Асоциация на индустрилания капитал в България в медиите
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√ След 12 години в Добрич е възстановен Общинският тристранен съвет
След 12-годишно прекъсване днес в Добрич е възстановена работата на Общинския тристранен съвет за социално
партньорство, съобщи за Topnovono.bg регионалният координатор на КНСБ Гинка Василева.
В него са взели участие кметът Йордан Йорданов, зам.-кметът по бюджет и финанси Елка Димова, председателят на
регионалния клон на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България /КРИБ/ Мария Кирилова,
Николай Колев – Българска стопанска камара /БСК/, Силвия Кирякова от Асоциацията на индустриалния капитал в
България /АИКБ/, както и регионалните лидери на КНСБ Гинка Василева и на КТ „Подкрепа“ Маргарита Нейкова.
На заседанието днес са утвърдени правилата за работа на Общинския съвет за социално партньорство.
КНСБ и КТ „Подкрепа“ са представили исканията си за бюджет 2016 г. по отношение на дейностите държавна и местна
отговорност.

Важни обществено-икономически и политически теми

Вестник 24 часа
√ Фирмите, издирващи длъжници, взимат от 1 до 40% от дължимата сума
В нашия сектор няма регулации, действаме по законите на джунглата. Това призна в студиото на Нова телевизия Райна
Миткова, председател на браншовата асоциация на колекторските фирми.
Тя отрече, че при прибиране на вземания, техните членове нямат право да начисляват допълнителни суми и взимат
точно толкова, колкото дължи. „Целта ни е да съберем дълга извънсъдебно, така се пестят пари”, допълни Миткова.
Според нея, ако се отиде на съдебно търсене на дълга, сумата нараства, тъй като само за адвокати се плащат по 300 лева,
отделно има и разходи за съдебни разноски. „Мая Манолова е била подведена, ако се забрани на колекторските фирми
да събират дългове , всичко ще се прави по съдебен път, а това ще е по-скъпо”, обясни представителката на
колекторските фирми.
Тя твърди, че комисионната варира между 1 и 40% в зависимост от случая. „Но това е по-малко, ако ползвате съдебната
система, за да съберат кредиторите парите си”, смята Миткова. Тя обясни, че се разграничават от лошите компании,
които използват груби подходи.
√ Кабинетът гледа предложението за новия размер на минималната работна заплата
На днешното правителствено заседание кабинетът ще разгледа проект на постановление за определяне нов размер на
минималната работна заплата за страната. Предвижда се от 1 януари 2016 г. минималното възнаграждение да бъде в
размер от 420 лева. През 2017 г. се очаква минималната работна заплата да достигне до 460 лева., като сумата ще се
запази и през 2018 г. Припомняме, че през юли минималното възнаграждение бе увеличено от 360 на 380 лева.
Министерски съвет ще обсъди и промени в Закон за кредитите за недвижими имоти на потребители
Министърът на земеделието и храните Десислава Танева ще представи проект на решение за одобряване проект на
Закон за изменение и допълнение на закона за лова и опазване на дивеча.
Кабинетът ще разгледа и проект на решение за определяне на дните за религиозни празници на вероизповеданията,
различни от източноправославното, през 2016 г.
Регионалният министър Лиляна Павлова ще внесе проект на решение за допълнение на решение №236 на Министерския
съвет от 2007 г. за утвърждаване на списък на общинските пътища.
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√ Над 3 млрд. лв. са получили фермерите през 2015 година
Земеделските производители бяха подкрепени с 3,044 млрд. лв. през 2015 г., съобщи във вторник министърът на
земеделието Десислава Танева. Около 1,3 млрд. лв. са плащания по старата Програма за развитие на селските райони
2007-2013 г.
Ще я приключим с усвояване от 93%, остават за плащане само 35 млн. евро, каза Танева. Според заместника й Васил
Грудев това е изключителен успех, защото ЕК не приемала усвояване повече от 95 на сто. България успяла да намали
глобата от 28 млн. евро за двойното финансиране на фотоволтаиците и тя станала само 3 млн.
Стопаните са получили през тази година и 1,612 млрд. лв. за директни плащания. За първи път 13% от средствата да били
за обвързана подкрепа на плодове, зеленчуци и животновъдство.
След 1 януари няма да се закриват ферми за мляко, ако то не отговаря на европейските изисквания ЕК се е съгласила да
се преработва от мандрите в сирене и кашкавал, а да не се използва за прясно и кисело мляко, съобщи зам.-министър
Цветан Димитров.
За следващата година основна задача на министерството на земеделието била разработването на нов поземлен кодекс.
√ Рекорд! 62,4 млрд. лв. в банките

Нови 375 млн. лв. са спестили през ноември домакинствата, показва статистиката на БНБ. Ръст има и при фирмените
депозити - с 602 млн. лв. спрямо октомври.
В края на ноември депозираните в банките пари са 62,419 млрд. лв.
От БНБ подчертават, че за първи път е премината границата от 62 млрд. Според данните, делът на банковите депозити
вече е 74,1% от прогнозирания за 2015 г. БВП.
На годишна база депозитите на домакинствата растат с близо 6 млрд. лева до 41,805 млрд., или със 17,6% повече от
ноември 2014 г. Нефинансовите предприятия държат в трезори 17,62 млрд. лв. Лек спад има при депозитите на
пенсионни фондове, застрахователни компании и други финансови институции - с 1,4% по-малко от ноември 2014 г. до
2,994 млрд. лв.
Според БНБ рекордният ръст на спестяванията се дължи на изключването на КТБ от паричния оборот и на задържането
на гарантираните депозити в системата.
Данните на централната банка показват, че трезорите са кредитирали икономиката общо с 50,561 млрд. лв., което е 60%
от очаквания БВП.
За първи път от 5 месеца има свиване при потребителските кредити, а тегленето на жилищни заеми намалява за втори
пореден месец. На годишна база потребителските кредити се покачват с 30,66 млн. лв., или с 0,42% до 7,358 млрд. лв.
Фирмените заеми се движат в обратната посока - растат за трети пореден месец. В края на ноември общият обем на
фирмено финансиране без овърдрафтите възлиза на 21,44 млрд. лв.
√ Чуждестранните инвестиции с ръст от 37,5% спрямо 2014-а
За първите 9 месеца на тази година преките чуждестранни инвестиции в страната възлизат на 1,37 милиарда евро, което
представлява ръст от 37,5 % спрямо същият период на 2014 година.
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Това каза министърът на икономиката Божидар Лукарски, който връчи пет сертификата за клас инвестиция, издадени по
реда на Закона за насърчаване на инвестициите в периода ноември – декември 2015 г, съобщи „Фокус”.
Министър Лукарски уточни, че за 10 месеца от началото на годината са постигнати стойности, които надхвърлят общия
размер на преките инвестиции за цялата минала 2014 г.
Два от издадените днес сертификати са за изграждане на център за високотехнологично лъчелечение на “Асарел
Панагюрище Здраве“ ООД и за център за високотехнологични услуги на „Ай Би Ем България“ ЕООД.
