Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите
Капитал
√ Минимална осигурителна бюрокрация
Ако управлявате компания и ви предстои да бюджетирате за следващата година, със сигурност трябва да заложите повисоки разходи за персонал.
През 2017 г. държавата планира ръст на пенсионната вноска с един процентен пункт, както и на минималната работна
заплата с 40 лв. до 460 лв. Голямата неизвестна засега обаче е с колко и дали ще растат минималните осигурителни прагове.
А те са нещо като минимални заплати за една трета от секторите в икономиката и засягат почти 2 милиона заети.
Още в края на юли големите работодателски организации заявиха, че тази година няма да се включат в преговорите за
увеличаването им, и призоваха за същото и своите членове. Според тях въведените преди години минимални
осигурителни доходи (МОД) са изпълнили предназначението си като инструмент за изсветляване на икономиката и в
момента действат в обратната посока.
На ход е държавата, която поне засега не се ангажира с нищо конкретно. A и синдикатите вече заплашиха с толкова
мразените от премиера протести.
Със заповед отгоре
Началото на конфликта е от миналата година. Той е свързан с административното увеличение на МОД в секторите, в които
няма постигнати споразумения между синдикати и браншови организации. Решението дали да има такова се взима от
социалния министър всяка година, без да се отчита, че има сектори, в които няма кой да представлява бизнеса. Тогава
Ивайло Калфин наложи значителен ръст - 7.5%, а големите работодателски организации възнегодуваха, че числото не
отговаря на средния процент на договорените увеличения. Сметките около коефициента обаче са само повод да се
започне дебат за промяна в начина на определяне на осигурителните доходи.
"Мисля че сме минали времето, в което заплащането трябва да се определя административно и планово, със заповед
отгоре", казва Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ). Той допълва, че
България е единствената страна от ЕС, в която има минимални осигурителни доходи. В същото време, вместо да
изсветлят икономиката, през последните години те имат обратен ефект. Причината е, че ръстът на минималните прагове
изпреварва този на средното възнаграждение, както и процесите по възстановяване на икономиката.
През последните години са правени и няколко изследвания за влиянието на минималните прагове, които доказват, че
системата в сегашния й вид е в тежест за пазара на труда и най-вече в секторите с по-ниски възнаграждения. Дори и
анализът на БАН (който беше поръчан от социалното министерство) показа, че вследствие на увеличение на
осигурителните прагове част от бизнеса посивява - някои работодатели преназначават служители на длъжности с по-ниски
прагове, други на непълно работно време, а трети предлагат фиктивни договори.
"Има индиректни признаци, че през последните две-три години икономиката изсветлява – приходите в бюджета се
увеличават, заетите на трудов договор растат, както и заплатите. Излиза, че минималните прагове вече не са нужни", казва
Явор Алексиев от Института за пазарна икономика. Според него при ново евентуално увеличение на праговете трябва да
се вземе предвид започналото забавяне на възстановяването на пазара на труда през тази година, както и по-бавното
излизане от кризата на Северозападна България, където доходите са значително по-ниски от тези в столицата например.
От работодателските организации изтъкват и още един аргумент – неплащането на осигуровки вече подлежи на
наказателно преследване, което също обезсмисля определянето на прагове за МОД.
От АИКБ предлагат като алтернатива да се договарят минимални работни заплати по сектори, като така ще се избегне
моментът с административната намеса на държавата в икономически отрасли, в които няма консенсус.
Въпрос на стратегия
Въпреки официално обявения от работодателските организации бойкот социалното министерство даде старт на
преговорите. Срокът, в който социалните партньори трябва да решат дали и с колко да увеличат праговете, свършва на 2
септември.
Ситуацията обаче е малко като в дилемата на затворника. Ако ръководеното от Зорница Русинова ведомство излезе с
официален коментар по позицията на работодателите, преговорите за ръст на МОД за следващата година ще изглеждат
предрешени. Важно е и решението на браншовите организации. Дори една от тях да започне разговори със синдикатите,
стратегията за промяна на модела чрез бойкот от бизнеса няма да успее.
