, индустриалните потребители в Германия плащат в пъти
по-ниска добавка "зелена енергия" от тези в България, сочат анализаторите в доклада. /БЛИЦ
Вестник Новинар
√ Украинци с интерес за инвестиции у нас
Украинска делегация проучва възможностите за инвестиции у нас.
Това стана ясно на форум в София, организиран от Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ), на който
присъстваха представители на различни браншове от бизнеса в Украйна.
Участниците във форума бяха запознати с икономическата ситуация у нас и възможностите за сътрудничество с българския
бизнес, както и обсъдиха възможностите за партньорство в различни отрасли.
Форумът се организира по инициатива на запорожкото българско общество „Роднина“ и бе открит от председателя на
АИКБ Васил Велев. По време на инвестиционния форум участниците от Запорожка област на Украйна имаха възможност
да се срещнат и с представители на външното министерство, парламента и Българската агенция за инвестиции (БАИ).
Презентацията на изпълнителния директор на БАИ Стамен Янев предизвика широка дискусия и интерес от украинските
инвеститори за възможностите за стартиране и преместване на бизнес в България, изтъкнаха организаторите на форума.
Предвижда се делегацията от Украйна да посети Сливен, допълниха от Асоциацията на индустриалния капитал.
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fakti.bg
√ Украинска делегация проучва инвестиционните възможности у нас
Украинска делегация проучва инвестиционните възможности у нас. Пред България и Украйна съществуват добри
възможности за развитие на търговско-икономическите отношения. Възходящото им развитие в последните години е
отчасти засегнато от ситуацията в Украйна. Двустранните срещи са ясен сигнал за желанието на украинския бизнес за
възстановяване на възможностите за сътрудничество и развитие с бизнеса на България.
За втори пореден път Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) беше домакин на Инвестиционен форум
„Роднина 2015“, проведен на 7-ми и 8-ми септември 2015 г. в град София. Форумът се организира по инициатива на
Запорожкото българско общество „Роднина“ и бе открит от председателя на АИКБ Васил Велев, който приветства гостите
и пожела успех на форума. Той подчерта, че ръководството на АИКБ се радва на възможността да осигури среща на
членовете на Асоциацията с представители на важни браншове от бизнеса в Украйна.
Председателят на Запорожкото българско общество "Роднина" Иван Григориев изрази благодарност на АИКБ за оказаните
подкрепа и съдействие.
Участниците във форума бяха запознати с икономическата ситуация в България и възможностите за сътрудничество с
българския бизнес, както и обсъдиха възможностите за партньорство в различни области и отрасли.
Положителната динамика на развитие на българската икономика, привлекателният инвестиционен климат,
дългогодишните културни връзки, липсата на езикова бариера, са гаранция за успех на търговското и инвестиционното
партньорство между двете страни.
По време на инвестиционния форум участниците от Запорожка област на Украйна имаха възможност да се срещнат и с
представители на Министерство на външните работи, Народното събрание и Българската агенция за инвестиции (БАИ).
Презентацията на изпълнителния директор на БАИ Стамен Янев предизвика широка дискусия и интерес от украинските
инвеститори за възможностите за стартиране и преместване на бизнес в България. Бяха представени насърчителните
мерки по Закона за насърчаване на инвестициите, които България прилага при сертифициране на инвестиционните
проекти.
Всички участници се обединиха около идеята, че за да се запазят, възродят и развиват духовните ценности, традициите и
българската култура, както и за да се установят по-тесни търговско-икономически връзки между България и Украйна,
инвестиционния форум „Роднина“ трябва да стане традиционен и ежегоден. През следващите три дни програмата на
форума предвижда организиране на срещи и събития в град Сливен.
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√ Украинска делегация проучва инвестиционните възможности у нас
За втори пореден път Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) беше домакин на Инвестиционен форум
„Роднина 2015“, проведен на 7-ми и 8-ми септември 2015 г. в град София. Форумът се организира по инициатива на
Запорожкото българско общество „Роднина“ и бе открит от председателя на АИКБ г-н Васил Велев, който приветства
гостите и пожела успех на форума. Той подчерта, че ръководството на АИКБ се радва на възможността да осигури среща
на членовете на Асоциацията с представители на важни браншове от бизнеса в Украйна. Председателят на Запорожкото
българско общество "Роднина" г-н Иван Григориев изрази благодарност на АИКБ за оказаните подкрепа и съдействие.
Участниците във форума бяха запознати с икономическата ситуация в България и възможностите за сътрудничество с
българския бизнес, както и обсъдиха възможностите за партньорство в различни области и отрасли.
Пред България и Украйна съществуват добри възможности за развитие на търговско-икономическите отношения.
Възходящото им развитие в последните години е отчасти засегнато от ситуацията в Украйна. Двустранните срещи са ясен
сигнал за желанието на украинския бизнес за възстановяване на възможностите за сътрудничество и развитие с бизнеса
на България. Положителната динамика на развитие на българската икономика, привлекателният инвестиционен климат,
дългогодишните културни връзки, липсата на езикова бариера, са гаранция за успех на търговското и инвестиционното
партньорство между двете страни.
По време на инвестиционния форум участниците от Запорожка област на Украйна имаха възможност да се срещнат и с
представители на Министерство на външните работи, Народното събрание и Българската агенция за инвестиции (БАИ).
Презентацията на изпълнителния директор на БАИ г-н Стамен Янев предизвика широка дискусия и интерес от украинските
инвеститори за възможностите за стартиране и преместване на бизнес в България. Бяха представени насърчителните
мерки по Закона за насърчаване на инвестициите, които България прилага при сертифициране на инвестиционните
проекти.
Всички участници се обединиха около идеята, че за да се запазят, възродят и развиват духовните ценности, традициите и
българската култура, както и за да се установят по-тесни търговско-икономически връзки между България и Украйна,
инвестиционния форум „Роднина“ трябва да стане традиционен и ежегоден. През следващите три дни програмата на
форума предвижда организиране на срещи и събития в град Сливен.
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√ Украинска делегация проучва инвестиционните възможности у нас
Украинска делегация проучва инвестиционните възможности у нас. Пред България и Украйна съществуват добри
възможности за развитие на търговско-икономическите отношения. Възходящото им развитие в последните години е
отчасти засегнато от ситуацията в Украйна. Двустранните срещи са ясен сигнал за желанието на украинския бизнес за
възстановяване на възможностите за сътрудничество и развитие с бизнеса на България.
За втори пореден път Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) беше домакин на Инвестиционен форум
„Роднина 2015“, проведен на 7-ми и 8-ми септември 2015 г. в град София. Форумът се организира по инициатива на
Запорожкото българско общество „Роднина“ и бе открит от председателя на АИКБ Васил Велев, който приветства гостите
и пожела успех на форума. Той подчерта, че ръководството на АИКБ се радва на възможността да осигури среща на
членовете на Асоциацията с представители на важни браншове от бизнеса в Украйна.