Сертификат за инвестиция получиха и „Мелексис България” ЕООД за инвестиционен проект за увеличаване на
производствения капацитет и „Куинтайлс България“ ЕООД за клинични операции от тип Аутсорсинг на бизнес процеси,
както и „РАЙСВОЛФ БЪЛГАРИЯ” АД – за изграждане на собствена административна сграда, архивохранилище и център за
унищожаване на носители на данни.
Проектите са на обща стойност 49,99 млн. лв. и осигуряват разкриването на 868 нови работни места. На събитието
присъстваха и зам.-министър на икономиката Даниела Везиева, изпълнителният директор на Българската агенция за
инвестиции Стамен Янев и председателят на Съвета на Директорите на „Национална компания индустриални зони“
Николай Ценков.
„Радвам се, че в периода на възстановяване на минималния спад на активната инвестиционна дейност с връчените днес
сертификати отличаваме проекти във високотехнологичните дейности в производствения сектор и сектора на услугите.
Тези сектори са приоритетни в политиката за насърчаване на инвестициите“, заяви министър Лукарски. По думите му,
осъществяването на въпросните проекти потвърждава наблюдаваната през последните години тенденция за
утвърждаване на България сред водещите страни в международните класации за привлекателност като аутсорсинг
дестинация.
„Изключително положителна референция е, че почти всички проекти предвиждат разширяването на вече съществуващи
дейности и на вече утвърдени български и международни компании в нашата страна. Това показва доверието на
инвеститорите в предимството на бизнес и инвестиционната среда в България, която е резултат от продължаващите
действия на правителството за запазване на икономическата и финансовата стабилност“, заяви министърът на
икономиката.
Той допълни, че позитивното отношение на инвеститорите към страната ни намира ясно изражение е силно повишените
нива на преките чуждестранни инвестиции в България.
Вестник Труд
√ Председателят на КЕВР Иван Иванов пред „Труд“: Няма да пипаме цената на тока поне още 6 месеца
Нашият гост
Иван Иванов е роден на 24 юли 1945 г. в Пловдив. Бил е депутат в четири парламента. От 2007 до 2013 г. е зам.председател на ДСБ. Завършил е Техническия университет в София, магистър е по електроизмервателна техника. През
1976 г. става доктор в областта на техническите науки. От 2013 г. е изследовател в Лабораторията за управление на риска
към НБУ. От април 2015 г. е председател на Комисията за енергийно и водно регулиране.
- Господин Иванов, поехте Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) в много тежък за енергетиката
момент. Каква е вашата оценка за състоянието на сектора?
- 2015-а е първата година на сериозна реформа в българската енергетика от десетилетия. Бяха направени две съществени
промени в законите за енергетиката и за възобновяемите енергийни източници. Беше променен начинът, по който се
избира регулаторът - вече от парламента, с цел да се гарантира неговата политическа и корпоративна независимост.
Регулаторът въведе и принципа на справедливост по отношение на добавката “Задължения към обществото”, която вече
е еднаква както за регулирания пазар, така и за свободния. Това ще се усети след постепенното освобождаване на
пазара на електроенергия и излизането на борсата на всички небитови потребители.
- Чувствали ли сте натиск над работата си независимо от това, че сте избрани от Народното събрание, а не от
Министерския съвет, както беше досега?
- Не съм чувствал политически натиск върху себе си. Надявам се, че същото нещо ще кажат и моите колеги. Когато ни
избраха, положихме клетва, че ще спазваме закона, а ние по закон сме надпартиен независим орган. Не само трябва да
бъдем независими, но и да вземаме решения в обществен интерес. Въпреки оказания върху нас корпоративен натиск
устояхме и през август изравнихме таксата „Задължения към обществото“ за бита и за бизнеса. Тогава проявихме
наистина смелост въпреки очаквания натиск и исканията за оставки.
- А битовият потребител кога реално ще усети ефекта от направените реформи?
- Битовият потребител в момента усеща, че регулаторът се старае да му създаде сигурност. Искаме да предпазим тези
потребители от флуктуации в цената на тока през първите месеци на пускането на свободния пазар. Това означава, че
битовите потребители ще останат на остатъчен регулиран пазар, което за момента ще бъде не по-малко от шест месеца.
Разбира се, който би желал да излезе на свободния пазар, може да го стори. Нашите наблюдения показват, че смяна на
доставчика в развитите страни се прави от не повече от 10 до 12% от битовите потребители. Важното е, че се дава право
на избор в условията на конкуренция на борсата. Това означава дисциплиниращ ефект за различните търговци,
включително ЕРП-тата. Те ще се състезават за клиентите. Феодализмът, който съществуваше досега и разпределянето на
страната на три обособени области за всяко ЕРП, ще остане в историята.
- Но хората ще продължат да плащат на ЧЕЗ, ЕВН и “Енерго про” за това, че използват мрежите им на
съответните територии, нали?
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- Мрежите са естествен монопол. Но по тези мрежи ще се доставя енергия за крайните потребители от този доставчик,
който те изберат. Съответният доставчик ще плаща съответните мрежови такси.
- Кога смятате, че може да се говори за освобождаване на пазара за битовите клиенти, тъй като те и сега може да
излязат на него, но нямат условия?
- Считам, че това ще се случи през втората половина на 2016 г. Но хората могат да останат на регулирания пазар и подълго. Регулаторът ще следи всекидневно как се развива либерализацията. Аз очаквам с не по-малък интерес как ще
тръгне реалната размяна на електроенергия на борсата, което се очаква през втората половина на януари. На 8 декември
беше направен първият тест за изтъргуване на 1100 мгвтч електроенергия. Прогнозната цена за тази сделка бе 73 лева за
мгвтч, а постигнатата беше малко над 74 лв. Тестовете продължават и се увеличават количествата, като преди няколко
дни са достигнали около 3000 мгвтч. Тепърва те ще растат и ще достигнат до 6000-7000 мгвтч, което ще осигури
ликвидност на борсата. Тук е важна голямата отговорност на държавните дружества в рамките на БЕХ. Съгласно
споразумението между БЕХ и ЕК трябва през първите няколко месеца те да осигурят приблизително около 2000
тераватчаса, за да има ликвидност борсата.
- За цената на тока казахте, че ще е устойчива поне 6 месеца. А кога битовите потребители ще могат да се
похвалят, че получават качествен ток, а не такъв, от който им горят уредите?
- Именно когато има конкуренция на борсата и различни доставчици са готови да предложат тази услуга за
потребителите. В самите им договори трябва да бъдат разписани строги ограничителни условия, които да го гарантират.
И ако то не е осигурено, крайният потребител ще сменя доставчика си. В момента това не е възможно.
- И в момента качествените показатели са заложени в общите условия на доставчиците на ток, но не се
изпълняват, защото няма контрол.
