Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите

Телавизия Bulgaria On Air
√ Правителството не изпълнило договореностите с бизнеса за енергетиката
Такса "задължение към обществото" може да бъде редуцирана, но само след поправки в закона, посочи Васил Велев
В началото на годината работодателските организации в България възроптаха, че не са доволни от изпълнението на
договорените с правителството реформи в енергетиката. Сега става ясно, че от всички договорени с парламентарните групи
и КЕВР позиции е изпълнена само една, заяви председателят на УС на Асоциацията на индустриалния капитал в България
- Васил Велев, в ефира на БНР.
"Прекратено е свързването на нови източници производители на електрическа енергия на преференциални цени от
оборски тор, в случая. С което може да се каже, че до голяма степен е предотвратено бъдещо покачване на цената, за
сметка на скъпа енергия от ВЕИ. Всичко останало е в процес на бавно осмисляне", поясни Велев. По думите му големите
сметки за електроенергия са причина за забавянето на износа и на заетостта. "Нещо, за което предупредихме, че
статистиката ще го улови по-късно. Ето, тя вече го улови", допълни той.
Оказва се, че не всички приходи от квоти за емисии парникови газове се насочват към Фонд "Сигурност на
електроенергийната система". Близо една трета отиват в ПУДООС към Министерството на околната среда и водите. За да
се промени това, Асоциацията на индустриалния капитал в България предлага поправки в закона, включително и за
редуциране на таксата "задължение към обществото" от 1 февруари, която се плаща от фирмите и всички крайни
потребители на свободния пазар на електроенергия.
"Износът продължава да не участва в данък "задължение към обществото“. Имаме предложения как това да става на
пазарен механизъм. В същото време не се използва понижаването на цената на природния газ изцяло, за да се намали
кроссубсидирането", заключи председателят на асоциацията.

Вестник Труд
√ Бизнесът с нови идеи за евтин ток
Настоява се да има такса за износ на ток
Предприемачи предлагат парите от продажби на въглеродни емисии да не се използват за екология
Бизнесът предлага нови мерки за намаляване на цената на тока. Например всички средства от продадени парникови
емисии да постъпват в специално създадения фонд „Сигурност на електроенергийната система“. В момента част от парите
отиват за екология.
"Оказва се, че не всички приходи от квоти за емисии парникови газове се насочват към фонд "Сигурност на
електроенергийната система". Близо една трета отиват в ПУДООС към Министерството на околната среда и водите. Това е
абсолютно недопустимо, тъй като може да се насочват в други посоки такива приходи, след като се покрие дефицитът,
който се генерира от скъпата енергия от възобновяеми източници. За да се промени това, очевидно трябва да се направят
поправки в някои закони", заяви вчера Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал.
Според него още от 1 февруари може да бъде редуцирана добавката "задължение към обществото". За целта такава такса
може да бъде въведена и върху износа на електроенергия, като от работодателските организации са готови с предложение
за пазарен механизъм как да се случи. В същото време не се използва понижаването на цената на природния газ изцяло,
за да се намали кроссубсидирането (б.р. - на топлофикациите, които произвеждат и парно, и топла вода), посочи Велев
пред БНР.
С прилагането на тези мерки от бизнеса ще настояват цената на тока да бъде върната до нивото от 1 август м.г., което
означава да бъде намалена с до 20%.
Изпълнено
Спрени са само проектите за енергия от оборски тор
От всички договорени досега мерки между правителството и бизнеса, е изпълнена само една, посочи Васил Велев. „От
всички договорени позиции само една е изпълнена - прекратено е свързването на нови източници производители на
електрическа енергия на преференциални цени от оборски тор. С което може да се каже, че до голяма степен е
предотвратено бъдещо покачване на цената за сметка на скъпа енергия от ВЕИ. Всичко останало е в процес на бавно
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осмисляне“, посочи Велев. Предстоят срещи на бизнеса с правителството и с депутати за обсъждане на ситуацията с цените
на тока, както и за обсъждане на предложенията от бизнеса.
Вестник Стандарт
√ Бизнесът иска по-евтин ток
Бизнесът ще поиска от КЕВР намаление на цената на тока за индустрията от 1 февруари. Това каза председателят на УС на
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев по БНР. Има още възможности цената на тока да
бъде намалена, категоричен бе Велев. Като аргумент за това той посочи, че не всички средства от търговията с парникови
газове например са постъпили в специално създадения Фонд "Сигурност на електроенергийната система". Една трета от
средствата отиват в Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда към Министерството на
околната среда, което е недопустимо, обясни Велев. Резерви за намаляването на цената бизнесът вижда и във
въвеждането на такса "задължения към обществото" върху износа на електроенергия, което беше обещано още на 7 април
миналата година.
От всички обещания, които бизнесът получи от правителството и различни институции в края на миналата година, е
изпълнено само едно - ограничено е присъединяването към мрежата по преференциални цени на производители на
електричество от биомаса, обясни Васил Велев.
По-високата цена на тока за бизнеса вече се отразява негативно на икономиката чрез намаляване на експорта и заетостта,
което се отчита от статистиката, заяви Васил Велев.
Inews.com
√ Бизнесът с нови предложения за по-евтин ток, не се изключват протести
Бизнесът има нови предложения за намаляване на цената на тока. Работодателските организации не са доволни от начина,
по който правителството изпълнява договорените с тях реформи в енергетиката. Представителите на бизнеса смятат, че
споразумението напълно се неглижира от страна на правителството.
Пред БНР председателят на Управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев
коментира, че от всички договорени позиции е изпълнена само една. „Прекратено е свързването на нови източници
производители на ел. енергия на преференциални цени от оборски тор, в случая”, обясни Велев. С това можело да се каже,
че до голяма степен е предотвратено бъдещото покачване на цената за сметка на скъпа енергия от ВЕИ. Всичко останало
обаче било в процес на обмисляне.
Васил Василев не изключва възможността да се стигне до нови протести на бизнеса, ако има съпротива на институциите.
Все пак той уточни, че това е крайна мярка.
Васил Велев е категоричен, че големите сметки са факт. Именно те до голяма степен били причина за забавяне на износа
и за забавяне на заетостта.
Добавката „задължение към обществото” можела да бъде редуцирана от 1 февруари. За целта обаче трябвало да се
направят законови промени.
Велев обясни, че не всички приходи от квоти за емисии парникови газове се насочвали към Фонд „Сигурност на
електроенергийната система". По думите му, близо една трета отивали в Предприятието за управление на дейностите по
опазване на околната среда (ПУДООС) към екоминистерството. Велев е категоричен, че това е абсолютно недопустимо,
тъй като такива приходи могат да се насочват в други посоки, след като се покрие дефицитът, който се генерира от скъпата
енергия от възобновяеми източници. В случая това не било така. Според бизнеса, трябва да има поправки в някои закони.
Износът продължавал да не участва в данък „задължение към обществото”. Работодателските организации имат
предложения как това да става на пазарен принцип.
Васил Велев смята, че понижаването на цената на природния газ не се използва, за да се намали кроссубсидирането. По
мнението му някои от предлаганите мерки могат да върнат цената на тока на нивата от 1 август миналата година.
Днес предстояла среща с министъра на икономиката. Предстояли срещи и с парламентарните групи.
Novini.bg
√ Бизнесът не е доволен от реформите в енергетиката
Още в началото на тази година работодателските организации обявиха, че не са доволни от начина, по който
правителството изпълнява договорените с тях реформи в енергетиката. Според бизнеса е факт пълното неглижиране от
страна на правителството на това споразумение.
"От всички договорени позиции само една е изпълнена – прекратено е свързването на нови източници производители на
ел. енергия на преференциални цени от оборски тор, в случая. С което може да се каже, че до голяма степен е
предотвратено бъдещо покачване на цената, за сметка на скъпа енергия от ВЕИ. Всичко останало е в процес на бавно
осмисляне". Това каза в интервю за БНР Васил Велев, председател на Управителния съвет на Асоциацията на
индустриалния капитал в България. "Големите сметки са факт и те до голяма степен са причина за забавяне на износа и за
забавяне на заетостта – нещо, за което предупредихме, че статистиката ще го улови по-късно. Ето, тя вече го улови",
допълни Велев.
Той уточни, че от 1-ви февруари може да бъде редуцирана добавката "задължение към обществото", но за целта трябва
да се направят законови промени. "Оказва се, че не всички приходи от квоти за емисии парникови газове се насочват към
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Фонд "Сигурност на електроенергийната система". Близо една трета отиват в ПУДООС към Министерството на околната
среда и водите. Това е абсолютно недопустимо, тъй като може да се насочват в други посоки такива приходи, след като се
покрие дефицитът, който се генерира от скъпата енергия от възобновяеми източници. В случая това съвсем не е така. За
да се промени това, очевидно трябва да се направят поправки в някои закони. Износът продължава да не участва с данък
"задължение към обществото“. Имаме предложения как това да става на пазарен механизъм. В същото време не се
използва понижаването на цената на природния газ изцяло, за да се намали кроссубсидирането", обясни Васил Велев.