Председателят на Запорожкото българско общество "Роднина" Иван Григориев изрази благодарност на АИКБ за оказаните
подкрепа и съдействие.
Участниците във форума бяха запознати с икономическата ситуация в България и възможностите за сътрудничество с
българския бизнес, както и обсъдиха възможностите за партньорство в различни области и отрасли.
Положителната динамика на развитие на българската икономика, привлекателният инвестиционен климат,
дългогодишните културни връзки, липсата на езикова бариера, са гаранция за успех на търговското и инвестиционното
партньорство между двете страни.
По време на инвестиционния форум участниците от Запорожка област на Украйна имаха възможност да се срещнат и с
представители на Министерство на външните работи, Народното събрание и Българската агенция за инвестиции (БАИ).
Презентацията на изпълнителния директор на БАИ Стамен Янев предизвика широка дискусия и интерес от украинските
инвеститори за възможностите за стартиране и преместване на бизнес в България. Бяха представени насърчителните
мерки по Закона за насърчаване на инвестициите, които България прилага при сертифициране на инвестиционните
проекти.
Всички участници се обединиха около идеята, че за да се запазят, възродят и развиват духовните ценности, традициите и
българската култура, както и за да се установят по-тесни търговско-икономически връзки между България и Украйна,
инвестиционния форум „Роднина“ трябва да стане традиционен и ежегоден. През следващите три дни програмата на
форума предвижда организиране на срещи и събития в град Сливен.
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Важни обществено-икономически и политически теми

Вестник 24 часа
√ Решават с колко да скочат осигуровките от догодина
С колко да скочат осигуровките от догодина. Днес е последният ден, в който бизнесът и синдикатите имат възможност да
се договорят за минималните суми в 86 икономически сектора, на които ще се осигуряват работниците от догодина,
информира Нова тв.
До момента съгласие за ръст на минималния осигурителен доход има за повече половината браншове. Средно ръстът е с
около 8% - точно колкото синдикатите пожелаха да се вдигне дохода за секторите, в които споразумение няма.
Там, където не се постигне съгласие, ще трябва да се намеси социалният министър. От своя страна бизнесът поиска в
секторите без споразумение да има нулев ръст.
В същото време от КНСБ размахаха пръст и се заканиха, че там, където браншовете отказват преговори, да има проверки
на НАП, за да се установи дали не се плаща под масата и не се укриват пари за осигуровки.
√ Няма да има приватизация на лечебните заведения
Отпадна предложението на здравния министър д-р Петър Москов за приватизацията на лечебните заведения, съобщи
Фокус.. Това стана с негласуване на текстове от Закона за лечебните заведения на второ четене, предложени от здравния
министър д-р Петър Москов. Срещу това негово предложение се обявиха и от управляващите, и от опозицията, имаше и
протести. В последствие по настояване на министър-председателят Бойко Борисов документът остана в законопроекта, но
не получи подкрепа.
Конкретно в разпоредбата от Закона за лечебните заведения се предлагаше отпадането на заведенията от Списъка на
търговските дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала или обособени части от тях по чл. 3, ал. 1 от
Закона за приватизация и следприватизационен контрол, които не са обявени за приватизация.
Предлагаше се и паричните постъпления от приватизацията на държавното участие в капитала на лечебните заведения да
постъпват в централния бюджет и да се разпределят изцяло за политики в областта на здравеопазването в съответствие
със Закона за държавния бюджет за съответната година, а паричните постъпления от приватизацията на общинското
участие в капитала на лечебни заведения да постъпват в общинските бюджети и да се разпределят изцяло за дейности в
областта на здравеопазването съгласно закона за държавния бюджет.
Целта на идеята за приватизация на лечебните заведения беше да се привлече частен капитал, който да бъде инвестиран
в дейността, поддръжката и развитието на съществуващите в момента лечебни заведения, част от Националната здравна
карта.
При дебатите по текста, депутата от ДПС Тунчер Кърджалиев припомни, че обществената реакция срещу това намерение
е била остра и се е наложи „премиерът да потуши цялото това напрежение”.
Вестник Капитал Daily
√ Здравната реформа мина с компромиси
Депутатите приеха комплексно лечение да им само за определени болести, но подкрепиха Москов за това здравната
каса да не финансира всички болници
Осигуряването на комплексно лечение за пациентите - една от основите на здравната реформа на министър Петър Москов,
ще се отнася само за определени заболявания, в включени в основния здравноосигурителен пакет и Националната
здравноосигурителна каса (НЗОК) ще сключва договори само с болници, които могат да го осигурят. С този компромис
народните представители приеха в сряда окончателно промените в закона за лечебните заведения. Предложението на
здравния министър бе този подход да важи за всички заболявания и здравната каса да не може да подписва договори с
болници, които не могат да гарантират цялостно лечение на всички аспекти на болестта на пациентите. То обаче бе
отхвърлено на второ четене в комисията от депутатите на ГЕРБ, ДПС и БСП и в последствие бе редактирано.
Депутатите все пак подкрепиха министъра в борбата му с роенето на болниците и приеха, че НЗОК вече няма да финансира
всички болници в страната и в населените места, в които има с прекалено много лечебни заведения, тя ще сключва
селективно договори от следващата година. Необходимостта от конкретния брой лечебни заведения и лекари ще бъде
определяна в Националната здравна карта. В областите, където съществуват повече болници, отколкото заложените
бройки, решението с кои да се сключват договори ще бъде взимано от директорите на регионалните здравни каси (РЗОК)
по критерии, определени с наредба от Министерския съвет.
Отстъпки
Въпреки обещаната преди дни от премиера Бойко Борисов пълна подкрепа за здравната реформа на Москов след като
ключовият текст за комплексното лечение бе отхвърлен в комисията, при гласуването в зала депутатите от ГЕРБ подкрепиха
редактиран вариант. Председателят на парламентарната здравна комисия Даниела Дариткова предложи, а мнозинството
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прие компромисен текст, който предвижда за определени заболявания от основния пакет, които изискват комплексно
лечение, НЗОК да сключва договори само с болници, които могат да го осигурят.
Мнозинството на ГЕРБ прие че обединенията на бившите диспансери за психично здраве, онкологичните и кожновенерическите с местните болници ще стават само по желание, а не задължително, както предлагаше Москов. Идеята бе
именно чрез тези сдружавания да може да се осигури комплексно лечение. Текстът бе променен още в комисия по
предложение на ДПС. Според окончателната версия, болниците няма да има нужда да се сливат, а ще могат да сключват
договори помежду си, с цел да гарантират, че разполагат с нужните кадри, апаратура и инфраструктура.