- Там, където общите условия не се спазват, комисията е излизала и ще продължава да излиза с наказателни
постановления. Комисията ще продължава да осъществява този контрол. В същото време има вече над 140 търговци на
електроенергия и те ще бъдат в много силна конкуренция.
- Но от тези 140 последно функционираха реално около 10, така че конкуренцията не е голяма.
- Над 20 са реално действащи към момента. Когато заработи борсата обаче, очаквам те да се увеличат.
- Колко жалби са получени в КЕВР през тази година и от какво основно се оплакват хората?
- Получените до момента в комисията жалби са 3762, като увеличението е с повече от 1000 в сравнение с 2014 г.
Опитваме се да бъдем по-чуствителни към проблеми от житейско естество. Само преди седмица разгледахме жалба от
жилище за умствено и психически увредени лица в Дряново. Те се оплакват от доставчика на ток, защото ги таксува по
цени за стопански потребители, а не на битови. Комисията излезе с категорично становище и задължи ЕРП-то в 10дневен срок да промени договора. Позовахме се на становище на ВАС по подобни казуси. Така ние се стараем да решим
справедливо един спор, а и спестените пари от сметките ще могат да отидат за по-добра грижа на хората. Ще проверим
дали ЕРП-то е изпълнило решението ни.
- Но какви са най-често срещащите се жалби?
- Забавено присъединяване към ЕРП, лошо качество на тока, неосигуряване на достъп до енергийните съоръжения,
несъгласие със сметките и други.
- Каква част от жалбите се решават в полза на потребителя?
- От общия брой получени жалби сме се произнесли с решение по 102.
- Преди КЕВР често проверяваше и глобяваше доставчиците на ток, дори има процедура по отнемане на лицензиите
им. Но глобите падат в съда. Има ли развитие по тези казуси?
- Комисията наследи голям брой наказателни постановления, а и заведени дела от страна на трите ЕРП срещу нас.
Стремим се навсякъде да защитаваме постановленията, които сме издали. Ще изчакаме приключването на делата.
- Отказахте ли се от процедурите, които стартираха по отнемане на лицензите на ЕРП-а?
- Не сме предприели никакво юридическо действие.
- КЕВР отговаря за всички водни дружества. Има ли обаче капацитета да следи сектора?
- Предстои много голяма реформа във водния сектор. За съжаление на КЕВР бяха възложени нови функции, основно
свързани с контрол на ВЕИ сектора, топлофикациите и доставчиците на ток. В същото време парламентът отхвърли
предложение, одобрено от всички парламентарни групи - да бъде увеличен бюджетът ни. Това щеше да ни позволи да
наемем още експерти, за да осъществим проверките. Към момента не разполагаме с административен капацитет, но се
стремим там, където има оплаквания и сигнали, да ги проверяваме. Във водният сектор само през тази година сме
направили 13 проверки.
- Предстои да намалите цените на газа с над 2% от януари, шефът на “Булгаргаз” прогнозира още едно намаление с
минимум 10% от април, кога ще бъде коригирана и цената на парното?
- Мисля, че за този отоплителен сезон клиентите на парно могат да бъдат наистина доволни. Средно за страната
намалението на цените е между 15 и 20%. Съчетано с мекото време, сметките ще бъдат значително по-малки. Няма да
променяме цената на топлинната и електрическата енергия от топлофикациите, тъй като трябва да има значително
изменение на един от ценообразуващите елементи. А намалението на газа не е значително. Да, очаквам, че ще има и
следващо поевтиняване на природния газ заради намалението на цените на петрола на световните пазари. Сега е
моментът бизнесът да премине постепенно към синьото гориво като първичен енергиен носител. Той за разлика от тока
е с по-голям коефициент на използване - 90%, докато токът от големите тецове се използва на 25%, а останалото се губи
по мрежата. Би трябвало да се помисли от страна на правителството за програми, които да обезпечат безвъзмезно
присъединяване на битови потребители към газоразпределителната мрежа. Това ще има сериозен ефект върху
повишаване на енергийната ефективност и опазването на околната среда. Считам, че природният газ ще бъде
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енергийният носител на ХХІ век. Именно затова най-големият енергиен проект на България трябва да бъде превръщането
й в газоразпределителен център за Европа.
√ 895 млн. лв. нови депозити само за месец
Въпреки рекордно ниските лихви по депозитите гражданите и бизнесът започват да спестяват с по-бързи темпове. През
ноември депозитите в банковата система са се увеличили с 895 млн. лв. и вече достигат внушителните 62,42 млрд. лв. по
данни на БНБ. За сравнение през октомври спестяванията в банковата система се увеличиха с 583 млн. лв., а през
септември - с 347 млн. лв.
През миналия месец фирмите са били по-активни в заделянето на пари от домакинствата. Спестяванията на бизнеса към
края на ноември възлизат на 17,62 млрд. лв., което е със 602 млн. лв. повече спрямо предишния месец. Натрупаните
средства по влоговете на домакинствата достигат внушителните 41,81 млрд. лв. Това означава, че само за месец
спестяванията на гражданите са се увеличили с 352 млн. лв. Намаление се отчита само при депозитите на финансовите
предприятия като застрахователни дружества и пенсионни фондове. По сметките на тези дружества към ноември е
имало 2,99 млрд. лв., или с 59 млн. лв. по-малко спрямо предходния месец.
В същото време данните на централната банка показват, че лихвите по депозитите достигат рекордно ниски нива. През
ноември средната доходност по новите срочни влогове за бизнеса в левове е 0,68%, а в евро - 0,71%. Средната лихва по
новите депозити на домакинствата е малко по-висока. По срочните влогове в левове тя е около 1,41%, а по сметките в
единната евровалута - 1,21 на сто.
ОЖИВЛЕНИЕ
Малък ръст при кредитите за бизнеса
31,07 млрд. лв. са кредитите за бизнеса в края на ноември. Само за един месец отпуснатите от банките заеми са се
увеличили с 247 млн. лв., отчита БНБ. Символичен спад с 3 млн. лв. има обаче при домакинствата, като размерът на
отпуснатите кредити за тях е 18,32 млрд. лв. Причината е, че гражданите се стремят да свиват максимално задълженията
си и са предпазливи с вземането на нови заеми. Банкери посочват, че ниските лихви не са достатъчен фактор, за да има
сериозна тенденция на ръст в кредитирането. Според тях гражданите все още се чувстват несигурни за работата си и
бъдещите си постъпления.
√ От април газът може да поевтинее с още 10%
Цената на природния газ от Нова година ще бъде намалена с 2,32%, стана ясно на открито заседание в Комисията за
енергийно и водно регулиране (КЕВР) вчера. Искането на държавната компания „Булгаргаз“ беше за поевтиняване с
2,10%.
“Булгаргаз” очаква обаче ново поевтиняване от април с минимум 10%, съобщи по време на обсъждането изпълнителният
директор на компанията Петьо Иванов. По думите му основната причина е поевтиняването на петрола и алтернативните
на газа горива. Иванов дори се пошегува, че заради готвеното намаление "Дядо Коледа идва от Русия".