Според него някои от предлаганите мерки могат да върнат цената на тока на нивата от 1-ви август миналата година. Велев
каза, че още днес имат среща с министъра на икономиката. Предстои представители на бизнеса и работодателите да се
срещнат с парламентарните групи. Той не изключи възможността да се стигне до нови протести на бизнеса в случай на
съпротива от страна на институциите, но подчерта, че това е крайна мярка.
Blitz.bg
√ Бизнесът иска по-евтин ток от КЕВР
Бизнесът ще поиска от КЕВР намаление на цената на тока за индустрията от 1 февруари. Това каза председателят на УС на
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев по БНР. Има още възможности цената на тока да
бъде намалена, категоричен бе Велев.
Като аргумент за това той посочи, че не всички средства от търговията с парникови газове например са постъпили в
специално създадения Фонд "Сигурност на електроенергийната система". Една трета от средствата отиват в Предприятието
за управление на дейностите по опазване на околната среда към Министерството на околната среда, което е недопустимо,
обясни Велев. Резерви за намаляването на цената бизнесът вижда и във въвеждането на такса "задължения към
обществото" върху износа на електроенергия, което беше обещано още на 7 април миналата година.
От всички обещания, които бизнесът получи от правителството и различни институции в края на миналата година, е
изпълнено само едно - ограничено е присъединяването към мрежата по преференциални цени на производители на
електричество от биомаса, обясни Васил Велев.
По-високата цена на тока за бизнеса вече се отразява негативно на икономиката чрез намаляване на експорта и заетостта,
което се отчита от статистиката, заяви Васил Велев. /БЛИЦ
Actualno.com
√ Васил Велев: Големите сметки за ток са причина за забавяне на заетостта
В началото на тази година работодателските организации обявиха, че не са доволни от начина, по който правителството
изпълнява договорените с тях реформи в енергетиката. Според бизнеса е факт пълното неглижиране от страна на кабинета
на това споразумение.
"От всички договорени позиции само една е изпълнена – прекратено е свързването на нови източници производители на
ел. енергия на преференциални цени от оборски тор, в случая. С което може да се каже, че до голяма степен е
предотвратено бъдещо покачване на цената, за сметка на скъпа енергия от ВЕИ. Всичко останало е в процес на бавно
осмисляне", коментира ситуацията Васил Велев, председател на Управителния съвет на Асоциацията на индустриалния
капитал в България (АИКБ).
Големите сметки са факт и те до голяма степен са причина за забавяне на износа и за забавяне на заетостта – нещо, за
което предупредихме, че статистиката ще го улови по-късно. Ето, тя вече го улови, допълни Велев пред БНР.
Той уточни, че от 1 февруари може да бъде редуцирана добавката "задължение към обществото", но за целта трябва да се
направят законови промени.
"Оказва се, че не всички приходи от квоти за емисии парникови газове се насочват към Фонд "Сигурност на
електроенергийната система". Близо една трета отиват в ПУДООС към Министерството на околната среда и водите. Това е
абсолютно недопустимо, тъй като може да се насочват в други посоки такива приходи, след като се покрие дефицитът,
който се генерира от скъпата енергия от възобновяеми източници. В случая това съвсем не е така. /…/ За да се промени
това, очевидно трябва да се направят поправки в някои закони. Износът продължава да не участва данък "задължение към
обществото“. Имаме предложения как това да става на пазарен механизъм. В същото време не се използва понижаването
на цената на природния газ изцяло, за да се намали кроссубсидирането", обясни Васил Велев.
Според него някои от предлаганите мерки могат да върнат цената на тока на нивата от 1 август миналата година.
Велев каза, че още днес имат среща с министъра на икономиката. Предстои представители на бизнеса и работодателите
да се срещнат с парламентарните групи. Той не изключи възможността да се стигне до нови протести на бизнеса в случай
на съпротива от страна на институциите, но подчерта, че това е крайна мярка.
Dariknews.bg
√ Светлана Ангелова: Предстои ново преброяване на работодателските и синдикалните организации, които участват в
НСТС
Предстои ново преброяване на работодателските и синдикалните организации, които участват в Националния съвет за
тристранно сътрудничество /НСТС/, заяви днес народният представител от ГЕРБ в 19-и МИР – Русе Светлана Ангелова.
Четиригодишният мандат на Съвета изтича през юли 2016 година и трябва да се поднови. Съгласно Кодекса на труда
процедурата започва 6 месеца преди изтичане на 4 – годишния срок.
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По тази причина в края на януари трябва да стартира процедурата за признаване на представителност, за да се спазят
сроковете, добави г-жа Ангелова.
Въвеждаме нови изисквания за представителност на социалните партньори на национално равнище. За представителна
организация на работниците и служителите се намалява изискването за членска маса – от 75 000 членове на 50 000. По
този начин се връща старото изискване, което съществуваше от 1992 до 2012 година, подчерта депутатът. Един от
основните мотиви е намаление на средния брой осигурени лица поради редица икономически и др. причини. По данни
на Националния статистически институт през 2014 година средният брой на осигурените лица е бил 2 156 339, а към
деветмесечието на 2015 година – 1 946 339. Считаме, че изискването за 50 000 членове за представителност на синдикална
организация на национално ниво е най – обективно и отговаря на актуалното състояние на пазара на труда. Останалите
критерии за представителна организация на работниците и служителите, посочени в Кодекса на труда остават
непроменени, каза Светлана Ангелова.
За представителна организация на работодателите на национално равнище се признава тази, която има най – малко 1500
членуващи фирми, вместо досегашните 750 и общо не по – малко от 50 000 работници и служители във всички фирми от
работодателската организация или 100 000 работници и служители, наети по трудов договор във всички членуващи фирми
на работодателската организация.
Завишава се броят на членуващите фирми в работодателската организация на 1500, но отпада изискването тези дружества
да дават работа на повече от 10 000 души. По този начин ще се зачитат и едноличните търговци. Изискваният от
работодателите брой работници се увеличава от 30 000 на 50 000. Другите критерии за представителност на
работодателите остават непроменени. Промяната в изискванията не би трябвало да засегне досегашните 4 организации –
КРИБ, БСК, БТПП, АИКБ, отбеляза депутатът.
Предложените промени създават условия за пропорционалност, максимална представителност и баланс на участниците в
социалния диалог. Важно е да се отбележи, че новите изисквания осигуряват възможност интересите на микро – и малките
предприятия да бъдат представлявани от работодателските организации в социалния диалог, счита Светлана Ангелова –
зам. – председател на комисията по труда, социалната и демографската политика.
Mediapool.bg
√ Депутати предлагат занижаване на критериите за представителност на синдикатите и работодателите
Депутати от почти всички политически сили в парламента предлагат промени в Кодекса на труда, с които да се намали
изискването за брой членове, за да бъде една синдикална или работодателска организация представителна. Депутатите
предлагат за да бъде една синдикална организация представителна да има най-малко 50 000 членове, а не както е в
момента – 75 000.
За работодателските организации се предлагат да имат най-малко 1500 членове с не по-малко от 50 хил. работници общо,
или да имат 100 хил. служители и работници на трудов договор общо за всичките си членове.
Те се аргументират, че между 1992 и 2012 година са се изисквали именно 50 000 членска маса за представителност, а с
промени от 2012 година изискването е завишено, при положение, че в същото време заетостта намалява.
Официалната безработица по данни на НСИ за 2014 година е 10.7%, а за десетмесечието на 2015 година е 8.3%. По
обобщена справка на НОИ средният брой осигурени за 2014 година 2 165 339 души, а към деветмесечието на 2015 година
е 1 946 339 души.
“Въпреки, че наблюдаваме намаление на безработицата, броят заети лица не се повишава по редица обективни причини
– напускане на големи работодатели от пазара на труда, геополитически и икономически сътресения, промяна в цените
на ток, горива и др“, аргументират се депутатите, подписали предложението, сред които са Светлана Ангелова (ГЕРБ), Хасан
Адемов (ДПС), Гроздан Караджов (РБ), Георги Гьоков (БСП), Димитър Байрактаров (ПФ) и др.
Тази година предстои ново преброяване на членската маса на работодателските и синдикалните организации, като
получилите представителност имат право да участват в Националния съвет за тристранно сътрудничество, с който се
съгласуват всички важни социални, данъчни и бюджетни закони.
В момента в НСТС членуват двата големи синдиката КНСБ и КТ "Подкрепа" и четири работодателски организации –
Българската стопанска камара (БСК), Българската търговско-промишлена палата (БТПП), Асоциацията на индустриалния
капитал (АИКБ) и Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ). Възможно е занижените
критерии за представителност да позволят в НСТС да се включат още бизнес организации.
До 2012 година представителните работодателски организации бяха шест, но след въвеждането на по-строги критерии
отпаднаха свързания с Алексей Петров Съюз за стопанска инициатива и Българския съюз на частните предприемачи
“Възраждане”.
Телевизия Евроком
Участие на г-н Теодор Дечев, Директор индустриални политики в АИКБ в предаването „Делници“.