Въпреки че депутатите приеха финансирането на болниците да бъде селективно, по предложение на народни
представители в комисията миналата седмица бе записан минимален брой специалисти и клиники в определена област.
Липсва обаче максимален брой клиники по области. Така остава вратичка броят им да бъде превишен.
Какво още
Депутатите гласуваха за създаването на комплексни центрове за деца с увреждания и хронични заболявания и за хора с
редки болести, които да получават цялата им необходима помощ на едно място. Оставено бе изискването директорите
на болници да са специалисти в здравната сфера. С окончателното приемане на промените в Закона за лечебните
заведения бе отхвърлено и предложението на здравния министър за приватизацията на държавните болници. Срещу
идеята се обявиха още на първо четене и представители на управляващите, и на опозицията, а премиерът Борисов лично
"помоли" Москов текстовете да отпаднат.
В крайна сметка компромисният вариант на закона за лечебните заведения явно удовлетвори Москов, който благодари на
депутатите. "Днешното гласуване беше ясна демонстрация, че управляващото мнозинство съществува. То гласува днес
точно така, както гласува за правителството преди осем месеца", коментира той.
√ Сигналите за икономически стимули съживиха пазарите
Японският Nikkei отбеляза най-силния си дневен ръст от 2008 г.
Акциите на световните пазари поскъпнаха в сряда, след като инвеститорите бяха обнадеждени от сигналите за повече
стимули за икономическия растеж в Япония и Китай. Най-силното представяне беше на японския индекс Nikkei, който
поскъпна със 7.7% - най-големия дневен ръст от 30 октомври 2008 г. Причина за това стана изявление на японския премиер
Шиндзо Абе, който заяви, че може да понижи корпоративните данъци. Това даде тласък на цените, които и без това се
възстановяваха от прекомерните разпродажби предишния ден.
Оптимизъм за Китай
Акциите в Китай също поскъпнаха, тъй като инвеститорите очакват Пекин да реагира на спада във външната търговия на
втората най-голяма икономика в света с нови стимули. Финансовото министерство на страната обяви, че ще подсили
фискалната си политика, ще увеличи инвестициите в инфраструктура и ще ускори данъчните реформи. Индексът Shanghai
Composite затвори с ръст от 2.3%, CSI 300 напредна с 1.96%, а хонконгският Hang Seng поскъпна с 4.5%. Индексът на акциите
в Азиатско-тихоокеанския регион без Япония MSCI също постигна силен ръст от 3.3%.
Положителната тенденция се пренесе в Европа, където показателят FTSEurofirst 300 се покачи с 2.4% до двуседмичен връх.
Водещи в поскъпването бяха компаниите от минния сектор, които ще са най-големите печеливши при евентуално
повишение на търсенето на суровини в Китай. Търговията на Wall Street също стартира с ръст над 2%.
"Поскъпването в сряда беше спекулативен скок", предупреждава управляващият директор на австралийската White Funds
Management, цитиран от Reuters. "Пазарът ще остане податлив към връщане на негативните тенденции, докато не видим
сигнали за някакво подобрение в оригиналните фактори за нестабилността начело с перспективите за икономическия
растеж на Китай", заявява той.
Сигурни активи
Прехвърлянето на инвеститорите към акции доведе до понижен интерес към нискорискови държавни ценни книжа от
Германия и САЩ, което предизвика леко повишение на доходността. Други считани за сигурни инвестиции като еврото и
японската йена също отслабнаха на фона на повишения апетит към риск. Единната европейска валута поевтиня с 0.5%
спрямо долара, а при йената спадът достигна 0.9%. Златото също поевтиня леко до под 1120 долара за тройунция.
Оптимизмът за Китай доведе до поскъпване на индустриалните метали, като цената на медта достигна седемседмичен
връх от 5400 долара за тон. Петролът обаче отново започна да спада заради свръхпредпагането на пазара. Цената на сорт
брент се понижи с 1.1% до 48.96 долара за барел.
√ Пазарната нестабилност не се отразява на корпоративните сделки
Сливанията и придобиванията достигат рекордни обеми от началото на годината
Нестабилността на световните капиталови пазари, изглежда, не се отразява на апетита на компаниите за сливания и
придобивания, като само от началото на седмицата са обявени сделки на стойност 40 млрд. долара, пише Fianncial Times.
Само във вторник бяха обявени редица големи транзакции, включително енергийна сделка на стойност 12 млрд. долара
на хонконгския магнат Ли Кашинг, придобиването на австралийската Oil Search от по-големия й конкурент Woodside
Petroleum срещу 8 млрд. долара, офертата на японската MS&AD за британския застраховател Blackstone на стойност 5.3
млрд. долара, както и сделката за щатската хотелска верига Strategic Hotels, която беше купена от Blackstone срещу 6 млрд.
долара.
С тези сделки обемът на обявените от началото на годината сливания и придобивания в световен мащаб достига 3 трлн.
долара. Това е най-високото ниво от предкризисния бум от 2007 г., показват данните на Thomson Reuters.
Въпреки пазарите
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Сътресенията на китайските фондови борси доведоха до ударни вълни на международните пазари през август и създадоха
усещане за несигурност за перспективите на световния икономически растеж. Пазарната волатилност доведе до промени
в плановете за листване на борсата на много компании. Същевременно броят на сливанията и придобиванията през
последните седмици показва, че клатушкането на пазарите не е достатъчно силно, за да спре инерцията на този тип сделки.
"Макар по принцип пазарната нестабилност да води до спад на активността при сделките, в някои случаи това стимулира
компаниите да избързват със сливанията, за да защитят стойността за акционерите си чрез създаване на по-голям и
стабилен бизнес", коментира Крис Вентреска, анализатор от банка JPMorgan.
През миналия месец в САЩ са обявени сделки за над 300 млрд. долара, което е най-активният август в историята на
сливанията и придобиванията в страната. От януари насам стойността на сделките в САЩ достига 1.46 трлн. долара, което
е повече, отколкото за цялата 2014 г. Данните на Dealogic показват, че от началото на тази година сделките в азиатскотихоокеанския регион са достигнали стойност 700 млрд. долара, което е вторият най-висок резултат в историята.
"Не виждаме никакъв съществен ефект върху сливанията и придобиванията от скорошната волатилност на пазара. През
последните няколко години имаше разнообразни събития с краткосрочен ефект върху пазарите, но обемът на сделките
продължи да расте", коментира Лари Хамдан, отговарящ за корпоративните сделки в Америките в банка Barclays.