Природният газ е основна суровина за топлофикациите. Винаги когато цената му намалее с повече от 5%, следва
поевтиняване и на топлоенергията. От КЕВР обясниха, че заради малката корекция сега няма да се променя цената на
парното. Преизчисление ще бъде направено през април.
Петьо Иванов обясни още, че вероятно “Булгаргаз” ще завърши годината на печалба, макар и малка. Той отрече, че
компанията не се е запасила със синьо гориво, но потвърди информацията на “Труд”, че компанията вече черпи от
запасите си в Чирен въпреки все още топлото време. Добиваните от там количества са 1,6 млн. кубически метра дневно.
Цената на горивото от хранилището е по-висока от тази, по която горивото се доставя от Русия.
Към момента топлофикациите дължат над 260 млн. лв. на “Булгаргаз”. Най-големият длъжник е столичната
топлофикация. Въпреки това “Булгаргаз” плащал редовно газа си на руснаците.
√ Природният газ ще поевтинее и на 1 януари, и на 1 април
Булгаргаз" предлага цената на природния газ от 1 януари да се понижи с 2.32 на сто, обяви изпълнителният директор на
дружеството Петьо Иванов в рамките на открито заседание на КЕВР.
Първоначалното предложение на газовото дружество от началото на месеца беше за поевтиняване на природния газ с
2.1 на сто.
Председателят на КЕВР Иван Иванов съобщи, че на свое закрито заседание на 30 декември регулаторът ще вземе
окончателно решение за цената на природния газ през първото тримесечие на 2016 година.
За последното тримесечие на тази година енергийният регулатор свали цената на синьото гориво с 14.26%, което стана
възможно, заради 30 процентното намаление на газа като цяло за 2015 година. Очакванията към момента са, че
поевтиняване ще има и през второто тримесечие на 2016 г.
Природният газ ще поевтинее от началото на април 2016 г. с още поне 10 на сто, прогнозира пред журналисти
изпълнителният директор на "Булгаргаз" Петьо Иванов.
Очакваме съществено намаление в цената на газа за второто тримесечие, каза Петьо Иванов в отговор на въпрос как ще
се отрази поевтиняването на суровия петрол на международните пазари върху цените на синьото гориво у нас. Според
него влияние ще окаже и газохранилището в Чирен, което по това време на годината вече няма да е ценообразуващ
фактор.
В отговор на въпрос ще бъде ли достатъчно намалението в цената на природния газ от началото на април 2016 г., така че
да се отрази в цената на парното, Петьо Иванов каза: "Със сигурност". В отговор на други журналистически въпроси за
прогнозираното оттогава поевтиняване, изпълнителният директор на "Булгаргаз" каза, че "Ще е минимум с 10 на сто".
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Задълженията на топлофикационните дружества към "Булгаргаз" в момента са около 240 млн. лева, от които основната
част - 178 млн. лева, са на "Топлофикация София", посочи Иванов. По думите му дружествата се разплащат редовно и се
очаква към края на годината задълженията им да намалеят.
В момента газовото дружество разполага с достатъчно средства и няма ликвидни проблеми, редовно плаща за
доставките на природен газ в страната към "Газпром" и очаква да излезе с реална печалба в края на годината, макар и
малка.
√ Фермери прибирали по 100 млн. лв. от чужди ниви
Министерството на земеделието ще прави кодекс за земеползването
До началото на 2015 г. фермери са усвоявали по около 100 млн. лв. евросубсидии годишно за чужди ниви. Това стана
ясно от анализ на Министерството на земеделието и храните, представен вчера, след като тази година за първи път беше
въведено изискване субсидии да се получават само срещу документ за правното основание за ползване на земята.
Парите са плащани на фермери, които са ползвали земеделската земя без договор за наем и без да плащат рента, поясни
министър Десислава Танева.
Еврорегламентите по принцип позволяват субсидиите да се получават без документи за земята. Ведомството на
Десислава Танева обаче въведе задължителното представяне на нотариален акт или договор за наем заради зачестилите
оплаквания за заграбване на ниви, най-често от едри арендатори.
Статистиката показва, че броят на земеделските стопани, заявили субсидии от Евросъюза, е намалял с 20 000. Докато
през 2014 г. за подпомагане кандидатстваха 90 000 души, през 2015 г. това са направили 60 000. Други 10 000 земеделци
бяха вписани като дребни стопани, които получават твърдо финансово подпомагане, поради което бяха извадени от
статистиката.
За останалите 20 000 души единственото обяснение е, че не са кандидатствали заради липсата на документи. В същото
време броят на заявените площи е намалял само с 4,5 на сто. В момента в страната се обработват около 36 млн. декара.
Като цяло през 2015 г. земеделските производители са получили над 3 млрд. лв. от ЕС и от хазната.
Агроведомството започва усилено да работи по кодекс за земята през 2016 г. В него ще се вземат предвид и препоръките
на Световната банка за напояването. „В момента приключва работата по анализ на режимите за собствеността и
ползването на земеделските земи в целия ЕС, както и анализ за земеползването у нас. С тези два анализа работната
група ще започне да пише кодекса догодина“, уточни министър Танева.
Вестник Монитор
√ НАП пусна новите данъчни декларации
Новите годишни декларации за облагане на доходите на физическите лица и за корпоративните данъци вече са
публикувани на сайта на НАП – www.nap.bg., съобщиха от приходната агенция.
От там напомнят, че срокът за подаването на декларациите за облагане на доходите изтича на 3 май 2016 г. (30 април е в
събота, а 2 май е официален почивен ден - Великден). Най-лесно и бързо формулярите могат да се подадат по
електронен път без електронен подпис. За целта е необходим персонален идентификационен код (ПИК), който се издава
безплатно в офиса на НАП по постоянен адрес.
Ако подадат декларациите си по електронен път до 31 март 2016 г., физическите лица могат да ползват и 5% отстъпка
върху данъка за довнасяне по годишната данъчна декларация. Допълнително условие е и да нямат подлежащи на
принудително изпълнение публични задължения към момента на подаване на декларацията, както и да внесат целия
размер на данъка за довнасяне в срок до 3 май 2016 г.
Информация за попълване и подаване на данъчни и осигурителни декларации и внасяне на суми към бюджета може да
се получи на телефона на НАП 0700 18 700 на цената на градски разговор или в сайта на НАП www.nap.bg.
√ Парното поевтинява напролет
Цената на топлото може да намалее поне с 8 на сто
Парното ще поевтинее, но чак напролет, а от Нова година цената му остава на сегашните си нива. Очакваното намаление
за синьото гориво от 1 април ще е минимум 10 на сто, прогнозира шефът на „Булгаргаз“ Петьо Иванов. „Смятаме, че
средната доставна цена на входа на газопреносната система ще е 170 долара за 1000 кубически метра“, посочи Иванов.
При курса на долара, заложен от „Булгаргаз“ за цената от 1 януари, това прави намаление от почти 20 на сто от април.