Видеото може да видите ТУК
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Вестник 24 часа
√ Българската енергийна борса започва работа в реално време от днес
От днес Българската енергийна борса започва работа в реално време, като цената на електрическата енергия ще се
определя на пазарен принцип от борсата.
На електроенергийната борса ще продават ТЕЦ "Марица изток 2", АЕЦ "Козлодуй" и Националната електрическа компания.
Енергийната борса работи в тестови режим от 11 декември 2015 година, а през април се очаква към нея да могат да се
включат и битовите потребители, съобщава "Фокус".
√ С 20% нараснаха преките чужди инвестиции в България
Преките чужди инвестиции в страната от януари до ноември 2015 г. са 1,467 млрд. евро (3,3% от БВП) като нарастват с
20,6% (250 млн. евро) спрямо същия период на миналата година. Само за ноември чуждите инвестиции са на стойност 96,7
млн. евро, при 218,8 млн. евро за същия месец на 2014 г., обявиха от БНБ.
Дяловият капитал (парични и апортни вноски на чужди компании в капитала на български дружества, както и сделки с
недвижими имоти) възлиза на 988 млн. евро за първите 11 месеца на миналата година. Той нараства с 506 млн. евро (105%)
спрямо дяловия капитал, привлечен за същия период на 2014 г. (482,1 млн. евро). Но рязко падат чуждите инвестиции в
недвижими имоти. За 11-те месеца на 2015 г. те са на стойност 50,4 млн. евро, при 115,1 млн. евро година по-рано. Този
спад с 56% основно се дължи на намаляване на руските купувачи. Въпреки това все още най-големият дял от инвестициите
в недвижими имоти идва от Русия - 49,6%, или 25 млн. евро, пише "Стандарт".
Реинвестираната печалба на чужди компании в български дружества възлиза на 590,6 млн. евро за периода януариноември 2015 г., при 153,7 млн. евро година по-рано. За сметка на това взетите заеми на български предприятия от
компаниите майки зад граница намаляват със 111,7 млн. евро, при ръст с 580,6 млн. евро за периода януари-ноември 2014
г. Най-много чужди инвестиции в страната идват от Холандия, като за 11-те месеца са на стойност 681 млн. евро.
Преките инвестиции на български компании в чужбина за периода януари-ноември нарастват с 19,3 млн. евро, при 429,4
млн. евро година по-рано.
√ Илияна Цанова: България има шанс да спечели повече проекти от фонда "Юнкер"
До момента държавите с по-големи икономики имат повече проекти от фонда "Юнкер", в сравнение с новите страни
членки на ЕС.
България има един проект, който е одобрен досега, но има достатъчно време да наваксаме и да осигурим балансирано
географско разпределение.
Това коментира пред БНТ зам.-управителят на Европейски фонд за стратегически инвестиции Илияна Цанова.
Нейната роля е да подпомогне максимално българската конкурентоспособност и българския бизнес да се възползват от
плана "Юнкер".
"Очаквам много повече търговски банки и много повече фондове за рисково финансиране да се включат в плана "Юнкер"
, каза още Цанова.
√ За 3 години българският бизнес загуби 1 милиард лева от срива на металите
На фона на падащи приходи заводите плащали повече за ток заради такса “задължения към обществото”
С 1 млрд. лв. на минус са добивната индустрия и металургията у нас спрямо 2011 г. Пета година при едно и също и дори
увеличено производство влизат по-малко пари.
През 2011 г. произведената продукция на основните метали и прокат е за 8,3 млрд. лв., а 2014 г. - 7,31 млрд. Данните за
2015-а още не са готови, но се очакват по-ниски приходи заради поевтиняването на суровините с около 30% през миналата
година.
Световната криза в добива и производството на метали удря българската индустрия, заяви за “24 часа” Политими Паунова,
председател на Българската асоциация на минната индустрия.
Цената на медта е паднала почти 2 пъти, дава пример Паунова. Била е над 8000 долара на тон, сега е 4400-4500 долара.
Само за 2015 г. спадът е 30%. Тенденцията продължава и в последните 2 месеца с по 100 долара на тон.
В Челопеч рудничарите влизат на 600, 700 и повече метра под земята, където са огромните машини.
Цената на оловото за последната година е с 20% надолу. Сравнено с 2011 г., спадът е с повече от 1000 долара на тон, до
1600 долара. И цинкът за последната година е поевтинял с 30%. Котировките на алуминия за последните пет години са
паднали от 2500 на около 1400 долара на тон. При стоманата и изделията от стомана спадът за последните 2 години е над
20%.
По данни на Българската минно-геоложка камара цената на златото от 1000 долара за тройунция е най-ниската от 6 години.
Продукцията на бранша не е намалена, защото това са предприятия с непрекъсваем процес. Фирмите са направили
инвестиции с кредити, производството сега няма нищо общо с онова, което е било към 2000 г. Предприятията са модерни
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като космически станции, казва Паунова. КЦМ е инвестирала в реконструкция на цинковото производство досега 500 млн.
лв. “Арубис” са вложили над 1 млрд. лв., “Стомана” - 500 млн.
Инвестициите са 4 млрд. лв. за целия отрасъл. На фона на падащи цени, които удрят индустрията, която дава 4-5% от БВП
на страната.
Бизнес отчита от срива на металите
Заради вдигането на добавката “задължения към обществото” почти двойно се увеличили разходите.
Всяко от големите предприятия, които произвеждат мед, олово, цинк и стомана, харчели със 7-8 млн. лв. повече. Общо за
металургията е пресметнато, че увеличението на добавката ѝ струва 30-40 млн. лева в повече
При “Стомана”, КЦМ, “Арубис” увеличените разходи за това, че са задължени да доплащат с добавката за тока на ВЕИ,
американските централи и когенерациите, им струват по 8 млн. лв. на година, изчислява Паунова.
В същото време 12 държави в ЕС прилагат схеми за подпомагане на енергоинтензивните индустрии при закупуването на
еленергия от ВЕИ. Последно на 14 декември ЕК е нотифицирала наредби за намаляване на разходите на тези индустрии в
Словакия и Литва.
И при нас бе написана наредба, с която да се намалят разходите на тези предприятия. Тя предвижда със задна дата да им
бъдат възстановени парите, които са дали за добавката в частта и за ВЕИ. Само че наредбата заседна в Брюксел.
Защото се оказа, че България не е нотифицирала държавната помощ за ВЕИ-тата, заради преференциалните цени на които
НЕК изкупува еленергията им. Брюксел не е сигурен дали тя е правомерна.
В началото на годината министърът на енергетиката Теменужка Петкова каза, че ще се иска одобрение от ЕК едновременно
и за ВЕИ, и за енергоинтензивните индустрии, което ще забави процеса.
Така че производителите на метали няма как да калкулират двойното увеличение на “задължения към обществото” в
продукцията си, първо, заради срива на цените, който според прогнозите ще продължи още 3 години. И второ - заради 12те европейските държави, които вече нотифицирали помощта си. Това ще направи българските мед, стомана, цинк, олово,
злато неконкурентни.
Отрасълът дава работа на над 24 000 души
Металите имат дял от 14,7% от индустриалното производство в страната и създават 4,6% от добавената стойност в
индустрията, сочат данни на Министерството на икономиката.
Равнището на заплатите в сектора е едно от най-високите - 1 076 лв. средно на месец. В производството на метали са заети
11 000 души. Цялата минерално-суровинна индустрия осигураява пряко 24 000 работни места и още около 120 000 в
обслужващи компании, сочат данни на Българската минно-геоложка камара.
Произведената продукция от предприятията от бранша е 7,4 млрд. лв. През 2014 г. оборотът на външните пазари възлиза
на 6,3 млрд. лв., което прави над 14% от износа на България. Основни пазари са Белгия, Турция, Италия, Германия, Китай.
През 2014 г. общото количество на изнесените скрап, черни метали и изделия от тях е 1,396 млрд. тона. В периода 20072014 г. е налице тенденция на намаляване на износа на черни метали с 47,2%, посочват от министерството.
Водещи производства са на алуминий, олово, цинк, калай, мед, благородни метали, производство на профили и др.
Бизнесът се държи от над 200 фирми, като около 55% от тях са разположени на територията на областите София, Пловдив,
Велико Търново, Габрово и Русе.
Сред фирмите, произвеждащи основни метали, могат да се откроят “Аурубис България”, “Стомана индъстри”, “София мед”,
КЦМ, “Промет стийл”, “Алкомет”, “Монбат рисайклинг”, “Берг монтана фитинги”, ЗПТ, “Омега”. Общото производство на
черната и цветната металургия през 2014 г. е 1,565 млрд. тона, което представлява ръст от 5,4% спрямо 2013 г.
Вносът на метална продукция е за 3,6 млрд. лева, с което е формирано положително търговско салдо от 2,5 млрд. лева.
Китай “виновен” за спада
Cпадът в цените на металите се обяснява с пренасищането на пазара заради по-слабото търсене в Китай, който е найголемият потребител.