Сигнал за стабилността на тази тенденция е и нарастващият брой на опитите за враждебни придобивания. Тази седмица
базираната в Холандия фармацевтична компания Mylan направи оферта за 33 млрд. долара за по-малкия си конкурент
Perrigo, като предложението беше отправено директно към акционерите.
Ограничен ефект
Експерти от банковия сектор отбелязват, че пазарната нестабилност все пак може да има ефект върху начина, по който
сделките се структурират и финансират. Крис Вентреска очаква повече сделки, при които плащанията се извършват
предимно с акции, а не в брой. Така компаниите могат да хеджират риска от нови сътресения на пазарите.
Същевременно има и вероятност финансирането на сделки да стане по-скъпо, макар пазарите на дълг да остават стабилни.
"В моменти на пазарна нестабилност кредиторите могат да станат малко по-консервативни, но не и в степен, в която да
бъде застрашена активността. Но най-малкото това ще се отрази на оценките на активите", коментира Робин Ранкин,
отговаряш за сливанията и придобиванията в Credit Suisse. "Освен ако последните корекции не доведат до по-широки
сътресения на пазарите, оставаме оптимистични за активността при корпоративните сделки", отбелязва от своя страна
Марк Шариф от Citigroup.
√ Евтините пари на ЕЦБ не успяват да стимулират инвестициите
Компаниите свиват капиталовите разходи заради слабия икономически растеж
Когато по-рано тази година Европейската централна банка (ЕЦБ) започна програмата за количествено облекчаване, една
от основните заявени цели беше стимулиране на кредитирането и инвестициите в европейската икономика. Без
съживяване на корпоративните разходи регионът е застрашен от изпадане в порочен кръг на нисък икономически растеж
и инвестиции.
При последното заседание на ЕЦБ стана ясно, че банката обмисля подсилване на програмата заради разочароващото
икономическо възстановяване, рисковете за което се увеличават на фона на нестабилността на световните пазари. Засега
обаче няма доказателства, че агресивните мерки на ЕЦБ имат какъвто и да било ефект върху корпоративните инвестиции,
отбелязва Financial Times.
Без ефект
Наскоро Siemens откри нов завод за турбини в Германия, но според финансовия директор на компанията Ралф Томас
решението за инвестицията не се дължи на политиката на ЕЦБ. "Инвестициите са движени в много по-голяма степен от
очакванията за растежа, потенциалната печалба и техническите аспекти, отколкото от ниските лихвени нива", изтъква той.
Печатането на пари е понижило цената на кредитите за бизнеса, но ЕЦБ все още не е успяла да създаде атмосфера, в която
доверието и достъпът до капитал са достатъчно високи, за да стимулират ръст на инвестициите. "Евтините пари не ни карат
да инвестираме повече. Ориентираме разходите си според перспективите за растежа, а в Европа те са умерени",
коментира Курт Бок, изпълнителен директор на BASF. Въпреки тези настроения президентът на ЕЦБ Марио Драги настоява,
че политиката му е ефективна и вече може да се види подобряване на кредитните условия в страни като Испания, Италия
и Франция.
Според прогнозата на Standard & Poor’s в световен мащаб капиталовите инвестиции ще се свият с 10% през тази година
заради спадащите цени на суровините. Корпоративните инвестиции в Европа се сринаха след кризата от 2008 г. След
кратък ръст през 2010-2011 г. през последните години те като цяло стагнират в най-големите икономики в региона
Германия и Франция въпреки слабото евро и стабилните корпоративни печалби. Компаниите предпочитат да трупат
парични резерви, които са нараснали до 1.1 трлн. евро – с 40% повече от 2008 г.
Цена на капитала
Не е окуражаващ и опитът на САЩ, където количественото облекчаване започна много по-рано. Там печатането на пари
оскъпи акциите на компаниите, но те използват евтиния дълг повече за обратни изкупувания, дивиденти и придобивания,
отколкото за разрастване на бизнеса чрез нови инвестиции. Ниските лихви и евтината ликвидност в Европа, САЩ и Япония
на теория трябва да стимулират инвестициите, но на практика това не се случва.
Една от причините е, че при одобрението на нови проекти бордовете оценяват средно претеглената цена на капитала
(WACC), която освен лихвените плащания включва и възвращаемостта на капитала, изисквана от акционерите. Исканият от
инвеститорите рисков премиум се повишава през последните години, което частично компенсира спадащата цена на
дълга. Тъй като публичните компании се финансират повече с акции, отколкото с дълг, реално цената за набиране на
капитал не е спаднала значително.
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Вестник Сега
√ Здравната каса ще финансира болниците само според нуждите на населението
Парламентът одобри здравната реформа, като остави всички важни решения да се определят с наредби от
министър Москов
Здравната каса повече няма да финансира всяка новооткрита болница, а ще решава според националната здравна карта,
която ще има задължителен характер. В нея ще бъдат описани потребностите на населението по региони. Това реши
окончателно парламентът, приемайки поправките в Закона за лечебните заведения.
ГЕРБ се вслушаха в обещанието на премиера Борисов да бъде осигурена подкрепа за здравната реформа на министър
Петър Москов. Най-важните промени, които се отнасят до финансирането на болниците, ще се решават с наредби и
методики на здравното министерство. От здравния министър ще зависи дали НЗОК ще отказва договори на болници и на
кои и дали държавни и частни лечебни заведения ще са принудени да влизат в обединения и за какво. В момента в
България вече има двойно повече болнични легла от ЕС, а според статистиката всеки четвърти българин е хоспитализиран
веднъж годишно, като на практика на лечение се подлагат хора, за които това не е наложително или е дори ненужно.
Националната здравна карта ще има задължителен характер. В нея по области ще са описани потребностите на
населението от медицинска помощ. Как ще се определят нуждите от лечение по специалности и лечебни заведения лекари и болници, ще е разписано в методика на здравното министерство. В регионите, където има повече болници от
потребностите, здравната каса няма да финансира всички заведения. Критериите, по които НЗОК ще решава с кого да
сключи договор и кой да остане без финансиране, ще са описани в наредба. Министър Москов твърди, че приоритет при
финансирането ще имат болниците, които осигуряват цялостно лечение, а не съсредоточените само върху добре
финансираните от касата дейности.
Законът предвижда платеното от НЗОК лечение да се раздели в два пакета - основен и допълнителен. За болестите от
основния пакет, за които е предвидено комплексно лечение, здравната каса ще сключва договори само с болници или
обединения от болници, които могат да го осигурят. Министър Москов обясни пред "Сега", че идеята му е от догодина
комплексна грижа да е разписана в наредба за рак, най-масовите кардиологични и някои редки болести. Целта е до 3
години комплексна грижа да се осигурява за целия основен пакет.