"Масовата нагласа е да подкрепим предложенията на национално представените работодателски организации. И в
момента няма достатъчно хора и плащаме толкова, колкото е необходимо, само за да си задържим работниците", твърди
Радина Банкова от Българската асоциация на производителите и износителите на текстил (БАПИОТ). Подобни са нагласите
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и в друг сектор - на мебелната и дървообработващата промишленост. Галин Господинов, председател на браншовата
камара, твърди, че имат насрочен управителен съвет, на който да вземат решение. "Личното ми мнение обаче е, че би
трябвало да се съобразим с големите работодателски организации. От години поддържаме изкуствени нива, които нямат
смисъл и нищо общо с реалните заплати и икономическа ситуация. Миналата имаше едно увеличение, на фирмите в
бранша реагираха остро", допълва той.
В същото време синдикатите твърдят, че праговете ще бъдат договорени до края на август, а според работодателите
блъфират. В тази ситуация от социалното ведомство заявяват, че няма да коментират как биха реагирали, ако преговорите
се провалят, защото те все още не са приключили. Оттам допълват: "Въпросът какъв би бил моделът, ако трябва да се
преразгледа начинът, по който се определят минималните осигурителни прагове, ще се обсъди на заседание на
Националния съвет за тристранно сътрудничество до края на годината."
Едно обаче е сигурно – едва ли държавата ще се лиши лесно от допълнителни приходи за пенсии. Защото каквото и да си
говорим, всяко увеличение на осигурителната основа означава повече пари в държавното обществено осигуряване, което
от години е на дефицит.

Важни обществено-икономически и политически теми
Капитал
√ "Стара планина холд" с рекордни приходи през първото полугодие
През септември дружеството ще разпредели най-големия дивидент в цялата си история.
Дружеството очаква годишните постъпления да нараснат със 7%.
"Стара планина холд" регистрира рекордно големи продажби за пръв път от кризата насам. Това показват данните от
консолидирания отчет на дружеството за първите шест месеца на тази година. Консолидираните нетни приходи на
холдинга за периода са достигнали 98 млн. лв., което е с близо 5% повече в сравнение със същото време на миналата
година. Освен това продажбите за периода надхвърлят предварителните оценки на холдинга с малко над 3.3 млн. лв.
Според сегашната ситуация обновената прогноза на "Стара планина холд", сочи, че фирмата ще реализира продажби на
обща стойност още 88 млн. лв. през втората половина на тази година. Това ще бъде с близо 7% повече в сравнение със
същия период на миналата година.
Консолидираната печалба на групата за полугодието надхвърля 10.8 млн. лв., което представлява ръст от 12% на годишна
база.
Дял в продажбите
Най-голям дял в продажбите – близо половината от целия оборот на холдинга, държи казанлъшката компания "М+С
хидравлик" АД, която е част от холдинга. Тя също е публично дружество и регистрира за първите шест месеца постъпления
на обща стойност близо 49 млн. лв., което е ръст от 3% на годишна база. Ръст в продажбите генерират и останалите
публични дружества на холдинга "Хидравлични елементи и системи" АД, Ямбол, "Елхим-Искра" АД, Пазарджик, и
"Българска роза" АД, Карлово. Освен това две от тях - "Хидравлични елементи и системи" и "Елхим-Искра", взеха решение
в средата на юни да разпределят дивидент за 2015 г. - съответно 3.64 млн. лв. и 879 хил. лв.
Рекордни дивиденти
През септември дружеството ще започне да изплаща 4.27 млн. лв. под формата на дивидент от печалбата за 2015 г.
Размерът на този дивидент е най-голям в цялата 20-годишната история на компанията. Общата сума на разпределения
дивидент за акционерите на "Стара планина холд" АД за този период е 11.76 млн. лв. Първоначалната инвестиция в
холдинга има дивидентно покритие от 6.72 пъти, посочват от компанията.