През последните три години спадът на цените се ускорява непрекъснато, коментира Bloomberg. Това принуди световните
гиганти в бранша Glencore и Freeport-McMoRan да намалят производството, опитвайки се да съживят пазарните цени, но
без особен успех засега.
Акциите на най-големите минни компании записаха спадове до нива отпреди шест години. Fortescue Metals Group - найголемият износител на желязна руда, записа спад от 61,9% за последната година.
“Свидетели сме на изключително тежка криза, анализатори я характеризират като уникална по рода си - по отношение на
дълбочина, продължителност и неопределеност. Тя вече постави световните компании пред сериозни изпитания”, заяви
Иван Андреев, изпълнителен директор на Българската минно-геоложка камара.
Наред със световните компании и българските поставят като основна своя цел оцеляването и съхранението на потенциала
си. Това не е преувеличение, а реалност, казва той.
Цената например на медта, е под психологическата стойност от 5000 долара за тон. Прогнозите са тя да падне и под 4000.
Движението на цената на медта е смятано за измерител на състоянието на глобалната икономика.
Според повечето анализатори не се очаква скорошно възстановяване на цените. Ниските котировки на медта и златото се
очаквало да се задържат поне още три години според фонда за метали и мини Orion Resources.
Вестник Труд
√ До 7 на сто ръст в цените на жилищата
С между 4 и 7% ще се повишат цените на жилищата в София през 2016 г., прогнозират брокери.
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„Търсенето ще е насочено основно към София и другите големи градове, а ваканционните имоти в ски курортите ще
привличат все по-голям интерес от страна и на български, и на чуждестранни купувачи“, каза изпълнителният директор на
Bulgarian Properties Полина Стойкова.
В по-престижните райони на столицата ще се сключват сделки за имоти на стойност между 75 000 и 125 000 евро, твърдят
от „Имотека“. „Предпоставките за ръст в активността и цените са ясно видими - интересът е значителен, инвеститорите се
стремят да отговорят на търсенето, хората предпочитат съхранението на спестяванията си в имот поради липса на по-добра
алтернатива”, обясни изпълнителният директор на компанията Люба Атанасова. По думите й ръст на цените и на търсенето
ще има главно за добре поддържаните имоти, както и за многостайните жилища в София.
Тя допълни, че най-търсени в столицата през новата година ще са имотите в кв. „Младост” и тези в центъра.
Поскъпването на имотите ще е по-малко от миналогодишното заради по-големия брой нови оферти, които ще балансират
пазара, коментира изпълнителният директор на „Адрес“ Георги Павлов. Според него в София ще се повиши и търсенето на
луксозни имоти.
Ренесанс на сделките „на зелено“
2016 г. е интересна от гледна точка на очакванията да стартират сериозни проекти. С тях ще бъде предложен липсващ в
момента качествен продукт, коментира Иглика Йорданова, изпълнителен директор на Colliers International.
„Ако това стане, смятам, че ще наблюдаваме тенденция на покупки на „зелено“. Там, където проектите са качествени и
инвеститорът се ползва с доверието на местния пазар, ще се стига до предварителни продажби“, добави Йорданова. По
думите й тези проекти ще задържат добри ценови нива с възможност за покачване.
Според бранша може да се очаква и ръст на ваканционните пазари по морето, тъй като руският интерес ще се възстанови,
а заедно с него ще продължи да нараства и интересът от страна на купувачи от разнообразни националности.
Значителна част от търсенето на имоти ще бъде с цел инвестиция, тъй като доверието в българския имотен пазар освен
локално се възстановява и в международен план и има индикации за поетапно завръщане на чуждестранните
инвеститори.
Покупката на имот в чужбина ще става все по-популярна тема за българските купувачи, тъй като все повече от тях
осъзнават, че имотите в чужбина са на достатъчно достъпни цени и докато някои популярни за българите пазари като
Гърция бяха в криза през 2015 г., през следващата година и там ще наблюдаваме плавно възстановяване, което ще доведе
и до повече реални сделки.
30% ръст в търсенето през миналата година
Около 30% е бил годишният ръст в търсенето на луксозни двустайни жилища през 2015 г. според Colliers International.
„Отчетохме особено сериозен ръст при трансакциите с апартаменти с 2 и 3 спални в затворени комплекси“, посочи пред
„Труд“ Иглика Йорданова, изпълнителен директор на компанията. По думите й 2015 г. се оказала година на възход за
сектора на недвижимите имоти.
„Сериозен ръст имаше в офисния сегмент и жилищните имоти, с по-малка сила, но при всички случаи имаше раздвижване
в сектора индустриални площи и логистика, търговски площи“, допълни тя.
От бранша отчитат ръст не само в броя сделки, но и в обемите им. Най-сериозно търсене през изминалата година е
отчетено в сектора на офисните имоти, а в по-малка степен - на жилищните.
Обемът на инвестиционните сделки е малко под този от 2014 г. В този сектор обаче се очертава дългосрочна тенденция на
завишен интерес от страна на международни играчи. Както и доста повече трансакции, свързани с активи, генериращи
доход, в сравнение с 2014 г.
„Отново имаше доста сделки, свързани със земя, което дава възможност за развитие на нови проекти“, обясни Иглика
Йорданова.
През изминалата година видимо се възвърна доверието към имотния пазар, нараснаха покупко-продажбите и цените на
имотите в големите градове.
„Строителната активност също нарасна и резултатът са двойно повече издадени разрешителни за строеж и също толкова
реално започнати сгради в големите градове“, обясни изпълнителният директор на Bulgarian Properties Полина Стойкова.
По думите й освен за собствено ползване купувачите все повече се интересуват от инвестиция и доходност от отдаване
под наем. „Нашите данни сочат, че доходността към момента е 5,4% за София, като в най-предпочитаните квартали и при
новото строителство тя надвишава 6% годишно“, каза Полина Стойкова.
Според експертите раздвижването на имотния пазар се дължи на комплексното влияние на ускоряването на растежа на
БВП, нарастването на доходите и средната работна заплата, спада в безработицата, по-ниските лихви по кредитите.
Ипотечните кредити ще продължат да поевтиняват
Ипотечните кредити ще продължат да поевтиняват и през 2016 г., но лихвите ще се понижават по-плавно в сравнение с
миналата година. Това прогнозира председателят на Асоциацията на кредитните консултанти Тихомир Тошев пред „Труд“.
През 2015 г. лихвите по жилищните заеми намаляха с 1 до 1,25 процентни пункта и слязоха на нива 4,8-5,9%. Очакванията
на експертите са, че към края на 2016 г. те ще се движат между 4,25 и 5,25%.
Според консултантите жилищните заеми ще продължат да поевтиняват въпреки очакванията, че търсенето на кредити ще
се повиши с между 10-15%. Причината е, че в банките има свободен ресурс, тъй като само около 80% от депозитите са
раздадени като кредити. Това показва, че търсенето на заеми не е на достатъчно високо ниво и банките ще се борят за
клиенти, коментира Тошев.
Според него и през 2016 г. трезорите ще продължат да финансират до 85-90% от стойността на имота. В резултат на кризата
цените спаднаха с между 25 и 40%. Затова банките няма да искат да финансират 100% от покупката, обясни Тошев.
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Статистиката показва, че в повечето случаи клиентите използват максимално спестяванията си, за да изтеглят колкото се
може по-малък заем. Затова търсенето на финансиране чрез кредит е между 60 и 80% от стойността на имота, а хората,
които кандидатстват за максимален размер, са рядкост.
През 2015 г. купувачите са теглили средно по 40 000 евро. Очакваме размерът да се увеличи с 10% и да стигне 44 000 евро,
каза Тошев. За София, където пазарът е най-активен, прогнозите са средният кредит да се повиши до 55 000 евро. В същото
време в столицата най-често се купуват 3-стайни апартаменти, които струват между 60 000 и 80 000 евро.
Според Тошев ще има ръст и на покупките на апартаменти с цел отдаването им под наем. През 2015 г. пазарният дял на
сделките с цел инвестиция стигна 15-20%. Засиленият интерес е продиктуван най-вече от ниските лихви по депозитите,
които паднаха под 1%, смята Тошев. В София, Варна Пловдив и Бургас инвестицията в имот носи между 4 и 6% доходност.
Клиентите очакват допълнителен доход заради това, че купуват близко до дъното на пазара и тенденцията е стойността на
имота им да се покачва, добави той.
Друга тенденция през 2016 г. ще е по-интензивното кредитиране на покупки на ново строителство още преди
завършването на сградата. Затова консултантите очакват банките да предложат нови варианти за финансиране на сделки
още на груб строеж. Интересът към тях ще се засили през 2015 г. заради изчерпването на качествените имоти. При тези
сделки цените са между 5 и 15% по-ниски, коментира Тошев. Строителите не са склонни да правят големи отстъпки,
особено ако обектът е с добра локация. В тези случаи търсенето е много голямо и те са спокойни, че ще могат да продадат
завършени апартаменти, добави той.