Предложението на здравния министър Москов беше въпросната грижа да може да се осигурява на едно място, т.е. или в
една болница, или в обединение от болници. Мнозинството обаче прие по-мек текст, според който лечебниците да могат
да сключват договори помежду си, за да получават финансиране от НЗОК за комплексната грижа, без да се обединяват.
Идеята е при рак например пациентът да има гарантирано лечение във всеки един етап - операция, химиотерапия и
лъчетерапия, а не в една болница да получи хирургично лечение, а в друга - вливания, като сам да си урежда престоя.
НЗОК пък няма да плаща на всяка една болница за отчетеното лечение по 3 клинични пътеки, а ще се сключва един договор
за всички нужни за лечението пътеки накуп. Тоест или ще се плащат всички пътеки, или нито една. Болниците ще трябва
сами да се разберат помежду си дали да влизат в холдинги или обединения по Търговския закон, или да сключват само
договори и помежду си ще се разбират кой каква част от финансирането ще получи.
Притесненията на опозицията са, че ако държавни, общински и частни болници започнат да правят обединения, ще се
стигне до източване на пари. Но според Москов идеята е болници, които се занимават само с химиотерапия например, да
не могат да получават директно пари от касата, както и чрез обединяването да бъде съкратена администрацията.
Окончателно отпадна идеята, заради която през лятото имаше протести - онко-, психо- и кожните диспансери да се
обединят с други болници. Акредитацията на болниците няма да е задължителна за договор с НЗОК, както е и в момента,
а за директорите на лечебни заведения остава изискването да имат квалификация по здравен мениджмънт.
ПАКЕТ
До 15 септември трябва да е ясно какво ще съдържа основният пакет и какво допълнителният, обясни зам. здравният
министър Ваньо Шарков. Болестите от основния ще имат приоритетно и, според обещанията на Москов, 100% гарантирано
финансиране, докато за тези от допълнителния парите ще са по-малко от сега и за лечение ще се чака. В основния пакет
ще са детското и майчиното здравеопазване, инсултите, кардиологията, кардиохирургията и инвазивната кардиология,
неврохирургията и травматологията. В допълнителния засега е ясно, че ще са "пъпките", по думите на Шарков - т.е.
второстепенните заболявания. Повечето еднодневни очни операции пък ще минат от болничната към извънболничната
помощ. Основният пакет също не беше дефиниран в закон, а определянето на съдържанието му беше оставено изцяло на
МЗ.
√ Русия изпадна в рецесия заради санкциите и ниските цени на петрола
Москва се готви за нова вълна от наказателни мерки на Запада
Ниските цени на петрола и санкциите, наложени на Русия от Запада заради украинската криза, доведоха руската
икономика до тежка рецесия през второто тримесечие на тази година, сочат данните на националната статистическа
служба Росстат, цитирани от агенциите. Според окончателните данни Брутният вътрешен продукт (БВП) на Русия се е свил
през второто тримесечие с 4.6% спрямо същия период на м.г. Данните са по-лоши от средните прогнози за спад на БВП с
4.4% и показват, че руската икономика се намира в най-дълбока рецесия от 2009 г.
Централната банка на Русия предупреди преди дни, че страната може да навлезе в икономическа рецесия и догодина, ако
през 2016 г. цените на суровия петрол останат под 60 долара за барел. Руският зам. външен министър Сергей Рябков
предупреди вчера, че вероятно САЩ и ЕС ще продължат да затягат санкциите срещу страната независимо от развитието на
украинската криза. "Смятаме, че в някои области, без значение какво се случва в Донбас, трябва да очакваме по-нататъшно
затягане на ограниченията", каза той, цитиран от РИА "Новости". Според Рябков въведените през миналата седмица
8

допълнителни санкции от САЩ срещу руски юридически лица, включително срещу "Рособоронекспорт", е "отражение на
политиката за усложнение на работата на руската отбранителна промишленост и на всички държавни механизми". "Ние
разбираме, че трябва да се научим да работим в тези условия", обясни още Рябков.
За изпадането на страната в рецесия допринасят също обезценяването на руската рубла от началото на годината и
последвалият скок на инфлацията - фактори, които доведоха до сериозно намаляване на вътрешните потребителски
разходи. За последната година рублата загуби над 40% от стойността си спрямо американския долар, което я направи една
от най-слабо представящите се валути в световен мащаб.
Вестник Стандарт
√ Скъпият ток изяжда 106 540 работни места
Ако не се подпомогнат енергоемките индустрии, фискът ще загуби 15 млн. лв. от данъци
На второ място сме в Европа по "политически разходи" за ел. енергия, сочи доклад на "Ърнст енд Янг"
Цената на тока за бизнеса скочи с около 13 % в края на юли след решението на Комисията за енергийно и водно регулиране
/КЕВР/. Експертите вдигнаха ставката на добавката "задължения към обществото" от 18,63 лв. на 38 лв., което предизвика
яростни протести на бизнеса.
На практика тази добавка цели да регулира цената на тока, а обществото и икономиката да платят разходите от грешни
политически решения в областта на енергетиката, обясни експертът Стамен Тасев пред "Стандарт". Става дума най-вече за
"грешните пари", пръснати покрай необмислени проекти като АЕЦ "Белене" и хидросъоръжението "Цанков камък".
Компенсациите, които енергоемките бизнеси ще получат, за да бъдат конкурентоспособни, ще могат да се изплащат едва
след като нотификацията на Наредбата за намаляване на тежестта на ВЕИ получи одобрение от Европейската комисия.
В подкрепа на позицията на бизнеса е докладът на международната консултантска агенция "Ърнст енд Янг", с който
"Стандарт" разполага.
Високите цени на тока за бизнеса и увеличената добавка "задължения към обществото" ще изядат 106 540 работни места,
ако държавата не подпомогне енергоемките производства. Това се посочва в доклад на агенцията "Ърнст енд Янг".
Според него "подкрепата за ВЕИ, когенерации и невъзстановяемите разходи, формиращи т. нар. цена за "задължения към
обществото", има потенциал да затрие годишна продукция в реалния сектор за 10,303 млн. евро, добавена стойност за
над 1,921 млн. евро, 212 млн. евро годишно инвестиции и над 106 940 работни места".
Това е експертната оценка на средносрочните ефекти на евентуалния апокалиптичен сценарий, в който индустрията се
намира месец след драстичния ръст на цените. Все още се очаква отговор от Европейската комисия по процедурата за
нотификация на Наредбата за намаляване на тежестта на ВЕИ.
В същото време оценката на анализаторите сочи, че България е на второ място в ЕС по размер на "политическите разходи"
в цената на тока.