Цена на акциите
В средата на март акциите на холдинга повишиха значително цената си с 13%, след като стана ясно, че групата и компаниите
в нея ще разпределят рекорден дивидент. Тогава един лот достигна до 4.14 лв. и с известни корекции се запази близо до
това ниво (4.12 лв.) до края на миналата седмица. В началото на юли акционерите в компанията решиха да разпределят
брутен дивидент в размер на 0.206 лв. на акция. Към края на миналата седмица акциите на "М+С хидравлик" АД се
повишават до 5.07 лв., което е 3.8% поскъпване за последните 12 месеца. За последната година значително поскъпнаха
книжата и на "Хидравлични елементи и системи" АД, които повишиха цената си с близо 12% до 3.22 лв., докато тези на
"Елхим-Искра" се обезцениха за същия период с около 5% до 1.15 лв. Акциите на "Българска роза" АД струват с 23% помалко (1.40 лв.), докато тези на чорапената фабрика "Фазан" поскъпнаха почти двойно в сравнение с август 2015 г., като
към края на миналата седмица сделките се сключваха на цена 1.50 лв.
Приходи на дружествата (млн. лв.)
Първа половина на 2016 г.
Ръст на годишна база
М + С Хидравлик АД
Хидравлични елементи и системи АД
Елхим – Искра АД
Българска роза АД

48.73
25.37
16.97
3.39

2.96%
11.27%
6.06%
15.31%
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2012
2013
2014
2015
2016

Финансови резултати (млн. лв.)
Консолидирана печалба за първото полугодие
Консолидирани продажби за първото полугодие
12.58
87.9
8.74
90.5
11.06
96.5
9.58
93.9
10.82
98
източник: x3news

Булевард
√ Борисов: София е с Берлин и Брюксел, но не срещу Анкара
Според българския премиер страната ни все още не е готова за Шенген и еврото.
Българският премиер Бойко Борисов продължава да влиза в ролята на буфер в отношенията между ЕС и Турция, като
предаде на германския канцлер Ангела Меркел посланията на президента Реджеп Ердоган и премиера Бинали Йълдъръм.
"В бежанската криза София е с Берлин и Брюксел, но не и срещу Анкара", това съобщил Борисов на Меркел, канцлера на
Австрия Кристиан Керн и премиерите на Словения и Хърватия Миро Черар и Тихомир Орешкови. Вчера те разговаряха
повече от два часа в лятната резиденция на германското правителство в Мезебер при "закрити врати" в събота, пише в.
"Сега".
"Не сме готови за Шенген"
Борисов очаква България да получи от Германия и от другите членки на ЕС финансова подкрепа заради проблемите с
бежанците, приемане в Шенген и покана за "чакалнята за еврото". Според него започването на процедурата за влизане в
еврозоната е политическо решение, което би било добро за България. И макар че смята, че сега не му е времето, изтъкна,
че България трябва да влезе в Шенген, защото отговаря на всички условия за членство.
"Към днешна дата ние покриваме критериите. А Шенген дори в момента не е изгоден за България, но темата стои, а
колегите са категорични, че сме изпълнили критериите и сме много по-добри от други страни", обясни вчера Борисов.
След разговорите си на най-високо равнище в Анкара в петък, където си водеше записки по посланията на президента
Ердоган, в събота Борисов изложи пред Меркел тревогите си, че ако ЕС влоши отношенията си с Турция, България ще бъде
залята от бежанска вълна.
"Никога не съм си поставял за цел да бъда вестоносец, но понякога съдбата си прави шега с хората и така се оказа, че ние,
решавайки своите проблеми и търсейки изход за нас, нашият глас и възможност да говорим и с двете страни - Турция и
Европа, върши работа в момента", каза премиерът.
"Предадох на канцлера Ангела Меркел, това за което разговаряхме с президента Ердоган и премиера Йълдъръм. На
границата със Сирия се води война. Разрушенията са страховити. Но в същото време някои страни, особено от
Вишеградската четворка, са категорични, че няма да приемат мигранти. Ние също искаме да запазим принципите на
влизане в ЕС само през официалните КПП-та само след сериозни проверки", обясни Борисов след завръщането си в
България.
Той е заявил, че "в бежанската криза София е с Берлин и Брюксел, но не и срещу Анкара". Борисов, Меркел, канцлерът на
Австрия Кристиан Керн и премиерите на Словения и Хърватия Миро Черар и Тихомир Орешкович разговаряха повече от
два часа в лятната резиденция на германското правителство в Мезебер при "закрити врати".