Поскъпващият долар обаче със сигурност ще изяде част от намалението, идващо от евтиния петрол. Затова шефът на
„Булгаргаз“ не пожела да се ангажира с конкретна цифра за прогнозата си, но каза само, че намалението през второто
тримесечие ще е съществено.
Към очакваните 10 на сто поевтиняване от април трябва да се прибавят и тези 2,3%, които се очаква КЕВР да одобри от 1
януари. От началото на 2016 г. те няма да се отразят в цената на парното, но със сигурност регулаторът ще ги прибави при
пролетните си сметки за парното. При това положение априлското намаление на цените на парното може да е от
порядъка на най-малко 8 на сто.
На практика сериозният спад в газовата тарифа за второто тримесечие идва от това, че сривът в цените на петрола през
декември няма да е отразен в цените от 1 януари.
Това пък се дължи на факта, че „Булгаргаз“ пише заявлението си до КЕВР с отчетни данни към 1 декември. След това
обаче брентът отбеляза 11-годишни рекорди, като почти настъпи новата психологическа граница от 36 долара за барел.
Прогнозите са, че догодина ще станем свидетели на нива от 30 долара за барел.
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Освен на парното по-евтиният газ би следвало да доведе и до намаление на цената на тока. Това ще дойде по линия на
по-ниската цена, която КЕВР трябва да определи на топлофикациите на газ за произвеждания от тях ток. При последния
по-голям спад на синьото гориво през октомври с над 14%, това доведе до икономия за НЕК от 40 млн. лв. Тогава КЕВР
намали само добавката задължения към обществото (с под 2 лева на мегаватчас), но не пипна крайните цени на тока за
домакинствата.
Топлофикациите с 240 млн. лв. борчове
Близо 240 млн. лв. са борчовете на топлофикациите към „Булгаргаз“. Само за 20-ина дни те са скочили с нови 40 млн. лв.
От общата сума 178 млн. лв. се падат на „Топлофикация София“, а останалите около 60 млн. лв. - на топлофикациите,
свързвани с бизнесмена Христо Ковачки, посочи шефът на „Булгаргаз“ Петьо Иванов. Към края на годината тези суми ще
намалеят леко, смята той.
Въпреки борчовете на топлофикациите „Булгаргаз“ няма ликвидни проблеми и плаща на „Газпром“ редовно, каза още
Петьо Иванов. Той прогнозира, че тази година държавната газова компания ще излезе на печалба, макар и с малко.
Дълговете към държавата не се увеличават, каза още Иванов. От 150 млн. лв. през февруари задълженията към хазната
са намалели до 80-90 млн. лв.
Вадят по 1,6 млн. кубика дневно от Чирен
„Булгаргаз“ е започнала да добива складираните през лятото количества природен газ в хранилището в Чирен. Дневно от
там се вадят по 1,6 млн. кубични метра.
Ваденето на количества започна от 24 ноември, когато в хранилището имаше 451,672 млн. кубични метра. От тогава до
края на миналата седмица са добити общо 32,5 млн. куб. метра.
Вестник Сега
√ Омбудсманът готви ограничения за събирачите на дългове
Мая Манолова иска колекторските фирми да не работят с големите доставчици на услуги
Доставчиците на обществени услуги да нямат право да ползват услугите на колекторски фирми за събиране на дългове,
предлага омбудсманът Мая Манолова. В момента се работи по такова предложение за законодателна промяна, заяви
вчера тя пред Нова телевизия. Доставчиците на обществени услуги, като ВиК оператори, топлофикационни дружества,
ЕРП-та, са монополисти на пазара и дейността им се регламентира със специални закони. По думите на Манолова такива
компании имат собствени правни отдели, за които също плащат гражданите.
Манолова критикува практиката длъжниците да бъдат пращани на колекторски фирми, защото задълженията се
увеличават в резултат на събираните такси. Тя посочи случай, при който дълг към мобилен оператор в размер на 5 лева
след събиране от колектори и дело в арбитражен съд е нараснал до 135 лева. Лихвите по задължението са само около 6
лева, а всичко останало е таксата по събирането, обясни тя.
Реално обаче колекторските фирми нямат право да събират никакви такси. Те работят на принципа, че възнаграждението
им е определен процент от събраната сума. "Само съдилищата и частните съдебни изпълнители имат право да събират
такси за писмо, уведомление и др.", обясни пред "Сега" председателят на асоциация "Активни потребители" Богомил
Николов. Той не вижда как ще бъде забранено на събирачите на дългове да работят с доставчиците на обществени
услуги. По-скоро трябва да се провеждат образователни кампании, за да знаят потребителите, че колекторите нямат
право да им търсят никакви такси. В асоциацията също има сигнали за неправомерно събиране на такси от страна на
колектори, допълни Николов.
Колекторските агенции вчера не коментираха идеите на Манолова. Това обаче не е първият случай, в който институцията
на омбудсмана обръща внимание на бизнеса на колекторите. В края на миналата година бившият омбудсман Константин
Пенчев настоя МВР да предприеме спешни мерки срещу събирачите на дългове, които упражняват професията си по
агресивен начин. Тогава Асоциацията на колекторските агенции в България се разграничи от агресивните си колеги.
Преди време председателят на асоциацията Райна Миткова обясни, че 80% от събирачите на дългове са от нежния пол.
Тогава фирмите от бранша настояха да се въведат строги правила и бизнесът да се лицензира.
Пазарът на колекторските фирми се разраства всяка година. Само за първото полугодие на 2015 г. дълговете на
физически лица, които са събрали колекторите, са близо 1 млрд. лв. По данни на Асоциацията на колекторските агенции
за година те са се увеличили с около 18%.
√ Природният газ ще поевтинее с над 12%
КЕВР предвижда от 1 януари цената да падне с 2.32%, а от 1 април - поне с още 10%
Намалението на цената на природния газ ще продължи и през следващата година. Комисията за енергийно и водно
регулиране (КЕВР) предлага от 1 януари синьото гориво да е по-евтино с 2.32%. През второто тримесечие обаче се задава
още по-голямо намаление - минимум с 10%, прогнозира директорът на "Булгаргаз" Петьо Иванов. Вчера той участва в
обсъждане на новите цени от януари в КЕВР. Прогнозата му бе потвърдена и от шефа на КЕВР Иван Иванов. Решението за
цената в периода януари - март ще бъде взето на 30 декември.
За последната година и половина цената на природния газ намаля наполовина. Само през 2015 г. намалението е с близо
една трета - 31%. В момента цената на обществения доставчик е 415.2 лева за 1000 куб. метра без акцизи и ДДС.
Предлаганата от работната група към КЕВР цена е 405.56 лева за 1000 куб. метра.