Докладът на "Ърнст енд Янг" поставя акцент върху икономическите и фискалните ефекти от изменението на цена
"задължение към обществото" и прилагането на Наредбата за намалена тежест на ВЕИ. Анализаторите оценяват
последствията от новата цена "задължения към обществото" на базата на три сценария. Първият е ръстът на цената без
облекчения за засегнатите индустрии. Вторият е прилагане на Наредбата за облекчаване на тежестта на ВЕИ за уязвимите
индустрии, а третият е прилагане на Наредбата за облекчаване на тежестта на ВЕИ към старата цена на тока, който включва
добавка от 18,93 лв./Мвтч.
Анализът сочи, че от въвеждането й през 2009 г., цената за "задължения към обществото" за индустрията е нараснала
около 9 пъти до 2014 г., а от началото на август 2015 г. ръстът е почти двоен. Сравнение на тарифите в ЕС показва, че в
България политическите разходи към крайната цена на електроенергията за индустрията са сред най-високите. От
началото на август заемаме второ място по този показател в ЕС. Това се дължи на факта, че от години държавите членки
прилагат политики за облекчаване на енергоемките индустрии от тези нетипични разходи. Включително и Румъния въведе
схема за подпомагане на енергоемките си индустрии и ще предостави държавна помощ в размер на 750 млн. евро.
Анализът на ефектите подкрепя решението на законодателя и усилията на изпълнителната власт в България за
реализиране на политика, насочена към намаляване на тежестта на цена "задължения към обществото" за засегнатите
енергоинтензивни индустрии.
Кои са основните рискове за т. нар. енергоинтензивни индустрии?
На първо място големите компании, опериращи на силно конкуренти глобални пазари и с борсово определени цени на
произведените продукти, няма да могат да прехвърлят тези допълнителни разходи към клиентите си. В резултат
оперативната печалба на дружествата в тези сектори ще се свие. Това създава риск производителите да не бъдат в
състояние да генерират достатъчно средства за покриване на очакваната възвръщаемост на своите капиталовложители
(собственици и кредитори). Което може ще доведе до закриване на дейността им. Подобен сценарий ще има пагубно
влияние върху сектора и икономиката. Увеличение на цената за задължения към обществото (без прилагане на
облекчения) би било еквивалентно на облагане на оперативната печалба на енергоемките компании средно с около 20%
данък. При предоставяне на схемата за облекчения в случая на увеличение на енергийните разходи, ще намали данъка до
средна стойност от 6 на сто, смятат анализаторите на "Ърнст енд Янг".
Изчисленията сочат, че ако цената за задължения към обществото се увеличи, но бъде въведено облекчение, икономиката
рискува да загуби в средносрочен план:
- Годишна продукция от 4,055 млн. евро в енергоемките отрасли (пряко въздействие) и допълнително 3,590 млн. евро в
други сектори на икономиката като косвен ефект. Това са общи загуби от 7,644 млн. евро. По този начин помощта води до
намаляване на риска с 2,659 млн. евро.
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- Годишна брутна добавена стойност от 448 млн. евро в енергоемките отрасли (пряко въздействие) и 1,014 млн. евро в
други сектори на икономиката като косвен ефект или общо 1,461 млн. евро. По този начин помощта води до намаляване
на риска с 460 млн. евро.
- 14,910 работни места в енергоемките отрасли (пряко въздействие) и допълнително 49,777 работни места в други сектори
на икономиката (косвен ефект) или общо 64,687 работни места. По този начин помощта води до намаляване на риска с
42,253 работни места.
- Годишни инвестиции от 141 млн. евро в енергоемките отрасли. По този начин помощта води до намаляване на риска със
71 млн. евро.
Не по-малко значими са и негативните фискални ефекти. От 1 август 2015г., с влизането в сила на новите цени без действащ
механизъм за намаляване на тежестта за засегнатите индустрии, бюджетът рискува да загуби около 2 млн. евро данък
върху доходите на физическите лица (ДДФЛ), около 7 млн. евро осигуровки и около 6 млн. евро корпоративен данък.
Ако Наредбата бъде одобрена от ЕК, загубите за фиска ще са сведени до 1 млн. евро ДДФЛ, около 3 млн. евро осигуровки
и около 2 млн. евро корпоративен данък. В случай, че цената за задължения към обществото се задържи на нивото от 2014
г. и помощта бъде въведена, се очакват допълнителни постъпления в бюджета в размер на около 2 млн. евро ДДФЛ, 9 млн.
евро осигуровки и 3 млн. евро корпоративен данък, което ще компенсира над 17,5 % от средствата, отредени за
компенсация.
Докладът потвърждава опасенията на едрия бизнес, който реагира остро на новата ставка на добавката "задължения към
обществото". Затова индустриите очакват все още КЕВР да преразгледат размера на добавката, като дори искат да падне
под старите нива от 18,93 лв. на мегаватчас.
В доклада на "Ърнст енд Янг" се прави преглед на подпомагането от страна на държавата към бизнесите на национално
ниво.
Предвиждайки потенциалния риск за конкурентоспособността на предприятията, Германия въведе такива мерки още през
2003 г. и то при положение, че "зелената" добавка там е много по-висока от тази в България. Въпреки това, като се вземе
предвид механизмът за подпомагане на енергоемката индустрия, индустриалните потребители в Германия плащат в пъти
по-ниска добавка "зелена енергия" от тези в България, сочат анализаторите в доклада.
√ Разкриват парите на българи в 52 страни
Разкриват парите на българи в 52 страни. Всяка година НАП ще получава информация какви суми държат българи в
страните от ЕС, САЩ и всички други държави, които на 29 октомври 2014 г. са подписали Многостранното споразумение за
автоматичен обмен на финансова информация.
Това гласят промени в ДОПК, които бяха приети от МС. Всяка година до 30 септември НАП ще получава от данъчните на 52
страни данни за банковите сметки на българи, наличните суми по тях и начислените лихви.
Ще получава и данни за вложените от нашенци средства във взаимни и инвестиционни фондове в тези страни. Така лесно
ще се вижда, ако българин декларира малки доходи, а има големи суми зад граница.
Вестник Монитор
√ 11 млрд. лв. фискален резерв до средата на годината
Положително салдо от 889,5 млн. лева
11 млрд. лева е бил фискалният резерв на страната ни до средата на годината, от който 10,8 млрд. лв. депозити в БНБ и
банки и 200 млн. лева вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други. Това стана
ясно от доклада за касовото изпълнение на консолидираната фискална програма (КФП) за първото полугодие на 2015 г.,
приет вчера от правителството. Положително салдо по КФП от 889,5 млн. лв. е отчетено пред кабинета през първите 6
месеца от годината. То се формира от превишение на приходите над разходите по националния бюджет в размер на 442,3
млн. лв. и излишък по европейските средства в размер на 447,3 млн. лева. За сравнение към края на месец юни 2014 г.