На срещата в Германия Борисов е изложил исканията на Турция за отпадане на визовия режим, както е заложено в
споразумението с ЕС. Анкара вече неведнъж заплаши, че ако през октомври ЕС не премахне визите за турски граждани,
ще престане да задържа бежанците на своя територия, ще ги пропуска към Европа и няма да приема обратно нелегално
влезлите.
"В момента това, което правят колегите (в Турция), е да препятстват нова вълна от над 2 милиона мигранти от областта на
Алепо. Като прибавите над 3 милиона тука в Турция, немалка част в Истанбул, действително ние в Европа трябва да си
направим ясна оценка... докога Турция ще успява да ги спира?", разсъждава Борисов.
Според него всички са наясно, че Турция в този момент не може да стане член на ЕС, но в знак на добра воля ЕС би могъл
да облекчи визовия режим за турския бизнес и за държавните служители, а от своя страна Анкара трябва да продължи да
възпира бежанския поток.
Борисов вероятно има предвид българския модел на визови отстъпки. В момента България, която е част от ЕС, но е извън
Шенген, е осигурила облекчен режим за определени категории турски граждани. Турските дипломати влизат в България
без виза по силата на междуправителствена спогодба, обнародвана у нас на 1 юли 2007 г.
Спогодбата предвижда и улеснена процедура за бизнес визи. Те се издават в срок до 48 часа с право на престой до 30 дни.
На представители на фирми и на банки с постоянни презгранични делови контакти пък се издават многократни входни
визи с валидност една година и право на престой до 30 дни при всяко влизане - при представяне на документ, издаден от
търговската палата или от Асоциацията на търговските банки, на които са членове.
Не е ясно как участниците в срещата при Меркел са реагирали на идеята на Борисов за визите. През май високопоставен
източник от ЕС, пожелал анонимност, коментира пред "Гардиън", че е малко вероятно безвизовият режим да бъде въведен
незабавно за 79 млн. турски граждани. Според него компромисен вариант би бил първоначално да отпаднат визите за
определени групи турски граждани, например студенти, бизнесмени и притежатели на паспорти с биометрични данни по
стандартите на ЕС.
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Междувременно Турция постави ново искане спрямо Германия - да се откаже от признаването на арменския геноцид, като
настояването е правителството на ФРГ да поясни, че "геноцид" няма юридическо значение.
В противен случай Турция няма да даде достъп на гeрмански депутати до военната база в Инджирлик.
Турската страна иска ни повече, ни по-малко правителството на Германия да се дистанцира от резолюцията на парламента,
която призна, че през 1915 г. Османската империя е извършила геноцид срещу собственото си арменско население,
коментира турски дипломат пред "Шпигел".
"Можем да живеем с това, че Бундестагът прие такава резолюция, но федералното правителство трябва да поясни, че
"понятието "геноцид" няма юридическо значение", заявява още дипломатът.
Освен това "турското правителство иска кабинетът на ФРГ да се дистанцира от резолюцията на най-високо равнище - найдобре това да направи външният министър Франк-Валтер Щайнмайер или канцлерката Ангела Меркел", пише изданието
и допълва, че според дипломата най-добре е даже Меркел да посети Анкара.
Източник: в. "Сега"
Дарик радио
√ Близо 800 инвестиционни предложения са получени в РИОСВ – Пловдив през първите 6 месеца на годината
През първите 6 месеца на годината в РИОСВ – Пловдив са постъпили 775 уведомления за инвестиционни предложения.
Ръстът им е с 12 % спрямо същия период на миналата година, когато са били 681, а спрямо 2014 г. увеличението е с 32 %
(530 подадени намерения за инвестиции).
През първото полугодие са издадени 73 решения за преценяване на необходимостта от извършване на оценка за
въздействие върху околната среда. Преобладаващата част от проведените процедури се отнася за дейности в областите
на водовземането от подземни води, интензивно животновъдство, съхраняване на метален скрап и мелиоративни
дейности в селското стопанство.