По изчисления на "Овергаз", ако регулаторът приеме доклада на работната група, от първи януари цената на природния
газ за битовите потребители, преизчислена към един киловатчас, ще падне под 10 ст. и ще стане 9.9 ст./кВтч с ДДС. За
сравнение цената на електрическата енергия (дневна/нощна, 70/30) е 18.6 ст./кВтч, на газьола за отопление е 14.9
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ст./кВтч, а на топлинната енергия - 10.5 ст./кВтч. Това означава, че потребителите, които са избрали за отопление
природен газ, ще плащат близо два пъти по-ниски сметки за отопление в сравнение с тези, които използват електрическа
енергия.
Цената на парното от 1 януари няма да се променя, стана ясно още след обсъждането в КЕВР. Възможно е това да стане
след следващото сериозно поевтиняване на газа от 1 април.
Вестник Стандарт
√ Газът пада с над 10% и сваля цената на парното от 1 април
Цената на природния газ може да падне с още 10 и повече процента от 1 април. Това прогнозира изпълнителният
директор на "Булгаргаз" Петьо Иванов по време на заседанието на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) за
определяне цената на синьото гориво за периода 1 януари - 31 март 2016 г. Очакваме съществено намаление на цената
за второ тримесечие, каза Петьо Иванов. Доста ще е, допълни той и аргументира прогнозата си с основните
ценообразуващи фактори - падащите цени на петрола на световните пазари и алтернативните горива. Газохранилището в
Чирен няма да е ценообразуващ фактор за второто тримесечие, обясни шефът на "Булгаргаз". Сега от "Чирен" се черпят
по 1,6 млн. куб м газ на денонощие, което е 2-3% повече от миналата година. Залежите на природен газ в находището
"Галата" вече са изчерпани и няма да имаме собствен добив през второто тримесечие, добави Петьо Иванов.
Според нормативите, ако природният газ поевтинее с над 5%, КЕВР може да намали цената на топлинната енергия, което
ще се отрази на цената на топлата вода и парното след 1 април 2016 г. Що се отнася до цената на природния газ за
първото тримесечие на 2016 г., КЕВР ще се произнесе по нея на 30 декември. Припомняме, че "Булгаргаз" поиска
намаление с 2,1%, но работната група на КЕВР предложи то да бъде 2,32%.
Предлаганото намаление на цената на природния газ от 1 януари с 2,32% ще подобри финансовото състояние на
топлофикациите, каза още Иванов. Това ще са средства, които ще останат в тях и разчитаме, че топлофикациите ще ги
използват за по-коректно разплащане с нас, допълни той. Петьо Иванов припомни, че общите задължения на
топлофикациите към "Булгаргаз" са 240 млн. лв., над 178 млн. от които са само на "Топлофикация София". Затова след
Нова година очакваме спад на дълговете към нас, заяви Петьо Иванов.
√ Бизнесът спести 602 млн. за месец
Бизнесът спестява ударно. В края на ноември депозитите на предприемачите в банките са на стойност 17,6 млрд. лв.,
като само за месец те са добавили 602 млн. лв. към сметките си. Това е най-голямата депозирана сума за месец през
годината. Наред с това продължава и ръстът на кредитирането за бизнеса, който се наблюдава от есента.
През ноември кредитите за бизнеса са нараснали с 247 млн. лв. до малко над 31 млрд. лв. На годишна база обаче
увеличението на заемите за предприятията е само с 0,3%. Данните за промяната на кредитирането на годишна база през
ноември вече са изчистени от влиянието на фалиралата Корпоративна търговска банка, тъй като тя бе извадена от
статистиката на БНБ през същия месец на миналата година.
И докато при бизнеса има ръст както при взимането на заеми, така и при трупането на суми в банките, при гражданите не
е така. През ноември традицията домакинствата да увеличават вложенията си в търговските банки се запазва, като
депозитите им се увеличават с 352 млн. лв. до 41,8 млрд. лв. При заемите за гражданите обаче се отчита спад с 3 млн. лв.
и в края на ноември отпуснатите на домакинствата кредити са на стойност 18,317 млрд. лв. Намаление се отчита както
при потребителските кредити, така и при ипотечните. Заемите за потребление през ноември се свиват с 23 млн. лв. до
7,358 млрд. лв., а при ипотечните има спад с 12 млн. лв. до 8,668 млрд. лв. Само при другите кредити за граждани има
малък ръст до 762,3 млн. лв.
investor.bg
√ През 2015 г. са издадени сертификати за инвестиции на стойност 189 млн. лв.
Пет проекта получиха днес сертификати за инвестиция клас А
От началото на годината Министерството на икономиката е издало сертификати по Закона за насърчаване на
инвестициите за проекти на стойност 189 млн. лева.
„С проектите през тази година се очаква разкриването на 1265 нови работни места. Седем от проектите са във
високотехнологични производства и услуги, два са в общини с висока безработица", съобщи министърът на икономиката
Божидар Лукарски, цитиран от пресцентъра на ведомството.
Само сертифицираните през декември проекти са на обща стойност от почти 50 млн. лева, а очакваните работни места 868. Проектите са пет и днес те получиха своите сертификати за инвестиция клас А на официална церемония в
Министерство на икономиката. Инвестициите са в областта на високите технологии, в сферата на здравеопазването и
услугите.
Два от издадените сертификати са за изграждане на център за високотехнологично лъчелечение на “Асарел Панагюрище
Здраве“ и за център за високотехнологични услуги на „IBM България“.
Сертификат за инвестиция клас „А“ получиха още „Мелексис България” за инвестиционен проект за увеличаване на
производствения капацитет и „Куинтайлс България“ за клинични операции от тип Аутсорсинг на бизнес процеси, както и
„Райсволф България” – за изграждане на собствена административна сграда, архивохранилище и център за унищожаване
на носители на данни.
За първите десет месеца на тази година преките чуждестранни инвестиции в страната възлизат на 1,37 млрд. евро и те
вече надхвърлят общия размер на чуждестранни инвестиции за цялата 2014 година, съобщи още Божидар Лукарски.
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Според него увеличението на паричните потоци може да бъде обяснено с позитивното отношение на инвеститорите към
страната ни. Показателно за доверието на бизнеса е и фактът, че почти всички сертифицирани през този месец
инвестиционни проекти предвиждат разширяване на съществуващата дейност на фирмите у нас.
√ България е усвоила 94% от бюджета на оперативните програми към момента
Окончателните данни за 2007 - 2013 г. ще бъдат отчетени в края на януари
Към момента от бюджета на оперативните програми за периода 2007 – 2013 са усвоени 94%, или 7,4 млрд. от общо 7,9
млрд. евро. Това каза пред БНР вицепремиерът с ресор еврофондове Томислав Дончев. Той посочи, че
информационната система ИСУН отразява ситуацията с известно закъснение, което означава, че не е отбелязано
усвояването на още около 150 млн. евро.
Томислав Дончев потвърди, че е напълно възможно в края на периода да се окаже, че са усвоени 95% от бюджета на
оперативните програми.
За работата по еврофондовете през отминаващата 2015 г. той отчете, че освен да затваряме стария програмен период,
трябваше да отваряме новия 2014 – 2020 г., както и да се одобрят процедури по новите програми.