До 14 евро на квадрат за луксозен офис
Наемите на луксозни офиси в столицата плавно се покачваха през миналата година и в момента подобни помещения
вървят по 12-14 евро за квадратен метър. За сравнение в началото на годината наемите рядко достигаха до 10 евро/кв. м.
„Това важи за единични проекти, които имат характеристики като локация и технически възможности и които отговарят на
най-съвременните изисквания на наемателите. Като цяло има ръст на наемните цени, но той се дължи на баланс между
търсене и предлагане“, обясни Иглика Йорданова, изпълнителен директор на Colliers International. По думите й през
изминалата година са се сключвали сделки, които са значително над средния обем на база един наемател. „Имахме сделки
с един наемател за наемане на между 3000 и 7000 кв.метра“, обясни тя.
„При офис площите силното развитие на наемния пазар през последните две години позволи да се откроят първокласни
проекти, които да предложим на инвеститорите. На пазара на търговски площи също е налице сегментиране и работещите
модели се забелязват на фона на проектите, които се нуждаят от репозициониране“, коментира Михаела Лашова,
изпълнителен директор на Forton/Cushman & Wakefield.
По данни на компанията през следващата година у нас се очаква завършването на 70 хил. кв. м нови офис сгради. В същото
време през последните две години обемът на наемния пазар надвишава 130 хил. кв. м.
Според търговците на недвижимо имущество завишеният интерес към офис сградите се дължи на разрастването на
аутсорсинг бизнеса у нас.
Ръст на инвестициите в бизнес имоти в ЕС
С 20 на сто са се увеличили инвестициите в бизнес имоти на европейския пазар, отчитат за изминалата година от
консултантската компания Knight Frank. От дружеството прогнозират, че и през 2016 г. темпът ще се запази заради
подобрението на наемния пазар.
Според експертите предстои ръст на наемите на офиси, тъй като предлагането на първокласни офиси в централните бизнес
райони на европейските градове се свива.
В анализа се посочва, че в по-големите европейски градове предстои строителство на нови офис площи.
От Knight Frank отчитат още, че офис площите в централните бизнес райони на Лондон, Париж, Дъблин, Франкфурт и
Мадрид не достигат.
Същевременно наемателите търсят големи офиси на централна локация и изборът им не е особено голям.
Недостигът на площи в този сегмент от пазара означава, че новите проекти с добра локация ще успеят да се възползват от
по-високи наемни равнища, посочват експертите. Освен това в анализа се посочва, че за да се отговори на търсенето,
предстои мащабно строителство на офис сгради в центровете на по-големите европейски градове.
√ КЗП скастри мобилни оператори
Комисията за защита на потребителите забрани на два от телекомите да отказват на абонатите си без каквито и да било
договорни или правни основания прекратяването на контрактите си с тях. Търговците обжалват заповедите.
Единият от операторите отказва разтрогване на договорните отношения, ако клиентът му не подаде заявлението за
прекратяване в обекта, в който го е сключил, съобщиха от комисията.
Според КЗП подобна уговорка не е залегнала в условията на оператора, с които потребителят се съгласява при
обвързването си с търговеца.
Другият телеком пък принуждава потребителите да отправят типови предизвестия за прекратяването на контракта.
Независимо от обстоятелството, че общите условия на дружеството допускат писменото предизвестие да бъде подадено,
както по образец, така и в свободна форма, на практика търговецът изисква от абоната си да попълни бланка Допълнително
споразумение към договорите по образец, който се предоставя в търговските му обекти. Освен това заявлението трябва
да се подаде точно месец преди изтичането на договора. В противен случай той не се прекратява. Тези действия на
търговците неоснователно създават трудности на потребителите и представляват нелоялни търговски практики. КЗП е
категорична, че те следва да бъдат преустановени. В случай че съдът потвърди решенията на контролния орган,
потърпевшите от действието на тези практики могат да претендират за обезщетения по съдебен ред.
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√ Клъстер "Туризъм" ще бъде създаден в зимния курорт Банско
Организацията, в която ще членуват хотелиери и ресторантьори, ще работи за осигуряване на добра бизнес среда за
развитие и повишаване на конкурентоспособността на икономиката. Идеята е да се обединят съществуващите атракции в
един цялостен туристически продукт.
Клъстерът ще съдейства за превръщане на зимния курорт в туристическа дестинация от световна величина, ще се работи
за развитие на туристическите атракции, подобряване състоянието и експониране на културно-историческото наследство,
както и за повишаване качеството на туристическите услуги.Водеща институция в посигане на тези цели ще бъде Община
Банско.
Създаване на силно емоционален бранд на курорта като дестинация за целогодишен туризъм - Бранд Банско, също е
предвидено в годишната програма на туристическия бизнес. Ще се направи Туристически портал на курорта, който ще
представлява уеб страница на няколко езика, съдържаща актуална информация за града и региона.
Предвижда се да бъде създадено и приложение за мобилни телефони, което ще представлява електронен пътеводител
на Банско. Ще се изготви общ календар на всички спортни и културни събития, който ще бъде преведен на няколко езика.
Ще се мисли за нови фестивали и събития за утвърждаването на курорта като фестивална дестинация през летния сезон.
Освен това туристическият бранш в градчето продължава да работи върху идеята за въвеждане на стандарти за качество
и управление на марката за качество „Уникално Банско”.
Вестник Капитал Daily
√ Застрахователи са инвестирали 1 млрд. долара в стартъп компании
Фирмите наваксват изоставането си от други представители на финансовия сектор
Някои от най-големите застрахователни компании в света са инвестирали над 1 млрд. долара в технологични стартъпи,
съобщава Financial Times. По този начин те се опитват да наваксат изоставането си спрямо други представители на
финансовия сектор, както и да си осигурят подобрени финансови резултати.
Рискови фондове
Европейски застрахователни компании като Axa, Aviva и Allianz, щатските MassMutual и American Family, както и азиатската
Ping An са създали специални рискови инвестиционни фондове за финансиране на стартиращи компании. Инвестициите
са насочени към стартъпи, развиващи технологии, потенциално свързани със застрахователния бизнес. През тази седмица
беше обявена поредната такава сделка, в която Aviva инвестира 1 млн. британски паунда в разработката на мобилното
приложение Appyparking, което помага за намиране на свободни места за паркиране.
Анализаторите отбелязват, че застрахователите изостават от другите големи играчи от финансовия сектор по отношение
на инвестициите в дигитални иновации. През последните месеци обаче се наблюдава рязко повишение на интереса от
страна на тези компании, които искат да останат конкурентни и да си осигурят позиции при анализа на данни.
"Ние сме инвестирали значителни средства в дигитални технологии и насърчаваме служителите си да бъдат иновативни.
Също толкова важно обаче е да интегрираш иновациите, идващи отвън", коментира Франсоа Робине, председател на
борда на Axa Strategic Ventures. Този фонд на групата Axa първоначално е създаден с капитал от 10 млн. евро за инвестиции
само във Франция. В момента той вече е инвестирал 230 млн. евро в световен мащаб.
През миналата година е достигнат рекорд при този тип сделки, показват данните на CB Insights. Към ноември инвестициите
на застрахователи в технологични стартъпи са били с 43% повече, отколкото за цялата 2014 г. Повишението спрямо 2013 г.
достига внушителните 725%. "Приоритетът ни при избиране на инвестиции е финансовата възвращаемост", коментира
Ерик Емънс, управляващ директор на инвестиционни фонд на MassMutual - MassMutual Ventures.
Други застрахователи като MetLife и Generali са приели по-различен подход и инвестират в сътрудничество със
съществуващи венчър фондове. През миналата година Generali обаче отиде по-напред и придоби пълен контрол над
британската фирма за телематика MyDrive.
Широка дефиниция
При този тип инвестиции застрахователите са приели доста широка дефиниция за това какво би могло да е свързано с
техния бизнес. Според CB Insights между 2010 и 2015 г. само 13% от инвестициите на специализираните фондове към
компаниите са били в технологии, пряко свързани със застраховането. Освен приложението за паркиране Aviva Ventures
например е инвестирала и в бизнеса за системи за сигурност Cocoon. От своя страна Axa подкрепя разработки за
прогнозиране на цените на самолетните билети. "Ние се оглеждаме за технологии, които ще са актуални след три или пет
години, особено във връзка с интернет на нещата", заявява Бен Лъкет, управляващ директор на Aviva Ventures.
Друг основен фокус на инвестициите на застрахователните компании е обработката големи масиви от данни, известни като
Big Data. "Напоследък Big Data е сред основните теми. Като застраховател всичко, което произвеждаме, са данни и голяма
част от енергията ни отива в усилия те да се използват по-добре в полза на клиентите и на финансовите резултати", заявява
Франсоа Робине.
√ Добивът на злато е достигнал пик през 2015 г.
Минни компании и анализатори очакват производството да започне да спада
Производството на злато е достигнало пика си по време на този суровинен цикъл, смятат представители на минната
индустрия и анализатори, цитирани от Financial Times. Те посочват като причина спадащите цени, заради които малко нови
минни проекти ще бъдат разработени до степен на производство. Липсата на нов добив и спадащият добив в
съществуващите мини се очаква да доведат до свиване на предлагането в бъдеще. Това дава надежда за ръст на цените и
9

стабилизиране на индустрията, която през изминалото десетилетие направи значителни инвестиции, които днес се оказват
губещи.