бюджетното салдо по КФП е било дефицит в размер на 996,4 млн. лв. При това положение бюджетната позиция на страната
се подобрява номинално с 1,886 млрд. лв., което се дължи на ръста при приходите по националния бюджет и ръста при
помощите.
В сравнение със същия период на предходната година, приходите и помощите нарастват с 15,1%, което е 2,133 млрд. лв.
При данъчните приходи има ръст от 9,9% - 1,106 млрд. лева, неданъчните приходи растат със 194,8 млн. лв. (10,7%), а
постъпленията от помощи се увеличават с 831,6 млн. лв. Разходите по консолидираната фискална програма, в това число
и вноската на страната в бюджета на ЕС към края на юни 2015 г. са 15,414 млрд. лева, което е 46,9% от годишните разчети.
Вестник Класа
√ Решават с колко да скочат осигуровките
Днес е последният ден, в който бизнесът и синдикатите имат възможност да се договорят за минималните суми в 86
икономически сектора, на които ще се осигуряват работниците от догодина.
До момента съгласие за ръст на минималния осигурителен доход има за повече половината браншове. Средно ръстът е с
около 8% - точно колкото синдикатите пожелаха да се вдигне дохода за секторите, в които споразумение няма.
Там, където не се постигне съгласие, ще трябва да се намеси социалният министър.
Бизнесът поиска в секторите без споразумение да има нулев ръст.
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От КНСБ се заканиха, че там, където браншовете отказват преговори, да има проверки на НАП, за да се установи дали не
се плаща под масата и не се укриват пари за осигуровки.
√ България иска индивидуален пакет фермерски помощи за всяка страна от ЕС
Министрите на земеделието от Европейския съюз не успяха да постигнат съгласие за механизма, по който ще се
разпределят обявените в понеделник допълнителни 500 милиона евро помощи между млекопроизводителите на 28-те
държави заради рязко падналите цени, принос за което има и руското ембарго за вноса на храни от Европа.
Пакетът от мерки бе предложен от Европейската комисия в отговор на протестите на бранша, но агроминистрите не успяха
да определят схемата за получаване на парите от най-засегнатите млекопроизводители, каза заместник-председателят на
ЕК Юрки Катайнен. Затова те ще се съберат отново следващата седмица за уточняване на формулата за разпределяне на
средствата.
"Ще продължим този разговор. Разбира се, трябва да се съобразим с най-засегнатите държави, особено от руското ембарго
и от други пазарни аномалии. Най-голям дял от тези 500 милиона ще бъде насочен към национални програми за
подпомагане. Затова призоваваме правителствата да посочат най-подходящите инструменти за нуждите на техните
производители", заяви Катайнен, цитиран от БНР.
При разговорите първоначално подпомагането за България е било изчислено на 3 милиона евро, което българската
делегация е отхвърлило с настояване за повече, съобщиха източници от Брюксел.
Българският министър на земеделието Десислава Танева коментира, че страната ни ще настоява да се определи за всяка
държава отделен пакет с финансови мерки според степента на претърпените щети.
"Финансовият пакет за всяка една държава трябва да се определи в зависимост от загубите на фермерите", казала тя пред
колегите си по време на извънредното заседание в Брюксел, съобщи пресцентъра на ведомството.
Според Танева, предприетите сега мерки не променят правилата за пазарна ориентация на млечния сектор, защото
кризата е предизвикана и от политически мерки.
"В България цената на млякото през месец август е с 23% по-ниска спрямо август миналата година. От декември, всеки
месец на Съвета на министрите с различните страни сме постигали споразумение, за подкрепа на общи мерки, но досега
нямаше резултат", посочи земеделският министър.
По думите й, към предложенията за определяне на финансовия пакет може да се включи и критерият млечни квоти и
тяхното изпълнение, съгласно предложението на Португалия. Друг критерий може да е средната цена към август 2014 г. и
към юли 2015 г. и така ще се получи справедливост за фермерите във всяка от страните членки.
Чака се Брюксел да вземе още административни мерки, за да започне на авансовото изплащане на директните субсидии
за фермерите още от 16 октомври, което е друга мярка за стабилизиране на сектора на млекопроизводство и
месопроизводство.
"За тези схеми по директни плащания, за които проверките са минали, да се допусне на 100% тяхното разплащане, а за
тези, които проверките не са минали до 85%", предложи още Десислава Танева. Тя апелира да бъде дадена възможност
на фермерите да осигурят изхранването на стадата си при възможно по-добра ценова ситуация на съответните фуражи.
Танева е поискала съща така за всяка от страните членки да бъде определен максимален бюджет на мерките за схемата
училищно мляко. "В него да се включват като възможни инструментите за подкрепа и разяснителните кампании за
здравословното хранене с млечни продукти, като разширим обхвата на продуктите. Да включим сирене, кисело мляко,
кашкавал и променим начина на финансиране на тази схема като националното финансиране е по-малко ", заяви
Десислава Танева.
Обявените допълнителни половин милиард евро помощ за фермерите в Европа не са нова помощ, а идва от спестени
средства в буфери на европейския бюджет, уточниха от Люксембургското ротационно председателство.
investor.bg
√ Булгаргаз ще поиска намаление на цената на газа с малко над 14%
От началото на годината се наблюдава ръст на потреблението на природен газ от страна на химическата
индустрия, отчитат от компанията
Булгаргаз ще поиска намаление на цената на газа с малко над 14% до 415 лева за 1000 куб. метра (без акцизи и ДДС) през
последните три месеца на годината. Това съобщи директорът на компанията Петьо Иванов пред БНР.
Малко по-късно днес официалното заявление за цената на синьото гориво трябва да бъде внесено в Комисията по
енергийно и водно регулиране (КЕВР). По регламент, след като се запознае с мотивите, работна група на регулатора ще
изработи своето становище по искането на газовата компания. След няколко заседания (открити и закрити) КЕВР ще
определи и новата цена на газа в края на месеца.
Първоначалните изчисления на газовата компания, публукувани публично преди месец, сочеха, че суровината трябва да
поевтинее с 13,6% до малко над 418 лева за 1000 куб. метра.
Мотив на Булгаргаз за исканото намаление е продължаващият спад на цената на петрола на световните пазари. Според
Иванов има голяма вероятност на базата на нагласите на пазарите и съотношението между долар и лев цената на
природния газ поне да не поскъпне и в първите три месеца на 2016 година.
Директорът на Булгаргаз направи и прогноза, че намаляването на цената на природния газ може да се отрази положително
по отношение за намаляване на цената на електроенергията, която НЕК ще купува от топлофикационните дружества.