Окончателните данни за изминалия период ще бъдат отчетени в края на януари.
Запитан за използването на еврофондовете като аргумент в местните избори, той каза, че тези средства са достъпни за
всички общини – и големи, и малки. „Някои са постигнали резултати, а други – не толкова. Нормално е, който е успял да
инвестира 100 или 200 млн., да се чувства горд и да се хвали с такъв резултат, а друг да търпи критика, че не е постигнал
същото“, каза Дончев.
На въпрос за съмненията за нечестни избори той отговори, че подобни съмнения винаги има, а в част от случаите те имат
основание, като МВР и Прокуратурата са реагирали на сигналите за купуване на гласове. Самият изборен процес не
протече съвсем гладко, отчете вицепремиерът, който отговаряше за вота.
Попитан доколко България е зависима от еврофондовете за изграждането на инфраструктура, той припомни, че близо
80% от публичните инвестиции се правят с европейски пари. Това по думите му е нормално за нова държава членка. Но
отрече, че икономиката ни се движи от еврофондовете. Този процес (б. р. на еврофинансирането) няма да е безкраен и
ще продължи само следващите пет години, предупреди Дончев.
Той смята, че 2015 г. е по-добра от 2014 г. в икономическо отношение, а растежът от 3% е няколко пъти по-голям от
прогнозирания.
Стабилността е ключов капитал за България. Но тя не бива да се приравнява на статукво и да отрича реформите,
коментира още Дончев.
По повод оставките в рамките на година на министри на вътрешните работи и на правосъдието той каза, че негативите са
част от цената, която трябва да се плати за една реформа.
Томислав Дончев отчете като проблем, че в настоящия парламент не всяка радикална реформа среща достатъчно
политическа подкрепа. Налага се да се търси консенсус в радикален или в компромисен вариант, каза Дончев, като
уточни, че има предвид съдебната реформа.
Той смята, че след като ДСБ се определи като опозиция, няма заплахи за стабилността на кабинета. Но случилото се по
думите му е „политически натиск, който трябва да се следи с внимание“.
√ Старата програма за селските райони приключва с 93% усвоен бюджет
През 2015 г. земеделските производители са получили общо 3,044 млрд. лв., заяви Десислава Танева
Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2007 – 2013 приключва тази година с 93% усвоен бюджет от общо
3,242 млрд. евро. Това отчете на пресконференция агроминистърът Десислава Танева.
Тя посочи, че през 2015 г. земеделските производители са получили общо 3,044 млрд. лв. От тези средства 1,3 млрд. лв.
са изплатени по ПРСР.
91 млн. лв. са държавни помощи – от преотстъпен данък и намалена акцизна ставка за газьола. 1,6 млрд. лв. са дошли от
схемите за директни плащания и пазарни механизми. Тук се отчитат и 40 млн. лв. от старата програма „Рибарство“.
Танева изчисли, че агробизнесът се е състезавал за общо 347 млн. евро бюджет на отворените мерки по новата ПРСР и
извънредния прием по мярка 121 за земеделска техника от старата програма.
Министърът посочи, че фокусът на екипа й е бил върху недофинансираните сектори. И коментира, че догодина предстои
работа по пакет закони, свързани с храните и ветеринарно-медицинската дейност.
От тазгодишния бюджет на ПРСР 2007 – 2013 се очаква да бъдат загубени около 15 млн. евро, а за целия период на
програмата - към 330 млн. лева.
Зам.-министърът на земеделието Васил Грудев припомни, че вече е изработен график за прием по новата ПРСР 2014 –
2020. Той посочи, че при отварянето на мерки ще бъдат намалени максималните суми за проектите, за да може
средствата да стигнат до повече фермери.
Млечните ферми, които не успяха да се модернизират и да отговорят на европейските хигиенни норми, няма да бъдат
затваряни от януари 2016 г., стана ясно на пресконференцията. Зам.-министърът на земеделието Цветан Димитров
обясни, че с Еврокомисията сме договорили малките стопанства с т. нар. неотговарящо мляко да имат право да го
продават на мандрите. Условието е от това мляко да се правят само сирене и кашкавал с дълъг срок на зреене, но не и
бутилирано прясно или кисело мляко.
√ Последен ден за възстановяване на здравни права по-евтино спрямо новите правила
До 23 декември възстановяването е за три години назад, а след това – за пет години
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Днес е последният ден, в който хората с прекъснати здравноосигурителни права ще могат да ги възстановяват по-евтино
в сравнение с новите правила.
След влизането в сила на промените в Закона за здравното осигуряване здравните права ще се възстановяват при
условие, че се заплатят всички дължими вноски за последните 5 години (60 месеца), а не както до днес – три години, по
информация от НАП.
Ако работодател не внесе осигурителните вноски на служител, той не губи осигурителни права.
Промяната в Закона за здравното осигуряване беше публикувана в Държавен вестник в края на юни, но влиза в сила шест
месеца по-късно – от 28 декември. Затова, за да възстановят здравните си права два пъти по-евтино, хората трябва да
преведат здравните си вноски до 23 декември – последният работен ден преди влизането в сила на разпоредбата.
Ако лицата с прекъснати здравни права имат по-стари задължения (от тези през последните 15 месеца), преди да платят
дължимите вноски, трябва да подадат заявление, в което да опишат поредността на погасяване на дълговете си за
здраве. В противен случай преведените пари ще отидат за покриване на най-старите задължения.
Няма промяна в условията, при които се прекъсват здравноосигурителните права на гражданите, които се осигуряват за
своя сметка. Това става, ако не са внесени повече от три дължими месечни здравноосигурителни вноски за период от 36
месеца. Периодът се брои до началото на месеца, предхождащ месеца, в който лицето потърси медицинска помощ,
платена от Националната здравноосигурителна каса. До края на 2015 г. правата се възстановяват от датата на заплащане
на всички дължими вноски за период от 36 месеца, а от началото на 2016 г. – за период от 60 месеца.
Гражданите могат да направят справка за здравноосигурителния си статус, както и да проверят периодите, за които им
липсват здравноосигурителни вноски, чрез електронната услуга на НАП. Справка за здравноосигурителния статус
клиентите на администрацията могат да направят и по телефона на 0700 18 700 на цената на градски разговор от цялата
страна. Услугата е автоматична и изисква само въвеждане на ЕГН чрез клавиатурата на телефона.
С електронния калкулатор на НАП автоматично може да се изчислят дължимите здравноосигурителни вноски и лихвите
към тях.
√ Китай - сянка върху глобалната икономика и през 2016 г.
Страната е изключително важен фактор при определянето на световната икономика и посоката на капиталовите
потоци
През последната година Китай положи такъв отпечатък върху световната икономика, както никога преди, коментира
Financial Times.
Не само че китайското икономическо забавяне засегна значително производителите на енергия и суровини, но и
сериозно ограничи растежа в останалата част от развиващия се свят, а задържа и глобалния икономически растеж. Също
толкова поразителен бе начинът, по който китайският фондов пазар се срина и управлява лошо обезценяването на юана
през лятото, причинено от решението на Федералния резерв на САЩ да отложи вдигането на лихвените проценти за
септември.