Пазарни фактори
Макар от началото на тази година златото да е поскъпнало с 2.7% заради търсенето на сигурни активи, цената му остава с
40% под пика, достигнат през 2011 г. При сегашната цена от около 1090 долара за тройунция много компании се
затрудняват да покрият разходите за производство. Въпреки нестабилността на пазарите цената на златото се очаква да
остане под натиск заради вдигането на лихвите на Федералния резерв на САЩ.
Минните компании все пак се надяват ограничаването на новото производство да увеличи шансовете за дългосрочно
възстановяване. "Спадащите обем и качество на производството, липсата на открития на нови залежи, както и удължените
срокове за разработка на нови проекти са положителен сигнал за цените в средносрочен и дългосрочен аспект", коментира
Келвин Душниски, президент на най-големия производител на злато в света Barrick Gold.
"Безполезно е да са опитваш да предвидиш динамиката на търсене на злато. Аз винаги залагам надеждите си за
възстановяване, основаващо се на свиване на доставките. Смятам, че ще видим първите сигнали за възстановяване през
втората половина на тази година", отбелязва Витали Несис, главен изпълнителен директор на Polymetal, чиито акции се
търгуват на Лондонската фондова борса.
Свиване на добива
Според анализ на Thomson Reuters световното производство на злато се очаква да спадне с 3% през тази година, с което
ще се сложи край на седемгодишния период на ръст. Според предварителните оценки на експертите през 2015 г. добивът
е нараснал с 1% до рекордните 3155 тона.
Спадът на цените накара някои компании да изоставят свои проекти, за което спомага и отдръпването на инвеститорите.
Същевременно голяма част от действащите мини започват да се изчерпват, което намалява производството. Все по-рядко
се откриват и значителни нови залежи на злато. "Според мен през четвъртото тримесечие на миналата година беше
достигнат пик на световното производство. Очаквам новият добив да спадне с 15-20% през следващите три до четири
години", заявява Несис.
Според Ник Оланд, изпълнителен директор на южноафриканската Gold Fields, секторът вече не е фокусиран да повишава
производството. "Всички говорехме как добивът ще се увеличава година след година. Тези дни обаче вече отминаха и едва
ли ще има значителни повишения на производството в сектора", изтъква той.
Вестник Стандарт
√ Реалната борсова търговия с ток започва
Започва истинската борсова търговия с ток. Близо месец борсата работеше в изпитателен режим, но от днес започват
реалните сделки, пише БНР. Очаква се те да покажат действително колко струва електроенергията, каза пред БНР
изпълнителният директор на Българската независима енергийна борса Константин Константинов:
"Създадохме един борсов пазар на електрическа енергия, който по своята същност е пазар за търговия на едро с тази стока.
Гарантирайки прозрачността и недискриминационния начин, по който всяка отговаряща на определени условия компания
би могла да участва, по този начин се създава една конкуренция, а когато създаваме конкуренция на един пазар какво
можем да очакваме – реално получаване на цените, които биха се влияли единствено от нивата на търсенето и на
предлагането на дадена стока", допълни той
√ 400 пощи приемат данъчни декларации
В над 400 пощенски станции в цялата страна вече може да се подават годишни данъчни декларации. Списъкът с адресите
им може да се види на сайта на "Български пощи" ЕАД. При подаване на годишната декларация да облагане на доходите
в поща гражданите директно взимат входящ номер.
Освен това таксата е по-малка отколкото изпращането на формуляра с препоръчано писмо до офиса на НАП по постоянен
адрес. Най-бързо декларациите за облагане на годишните доходи може да се подават по интернет с персонален
идентификационен код, който се взима безплатно от офис на НАП.
Крайният срок за подаване на формулярите за годишните доходи е 3 май, тъй като 30 април е в събота, а 2 май е почивен
ден - Великден. Който пусне формуляра по интернет до 31 март, може да ползва отстъпка от 5% от данъка за довнасяне.
Условията за това са да няма задължения към хазната към момента на подаване на декларацията и да плати данъка до 3
май.
√ Чуждите инвестиции скочиха с 20 на сто
Вложенията в имоти падат с 56%, руснаци държат 50% от пазара
Преките чужди инвестиции в страната от януари до ноември 2015 г. са 1,467 млрд. евро (3,3% от БВП) като нарастват с
20,6% (250 млн. евро) спрямо същия период на миналата година. Само за ноември чуждите инвестиции са на стойност 96,7
млн. евро, при 218,8 млн. евро за същия месец на 2014 г., обявиха от БНБ. Дяловият капитал (парични и апортни вноски на
чужди компании в капитала на български дружества, както и сделки с недвижими имоти) възлиза на 988 млн. евро за
първите 11 месеца на миналата година. Той нараства с 506 млн. евро (105%) спрямо дяловия капитал, привлечен за същия
период на 2014 г. (482,1 млн. евро). Но рязко падат чуждите инвестиции в недвижими имоти. За 11-те месеца на 2015 г. те
са на стойност 50,4 млн. евро, при 115,1 млн. евро година по-рано. Този спад с 56% основно се дължи на намаляване на
руските купувачи. Въпреки това все още най-големият дял от инвестициите в недвижими имоти идва от Русия - 49,6%, или
25 млн. евро.
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Реинвестираната печалба на чужди компании в български дружества възлиза на 590,6 млн. евро за периода януариноември 2015 г., при 153,7 млн. евро година по-рано. За сметка на това взетите заеми на български предприятия от
компаниите майки зад граница намаляват със 111,7 млн. евро, при ръст с 580,6 млн. евро за периода януари-ноември 2014
г. Най-много чужди инвестиции в страната идват от Холандия, като за 11-те месеца са на стойност 681 млн. евро.
Преките инвестиции на български компании в чужбина за периода януари-ноември нарастват с 19,3 млн. евро, при 429,4
млн. евро година по-рано.

√ Бизнесът: Цената на хляба не е променяна от 1989 г.
Доставната цена на хляба не е променяна от 1989 г., тъй като пазарът не може да поеме по-висока, а в същото време са
повишени цените на енергоносителите. Тези фактори, както и ръстът на минималната заплата и осигуровките, са причина
при ниски цени на петрола цената на хляба да не пада. Това каза Мариана Кукушева от Националния браншови съюз на
хлебарите и сладкарите пред "Нова телевизия".
"Към момента доставната цена на хляба е същата като от 1989 година без ДДС. Върху тази цена има търговска надценка и
20% за държавата. Кое да свалим?", попита тя по повод коментара на премиера Бойко Борисов защо след падането на
цените на горивата бизнесът също не е намалил цените.
"От август 2015 г. фактурните стойности на енергията за бизнеса се увеличиха с 20% благодарение на увеличаването на
такса "Задължения към обществото". Тази такса не беше отразена в крайната цена на нито една храна. Освен това от 1
януари се вдигна минималната работна заплата", аргументира се Кукушева.
Вестник Монитор
√ Енергийната борса тръгва утре, участието на АЕЦ-а - под въпрос
От утре енергийната борса започва работа в реален режим. Засега не е ясно дали ток на нея ще предложи АЕЦ „Козлодуй“
или само НЕК и ТЕЦ „Марица Изток 2“. Към 17 часа днес атомната централа не фигурира сред участниците на енергийната
борса, въпреки че според неофициалната информация тя е била регистрирана като участник.
Ако АЕЦ „Козлодуй“ пусне някакви количества, те ще са минимални – от порядъка на 5-10-20 мегавата, но това едва ли ще
стане в началото, каза за Агенция „Монитор“ в края на миналата седмица изпълнителният директор на централата
Димитър Ангелов. По думите му няма ядрена централа в света, която да продава на платформи „ден напред“. Причината
е, че ако АЕЦ-а предложи големи количества и те се продадат за определен час, централата трябва да пренастрои
производството си според това. За атомна централа обаче такава флексибилност не е възможна и ефективна, обясни
Ангелов. Той посочи, че АЕЦ „Козлодуй“ ще се включи активно на по-късен етап.
Според ангажиментите, които БЕХ пое пред Европейската комисия, за да бъде спряно делото, заведено срещу холдинга,
минималното количество, което държавните централи трябва да предложат в първата година от старта на борсата е 293
мегавата средно. Предстои да видим как то ще бъде разпределено между двете дружества.
В 14-14,30 часа утре ще са ясни параметрите по първите реални сделки. На тях ще са изтъргувани количествата еленергия,
които ще бъдат физически доставени в сряда. Платформата, която тръгва сега, е за сделки от типа „ден напред“.
От 11 декември досега енергийната борса работеше в тестов режим. При първата тестова сделка беше постигната цена от
74,56 лева на мегаватчас. Към момента на нея са регистрирани 18 участници – производители и търговци на еленергия.