През тази година се наблюдава ръст на потреблението на природния газ, показват още разчетите на Булгаргаз. Основно
това се отнася до химическата индустрия, която е с по-голям дял от сектор „Енергетика”.
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Към 31 август 2015 година задълженията на топлофикационните дружества намаляват донякъде. Един от големите
длъжници е Топлофикация – София, която има да плаща 96 млн. лева към Булгаргаз.
Според Иванов обаче през следващите месеци потреблението на газ от тези дружества ще се увеличава и дали
тенденцията към намаляване на задълженията ще се задържи, зависи основно от това дали Националната електрическа
компания има средства да плаща за изкупуваната електроенергия от топлофикационните централи.
√ България е сред страните със значителна бюджетна прозрачност
Спрямо 2006 г. оценката на бюджетната прозрачност в страната се подобрява значително, но спрямо 2012 г. остава
непроменена
България запазва оценката си за бюджетна прозрачност според международния индекс „Бюджетна прозрачност“ – 65
пункта (при максимални 100) от изданието на индекса през 2012 г. Това показва единственото международно независимо
сравнително изследване на бюджетната прозрачност.
Страната остава във втората група държави в индекса с оценка между 60 и 80, като за тези страни се смята, че имат
значително ниво на бюджетна прозрачност.
От 2006 година, когато е публикуван първият индекс, оценката на България отбелязва значително подобрение – от 47
пункта през 2006 до 65 през 2015 г.
Подобрението се дължи на публикуването на повече бюджетна информация - относно проектобюджета, приетия бюджет,
месечни и полугодишни доклади, годишни и одитни доклади, кратък бюджет за широката публика.
За пръв път от създаването на индекса България отчита наличието на всички 8 ключови документа, характеризиращи
прозрачността на правителството и достъпа на гражданите до информация за планирането, изпълнението и контрола
върху бюджета, но някои от тях не предоставят достатъчно информация.
Като цяло правителството предоставя значителен обем информация чрез средносрочната фискална рамка,
проектобюджета, документите по самия бюджет, както и месечните и годишните отчети по изпълнението на бюджета и
състоянието на държавния дълг, отчита проучването. Въпреки това възможностите за участие на гражданското общество
в процеса на планиране на бюджета и получаването на обратна връзка са относително слаби (България получава оценка
38), отчита изследването.
За повишаване на представянето си България трябва да подобри бюджетния процес, препоръчва проучването.
Правителството може да изготвя по-задълбочен макроанализ за ефектите от различни сценарии върху бъдещото
изпълнение на бюджета, както и да анализира разликите между планирани и отчетени показатели в годишния отчет за
изпълнението на бюджета.
Препоръчва се и създаването на механизъм за дискусия на бюджетните приоритети с гражданското общество и
систематично отчитане на позициите на засегнатите страни и степента на тяхното възприемане в бюджетните решения.
България има нужда и от специализирано звено за бюджетни анализи в парламента.
Като цяло изследването „Отворен бюджет“ 2015 достига до извода, че 98 от 102 проучвани страни нямат адекватни
системи, които да гарантират, че публичните средства се използват ефективно и ефикасно. 98 от страните не се справят
поне с един от трите стълба на отчетността (прозрачност, участие на обществото и бюджетен надзор); 32 от страните имат
проблеми и с трите стълба – вкл. Алжир, Боливия, Камбоджа, Ирак и пр.
Едва 24 страни (включително България) имат оценка над 60 по отношение на бюджетната прозрачност и предоставят на
гражданите достатъчно информация за употребата на публичните средства. Водещите страни в индекса „Отворен бюджет“
2015 са Нова Зеландия и Швеция. Тревожно е, че в останалите 78 страни, които предоставят недостатъчна информация за
бюджета, живеят над две трети от населението на света. 17 страни не публикуват никаква или почти никаква информация
за бюджета, а 16 страни не публикуват дори проектобюджет.
Като цяло бюджетната прозрачност се подобрява, както и при публикуването на предишните индекси. Средната оценка в
Индекса „Отворен бюджет“ 2015 се увеличава до 45. Прогресът е особено бърз сред страните и регионите, които досега
бяха непрозрачни – например Киргизстан (оценката се утроява), Тунис (четирикратно увеличение) и франкофонските
страни в Западна Африка.
Според изследването 95 от 102 изследвани страни не предоставят достатъчно възможности за участие на обществото, а в
същото време законодателните власти нямат достатъчно изследователски и аналитичен капацитет, липсват и системи за
контрол на качеството в повечето национални одитни органи.
* Индексът “Отворен бюджет” е единственото международно независимо сравнително изследване на бюджетната
прозрачност. Той оценява степента, в която правителствата на 102 страни по света осигуряват на обществото навременна
и подробна информация за бюджета.
√ СБ и ЕБВР ще консултират финансовото министерство за Фонда на фондовете
Експертизата на институциите ще се използва през целия период на изпълнение на финансовите инструменти у нас
Министерството на финансите ще използва експертизата на Световната банка (СБ) и на Европейската банка за
възстановяване и развитие (ЕБВР) при създаването на Фонда на фондовете, съобщиха от пресслужбата на кабинета.
Така нареченият „мениджър на Фонда на фондовете”, който ще управлява централизирано финансовите инструменти по
оперативните програми, беше одобрен от кабинета през юли. Министерският съвет учреди еднолично акционерно
дружество с държавно участие в капитала „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД. То е с предмет на
дейност управление на финансовите инструменти, които ще бъдат прилагани по програмите, съфинансирани от
Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд, от Европейския земеделски
фонд за развитие на селските райони и от Европейския фонд за морско дело и рибарство в България.
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На днешното заседание правителството одобри проектите на споразумения за предоставяне на консултантски услуги
между Министерството на финансите и СБ за създаването на Фонд на фондовете за управление на финансовите
инструменти по оперативни програми на ЕС за периода 2014-2020 г. и между Министерството на финансите и ЕБВР.
Одобрените днес проектоспоразумения с двете финансови институции са изготвени въз основа на сключените през 2012
г. и 2013 г. договорености с ЕБВР и СБ за оказване на техническа помощ и подкрепа за изпълнението на проекти, допълват
от кабинета.
Целта им е българските институции да ползват експертизата на банките в областта на стратегическото планиране,
проектирането и управлението на проекти с оглед успешното усвояване на средствата от ЕС.
Сключването на новите две споразумения експертно ще подпомогне Министерството на финансите в процеса на
създаването на Фонд на фондовете.
Експертизата на международните финансови институции – ЕБВР и Световната банка, е необходима на страната ни и се
планира да бъде използвана както на етап създаване на Фонд на фондовете, така и през целия период на изпълнение на
финансовите инструменти у нас, посочва се в съобщението на правителството.
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