Няма друга централна банка, която да е по-малко податлива на външни влияния, когато оформя политиката си.
Необичайната чувствителност на Фед по тази линия бе показател за това как светът се променя в резултат на възхода на
Китай. А накрая Китай успя да постигне и амбицията си да включи юана към кошницата с резервни валути на
Международния валутен фонд.
През 2016 г. Китай отново ще бъде изключително важен фактор при определянето на пътя на световната икономика и
посоката на капиталовите потоци. Този път историята обаче няма да е за забавяща се икономика. Както последните
цифри за индустриалното производство показват, мерките за стимулиране на икономиката имат своето влияние.
Инвестициите растат в отговор на по-силните инфраструктурни инвестиции, особено от местните правителства, което е
отражение на облекчаването на финансовите ограничения върху им. Държавните предприятия винаги са инвестирали
повече.
Това представлява завръщане към стария модел на растеж, воден от инвестициите и износа, който Пекин се опитва да
избегне. Когато бе отчетено по-силно от очакванията забавяне по-рано тази година, представителите на
комунистическата партия промениха посоката, явно опасявайки се, че високата безработица в по-старите индустрии ще
доведе до социални вълнения, които могат да застрашат властта на партията.
Следващата година ще представи убедителни доказателства дали плановете за ребалансиране на икономиката към
потребление и стъпките към финансова либерализация са се изпарили. Ако е така, по-късно Китай ще плати дори повисока цена заради запазването на изключително скъпото неправилно разпределение на ресурсите.
Останалата част от света също ще плати цена. Пагубен външен резултат от неустойчивия модел на растеж на Китай е, че
възвращаемостта в много индустрии е под натиск заради китайския принос към глобалния свръхкапацитет. Това е
подценяван фактор в ниските нива на инвестиции от индустрията в САЩ и голяма част от Европа от финансовата криза
насам.
Един от най-големите въпроси, наложени от Китай, е свързан с валутните войни. Китайската индустрия се бори с
неконкурентен обменен курс. Този проблем се изостря от обвързването на юана с поскъпващия долар. Решението порано този месец да се премине към управление на юана спрямо кошница от валути уж помага за прехода към по-пазарно
определян обменен курс. Но това осигурява и димна завеса за централната банка на Китай за допълнително
обезценяване на юана. В същото време остър спад на цените на производителите допринася още повече за реалното
обезценяване на валутата.
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Дисциплинирано обезценяване може да бъде допустимо за останалата част на света предвид факта, че развитите
икономики страдат от недостиг на търсенето. По-евтиният внос от Китай ще бъде полезен стимул за повишаване на
потреблението в допълнение към спада на цените на петрола, който повиши доходите на потребителите.
По-необмислено обезценяване, може би в резултат на по-нататъшна конкурентна девалвация в Япония, може да се
окаже друг проблем, особено ако отприщи протекционистки импулс от САЩ в годината с предстоящи президентски
избори. Американският сектор на търгуеми стоки е малък в сравнение с икономиката като цяло, но американските
износители имат значителна лобираща сила в столицата. Предвид това съществуването на глобални вериги за доставки
означава, че протекционистката реторика може да е по-тиха, отколкото във времената преди глобализацията.
Ако китайските лидери възстановят интереса си към финансови реформи, извън Китай може да се усети и друг шок.
Придвижване към пълна либерализация на капиталовата сметка ще освободи огромен ресурс от спестявания в
домакинствата и корпоративните сектори, които ще се насочат към чуждите пазари. Изкушението за диверсифициране
на инвестициите в страни с по-сигурни права на собственост и стабилно управление ще бъде поразително. Това ще
доведе до балони, особено в сравнително тесните пазари в развиващия се свят, но и в богатите страни. За една
икономика могат да се случат и по-лоши неща.
√ Газопроводът "Изток – Запад" дава още една алтернатива за Европа
Новата инфраструктура ще пренася газ от находища в източната част на Туркменистан към каспийското
крайбрежие
На официална церемония в Туркменистан беше дадено началото на работата на новия газопровод „Изток – Запад“,
съобщава Ройтерс. Тръбите свързват едно от най-големите газови находища, намиращо се в източната част на страната
(Галкиниш) с каспийското крайбрежие.
С изграждането на новия газопровод Туркменистан повишава капацитета си да пренася природен газ в западно
направление, а чрез Транскаспийския газопровод (TCP) газът може да поеме към Азербайджан и Европа.
TCP е подкрепен от Европейския съюз проект, допълва още Ройтерс. На този етап осъществяването на проекта обаче до
голяма степен остава на хартия заради липсата на суровина. Новият газопровод обаче може да даде нов тласък на
реализацията му.
„Изток – Запад“ е с обща дължина от 773 километра, а капацитетът му е към 30 млрд. куб. метра природен газ на година.
Стойността му е 2,5 млрд. долара.
Реално новият газопровод може да бъде използван и в „обратна“ посока – към източните пазари на газ като Китай,
Индия или Пакистан. Намеренията в тази насока са ясни – в началото на месеца Туркменистан започна да изгражда и
газопровод, който да го свърже с Афганистан, Пакистан и Индия, който също е с начало около полетата в Галкиниш.
На официалната церемония по откриването на новата инфраструктура присъства и българският министър на
енергетиката Теменужка Петкова. Тя е в Туркменистан по покана на министъра на нефтогазовата промишленост и
минералните ресурси Мухаметнур Халилов, съобщиха от пресцентъра на енергийното министерство.
√ Петролът поскъпва след данни за спад на резервите в САЩ
За кратко американският лек суров петрол WTI стана по-скъп от европейския бенчмарк Брент
Цените на петрола записват повишения в сряда, след като Американският петролен институт съобщи за понижения на
резервите в САЩ.
Фючърсите върху американския лек суров петрол WTI се повишават с 0,83% до 36,44 долара за барел, а тези върху
европейския бенчмарк Брент – с 0,90% до 36,47 долара за барел към 9:30 часа българско време
След като Конгресът на САЩ одобри вдигането на забраната за износ на петрол, спредът между двата сорта на практика
се сви до нула и за кратко WTI стана по-скъп от Брента към 3:40 часа местно време в Лондон (7:40 часа българско време).
„Отново се появиха спекулации, че вдигането на забраната за износ може да помогне за справяне с пренасищането на
пазара“, пише в свой анализ австралийската банка ANZ, цитиран от WBP online.
Петролните резерви в САЩ през седмицата до 18 декември намаляват с 3,6 милиона барела до 486,7 милиона, сочат
данните на Американския петролен институт. Това създава бичи нагласи на пазара, тъй като анализаторите очакваха ръст
от 1 милион барела.
Официалните данни за запасите от Администрацията за енергийна информация се очакват по-късно днес. ОПЕК ще
публикува прогнозата си за следващата година, което също вероятно ще повлияе на пазарите.
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