√ ОПЕК очаква спад на добива на петрол в страните извън картела
Добивите на петрол в страните извън ОПЕК ще паднат през 2016 г.,и това ще доведе до засилване на търсенето на
суровината, сочи прогноза на картела, цитирана от Reuters.
В ежемесечния си отчет организацията на износителките на петрол прогнозира производството в останалите държави да
се понижи с 600 000 барела на ден. През миналия месец от картела предричаха снижението да е с 380 000 барела. Според
ОПЕК световното потребление през тази годината ще падне до 1,26 млн. барела на ден, срещу 1,54 милиона през миналата.
За 2015 г. в страните от ОПЕК се е произвеждал по 32,18 млн. барела на ден. Ако добивите останат на същото ниво то
свръхпредлагането на петрол до края на годината ще бъде по 530 000 барела на ден. В отчета на картела обаче изобщо не
става дума за връщането на пазара на Иран.
√ Иран увеличава добива на петрол с 500 000 барела на ден
Иран увеличава добива на петрол с 500 000 барела на ден, съобщи ресорното министерство, цитирано от световните
агенции. Страната е решена да си върне пазарния дял, който се сви силно след налагането на санкциите през 2012 г., посочи
заместник-министърът на петрола Рокнодин Джавади.
Техеран по-рано изнасяше 2,3 млн. барела петрол дневно, но износът му спадна до 1 млн. барела дневно през 2012 година,
припомня АП. "Иран има възможност да увеличи петролното си производство с 500 000 барела дневно, ден след вдигането
на санкциите. Заповедта за увеличаване на производството бе издадена днес", посочва Джавади, който е и ръководител
на Националната петролна компания на Иран.
Вестник Сега
√ Президентът вкара България в топ 5 на икономиките през 2015 г.
Плевнелиев наблегна на ролята на кабинета и премиера за усвояване на еврофондовете
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"България бе сред петте най-добри икономики през 2015 г.", обяви президентът Росен Плевнелиев на среща с бизнеса с
уточнението, че страната остава стабилна. "Преминаваме през период на световни турболенции, рекордният брой кризи
и взаимодействието между тях правят международната среда несигурна и непредсказуема", допълни той. Според
Плевнелиев въпреки рисковете българската икономика се развива добре и фактите за 2015 г. го доказват - 2.8% ръст на
икономиката, 12% увеличение на експорта, 40% ръст на чуждестранните инвестиции, 2.8 млрд. лв. ръст на приходите в
бюджета. Дефицитът намаля чувствително до 2.6% от БВП, безработицата падна до най-ниското ниво от 2009 година насам,
брутният външен дълг на страната също намаля до около 80%, държавният дълг е под 30% и е третият най-нисък в ЕС,
обясни той. Освен това България е записала и най-добрия резултат в усвояването на еврофондовете - постигната е обща
успеваемост от 96% за първия програмен период и това е голям успех за страната.
Плевнелиев не пропусна да отбележи, че всичко това се е случило заради ролята на правителство и премиера за
постигнатия "безспорен успех по отношение на управлението еврофондовете за първия програмен период".
√ Преките инвестиции растат с 1/5 за година
В края на ноември преките чужди инвестиции, влезли у нас, са достигнали 1.467 млрд. евро, показват последните данни
на БНБ. Те са повече с над 20%, или с 250.6 млн. евро в сравнение с година по-рано. Въпреки ръста на годишна база обаче
през ноември сумата е само 96.7 млн. евро при 218.8 млн. евро за ноември 2014 г.
Реалните инвестиции под формата на дялов капитал, влезли у нас от началото на 2015 г. до края на ноември, са 988.1 млн.
евро. Те са повече с 506 млн. евро, или със 105%, в сравнение със същия период на 2014 г. Намаляват и междуфирмените
заеми, които родните фирми са получили от чуждите компании собственици. В първите 11 месеца на 2015 г. те са
отрицателно число - 111.7 млн. евро, при положителна стойност от 580.6 млн. евро година по-рано. Според експерти в тази
разлика е отчетено и преоформянето на дълга от около 900 млн. евро на "Лукойл". Компанията трансформира стари
дългове в акции преди няколко месеца.
Инвестициите на чужденци в имоти у нас са паднали наполовина за последната година. Постъпленията от покупки на
недвижими имоти са 50.4 млн. евро при 115.1 млн. евро за януари - ноември 2014 г. Най-голям дял в тези инвестиции има
Русия - 25 млн. евро.
Традиционно най-големият инвеститор у нас са холандски фирми. От началото на 2015 г. до края на ноември оттам в
България са влезли 681 млн. евро.
През ноември българските емигранти са внесли у нас 58.5 млн. евро. За 11-те месеца на 2015 г. те са изпратили общо почти
763 млн. евро. Сумата е с 1.4 млн. евро повече, отколкото през същия период на 2014 г.
investor.bg
√ Китайската икономика се разшири с най-бавния темп от четвърт век
БВП на страната е нараснал с 6,9% през 2015 г.
Ръстът на китайската икономика се е забавил до 25-годишно дъно от 6,9% през 2015 година.
През четвъртото тримесечие икономическият растеж е бил 6,8% спрямо същия период на предходната година, сочат
официалните правителствени данни, публикувани днес.
Данните са в синхрон с прогнозите за тримесечен ръст от 6,8 на сто, което е забавяне спрямо регистрираното повишение
от 6,9% през третото тримесечие, според анкета на Ройтерс. Икономистите очакваха също ръстът за цялата година да е 6,9
на сто - забавяне спрямо 2014 година, когато беше отчетено разширяване на икономиката със 7,3%.
Въпреки че в сектора на производството ръстът се забавя до 6,0% през 2015 г. спрямо 7,3% година по-рано, в сектора на
услугите се наблюдава разширяване с 8,3% - по-силно от растежа от 7,8% през предходната година.
По време на церемонията за откриването на Азиатската банка за инфраструктурни инвестиции (Asian Infrastructure
Investment Bank) в събота китайският примиер Ли Къцян заяви, че китайската икономика е нараснала с около 7 на сто през
2015 година, като услугите са формирали половината от брутния вътрешен продукт.
„Това са добри данни”, коментира пред CNBC Джахангир Азис, директор на отдела за икономически проучвания на
развиваща се Азия в JPMorgan. „От три години знаем, че китайските власти забавят икономиката. Икономиката ще се
забави”, казва той.
Азиатските акции се възстановяват след публикуването на данните за БВП на Китай за четвъртото тримесечие на 2015,
коментира в ефира на Bloomberg TV Bulgaria Джулиет Сали от Bloomberg в Хонконг. Китайският бенчмарк Shanghai
Composite беше в зеления сектор на обяд, насочвайки се към първите си два поредни дни на печалба през тази година.
Енергийните компании се възстановяват, след като правителството обяви мерки за подкрепа на цените на горивата.
Други виждат в данните признаци за пренасочване на икономиката от производството към услугите и потреблението.
„Картината за растежа остава с две страни. Сривът в строителството на имоти и слабият износ продължават да тежат на
активността и цените в индустрията, особено в тежката индустрия”, смята Луис Куджис, директор на отдела за азиатска
икономика в Oxford Economics. Според изчисленията на Oxford икономиката на Китай е нараснала с 6,3% миналата година.
„Междувременно обаче потреблението продължи да расте силно, подкрепено от стабилното нарастване на заплатите.
Това подкрепя леката индустрия и сектора на услугите”, допълва той.
По думите му данните разкриват „значително ребалансиране” на китайската икономика, но това отчасти се дължи на силен
натиск върху производствените цени в секторите със свръхкапацитет. Според него няма данни за по-драстично забавяне.
Куджис очаква още мерки на правителството да поддържат ръста на БВП около вероятната цел от 6,5% за 2016 г.
Фондовите пазари в региона първоначално се покачиха след оповестяването на данните, след което бързо отстъпиха.
Китайският индекс Shanghai Composite нарасна с около 0,7% веднага след данните, а после заличи нарастването, след което
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отново тръгна нагоре. По сходен начин японският индекс Nikkei се повиши с 0,78%, а след това отстъпи на отрицателна
територия.
За да се противопоставят на забавянето на ръста, китайските политици предприеха редица ходове, сред които намаления
на лихвения процент и изискванията за задължителни резерви на банките. Анализаторите очакват в бъдеще да бъдат
предприети нови мерки за облекчаване на икономиката.
Опасенията за китайската икономика се формират предимно от дълговата й зависимост, рязкото свиване на сенчестото
банкиране, признаците за балон на пазара на имоти и забавянето на основни индустрии.
Тези опасения стояха, поне отчасти, зад последния рязък спад на китайския фондов пазар. Индексът Shanghai Composite
навлече в мечи пазар, като загуби над 20% спрямо върха си от декември, а освен това е и с 40% под 52-седмичния си връх
от юни миналата година.
Както обикновено, икономическите данни от Китай са посрещнати със значителна доза скептицизъм.
„Китайската статистика всъщност се използва, за да излъчи определен тип възприятие. Знаем, че тяхната статистака не е
много точна. Погледнете икономиката през четвъртото тримесечие. Електроенергетиката навлезе в още по-отрицателна
територия. Началното жилищно строителство миналата година се сви с около 14%, така че половината икономика на
практика е отрицателна”, коментира независимият икономист Анди Сие пред CNBC преди публикуването на данните.
„Икономиката не расте силно, вероятно не е в рецесия, но определено не расте с 6-7 процента."
Производството на електроенергия в Китай се сви през миналата година с 0,2% спрямо 2014 г., което е първото годишно
понижение от 1968 г., съобщи Ройтерс.
Джахангир Азис от JPMorgan обаче изтъква, че други данни сочат ръст. Продажбите на дребно, например, нараснаха с
11,1% на годишна база през декември, макар и по-слабо от очакванията на анализаторите за ръст от 11,3%.
„Погледнете другите сектори на услугите – здравеопазване, образование, финансови услуги като застраховане... Трябва да
потърсите в Китай области, които надрастват стария Китай. Мисля, че хората не приемат новия Китай сериозно”, коментира
Азис.
√ Петролът записва леки ръстове, но цената остава под натиска на свръхпредлагането
Данните за слабия икономически ръст в Китай и завръщането на Иран на петролния пазар влияят зле на цената на
суровината
Петролът записва плахи повишени във вторник, след като в понеделник и двата основни сорта поевтиняха до най-ниските
нива от 2003 г., пише WBPonline. Натиск над цената на суровината в низходяща посока оказват данните за най-слабия
икономически ръст в Китай от четвърт век, както и завръщането на Иран на петролния пазар.
Фючърсите върху американския лек суров петрол WTI се повишават с 1,27% до 30,80 долара за барел към 10 часа българско
време. Европейският бенчмарк Брент поскъпва с 2,16% до 29,44 долара за барел.
В понеделник петролната индустрия на Иран издаде заповед производството да се увеличи с 500 000 барела на ден, докато
страната се придвижва напред с плановете да влее петрол във вече пренаситения пазар, рискувайки да допринесе за срив
на цената.
„Вдигането на санкциите срещу Иран през уикенда се случи малко по-рано, отколкото си мислехме, и съвпадна с
опасенията на пазарите, свързани с политическия конфликт между Иран и Саудитска Арабия“, посочва Джаспър Лоулър от
CMC Markets.
По-рано този месец отношенията между Техеран и Рияд рязко се влошиха, след като Саудитска Арабия екзекутира
влиятелен шиитски духовник.
По-късно във вторник Американският петролен институт ще публикува данни за ръста на седмичните резерви в САЩ, а
правителствените данни на Администрацията за енергийна информация се очакват в сряда.
В януарския си доклад, публикуван в понеделник, ОПЕК прогнозира още по-рязък спад в добива на петрол извън картела
през 2016 г.
√ Преките чужди инвестиции растат с 20,6% годишно
Най-голяма част от инвестициите в България от януари до ноември 2015 г. идват от Холандия - 681 млн. евро
Преките чужди инвестиции в България за периода януари-ноември 2015 г. се покачват с 20,6% на годишна база, показват
предварителните данни на Българската народна банка (БНБ). Най-големите преки инвестиции в страната за периода идват
от Холандия (681 млн. евро).
Общата стойност на инвестициите за периода, отчетени съгласно принципа на първоначалната посока на инвестицията, е
1,467 млрд. евро, което представлява 3,3% от брутния вътрешен продукт на страната за миналата година. Спрямо януариноември 2014 г. те се покачват общо с 250,6 млн. евро (20,6%).
Данните на БНБ сочат, че ръстът на инвестициите за периода идва въпреки забавянето на покачването през ноември. През
единадесетия месец на миналата година повишението е с 96,7 млн. евро, докато година по-рано бе в размер на 218,8 млн.
евро.
Повишението спрямо година по-рано идва най-вече от силния ръст при дяловия капитал, който се изчислява от
преведените/изтеглените парични и апортни вноски на нерезиденти в/от капитала и резервите на български дружества,
както и постъпленията/плащанията по сделки с недвижими имоти в страната. Той възлиза на 988,1 млн. евро за януариноември и е с 506 млн. евро (105%) над отчетените 482,1 млн. евро за същия период на 2014 г.
Статистиката показва още, че постъпленията от инвестиции на чуждестранни лица в недвижими имоти са 50,4 млн. евро
при 115,1 млн. евро за единадесетмесечието на 2014 г. Най-голям дял в инвестициите в недвижими имоти има Русия –
общо 25 млн. евро, 49,6% от общия размер за периода.
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Обемът на дълговите инструменти, т.е. размерът на промяната в нетните задължения между местни и чужди дружества
по финансови, облигационни и търговски кредити, през месеца е 64,8 млн. евро, като от началото на 2015 г. до края на
ноември БНБ регистрира отрицателни 111,7 млн. евро. С други думи, може да е настъпил падеж или да е погасен дължим
заем от страна на местно предприятие.
Предварителните данни на БНБ сочат още, че преките инвестиции на български предприятия в чужбина за периода януариноември 2015 г. са в размер на 19,3 млн. евро, докато за същия период на миналата година бяха в размер на 429,4 млн.
евро. Само през ноември те растат с 46,3 млн. евро при спад от 29,6 млн. евро през същия месец на миналата година.
√ Стартира реалната работа на енергийната борса
Енергийната борса е в основата на отварянето на електроенергийния пазар у нас
От днес (19 януари) започва реалната работа на българската енергийна борса, съобщиха от оператора на борсата държавната Българска независима енергийна борса (БНЕБ), която е част от Българския енергиен холдинг (БЕХ).
Тестовата работа на борсата започна още в началото на декември и от оператора определят дейността й досега като
"успешна". Първоначално търговията на енергийната борса ще бъде по схемата "ден напред", тоест договорените
количества днес, изтъргувани днес, ще бъдат физически доставени в сряда (20 януари).
Работата на енергийната борса е една от най-важните стъпки за либерализацията на енергийния пазар у нас. Чрез борсата
участниците на пазара ще могат да получат реалната пазарна цена на електрическата енергия. Пълното отваряне на пазара,
тоест когато и битовите потребители ще имат право да избират свободно доставчика си, ще бъде през пролетта.
За да може да се премине към това, е нужно да се изработи методика за компенсиране на енергийно бедните потребители.
Работна група между българското Министерство на енергетиката и социалното министерство, с подкрепата от експерти от
Европейската комисия, в момента работи над критериите.
Досега от БНЕБ са съобщили само за един български производител на електроенергия, с който е сключен договор за
участие на пазара - ТЕЦ "Марица Изток" 2. Очакванията обаче са, че на борсата ще се включат и още производители, сред
които и АЕЦ "Козлодуй". По този начин БЕХ ще изпълни ангажимент пред ЕК, поет в отговор на започнала процедура за
злоупотреба с пазарно положение, водена срещу енергийния холдинг.
Изпълнителният директор на БНЕБ Константин Константинов вече коментира, че очаква прозрачността в работата на
борсата да привлече още производители и участници на пазара.
Epicenter.bg
√ България рязко намали износа си на ток, Румъния го вдигна!
С рязкото застудяване на Балканите износът на електроенергия от България падна почти наполовина, докато експортът от
Румъния скочи рязко нагоре. Това стана ясно от данни на държавната компания „Електроенергиен системен оператор“
(ЕСО).
Точно обратното очакваше председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) Иван Иванов. Той
прогнозира увеличение на износа на български ток при настъпването на първите истински студове тази зима.
Шефът на регулатора отчете, че през първите десет дни от началото на годината доставките за външните пазари са се
сринали на годишна база с 39% до 182 млн. киловатчаса, но отдаде това на необичайно мекото време и намаленото
търсене на електроенергия в региона – главно в Гърция.
В миналото печалбите от износа на електроенергия беше важен инструмент за постигане на финансов баланс в НЕК. По
силата на сключени договори обаче през последните две години печалбите от тази търговия остават главно в частните
търговци на електроенергия.
Преди настъпването на „ледената епоха“ през уикенда, електроенергийната ни система е осигурявала за износ 750-900
мегавата в различните часове през деня. Вчера мощността, ангажирана за външния пазар, слезе на около 600 мегавата, а
днес се устреми към 400 мегавата.
Причините за това са повишеното търсене вътре в България и спадът в производството на фотоволтаичните централи.
Около 16 часа днес националното потребление натоварваше около 6240 мегавата - с близо 1000 мегавата повече от вчера.
Според експерти в сряда, когато ще бъде най-студено, е възможно консумацията в България да надхвърли новогодишния
пик от 6767 мегавата, регистриран при средна външна температура около минус 5 градуса.
Румъния се възползва от конюнктурата и вдигна с близо 70% износа си за региона. Докато на 10 януари по обед северната
ни съседка е осигурявала за износ около 650 мегавата, седмица по-късно тя предложи на чуждестранните си клиенти 1096
мегавата.
По същото време тенденцията за България е точно обратната. По обед в неделята преди застудяването за износ работеха
840 мегавата, а когато падна големият сняг, мощностите намаляха с 25% до около 630 мегавата.
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