Единадесет от инвестиционните предложения през първите 6 месеца на годината са за сондажни кладенци за
промишлени и земеделски нужди. В сравнение с 2014 и 2015 г. се увеличава и броят на проектите за изграждане на
животновъдни ферми и предприятия в хранителната промишленост. Десет са инвестиционните намерения за изграждане
на ферми за отглеждане на овце, крави или кози в Пловдивска област. Цехове за преработка на плодове и зеленчуци и за
производство на млечни продукти се строят в общините Брезово, Марица, Карлово и Пловдив. Ръст се отчита и при
търговските центрове, лечебни заведения и старчески домове. Предстои изграждане на цехове за преработка на
медицински и ароматни култури в Карловско и Пловдив. Спортни комплекси и игрище ще има в Пловдив и
асеновградското село Мулдава.
През последните две години тенденцията на увеличаване на инвестиционните намерения в животновъдството,
водочерпенето и хранителната индустрия е трайна.
Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия
√ България и Корея ще обменят опит в иновациите
Стартира първата фаза от проект за обмен на знания и опит между Република Корея и Република България в областта на
иновациите, стоковите пазари и интернационализацията на предприятията. Партньори са Изпълнителната агенция за
насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП), Корейската агенция за малък и среден бизнес,
университeтите в Ханянг и Данкоок. За периода от 29 август до 1 септември 2016 г. ще се проведе първият семинар, по
времето на който ще се обсъдят възможностите за подобряване на средата за иновациите в България, както и повишаване
интернационализацията на предприятията и от двете страни.
Участие от българска страна в работните срещи ще вземат зам.-министърът на икономиката Даниела Везиева, зам.изпълнителният директор на ИАНМСП Никола Стоянов, представители на службите по търговско-икономическите въпроси
в чужбина, Национален иновационен фонд, "София Тех Парк", както и на неправителствени организации.
Целта на проекта е ИАНМСП да извлече полезен опит от страна на корейските си партньори и да получи институционална
подкрепа от страна на българската държава за създаване на устойчива и модерна бизнес среда за развитието на
иновациите и интернационализацията на предприятията в България.
24 Часа
√ Дават субсидия до 80% от разходите за иновации
Максималната сума на проектите трябва да е 500 000 лв.
До 80 на сто от разходите на иновационни проекти могат да бъдат поети безвъзмездно от Националния иновационен фонд
(НИФ) към изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. От 30 септември до 31 октомври
ще се приемат проектни предложения в осмата конкурсна сесия на НИФ. Средствата, които предоставя фондът, са изцяло
национални, те се отпускат като помощ, съгласно Закона за държавните помощи.
Допустимите области в 8-ата конкурсна сесия са 4, съобщиха от агенцията за малки и средни предприятия. Това са
мехатроника и чисти технологии, информационни и комуникационни технологии и информатика, индустрия за
здравословен живот и биотехнологии, както и нови технологии в креативните и рекреативните технологии.
Няма да се подпомагат проекти в сектора на рибарството и аквакултурите, първично производство на селскостопански
продукти, закриване на неконкурентоспособни въглищни мини.
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Проектни предложения могат да подават всички регистрирани дружества съгласно Търговския закон. Ако проектът се
изпълнява съвместно с партньор научна организация, предприятието трябва да е координатор.
Допускат се разходи за персонал, инструменти и оборудване, външни услуги, материали и консумативи, командировки в
чужбина. Срокът на изпълнение е 18 месеца в сравнение с 36 месеца досега. Решено е, че 3 г. е прекалено дълго време да
се реализира иновацията и впоследствие да се търси начин за внедряване. Фондът подпомага научно-развойната и
иновационната дейност до разработката на прототип включително. Максималният размер на безвъзмездната помощ за
научноизследователски развойни проекти е до 500 000 лв.
Агенцията за малки и средни предприятия предвижда на 30 август официално да представи условията за кандидатстване
през научната общност и бизнеса. Информационният ден ще бъде открит от шефката на ведомството Мариета Захариева
и зам.-министъра на икономиката Даниела Везиева.
Капитал
√ Индустрията е против връщането на високите цени за малките ВЕИ централи
Индустриалните компании са против електроенергията, произведена от малките соларни инсталации, финансирани по
Програмата за развитие на селските райони, да се изкупува по старите, по-високи цени. В отворено писмо от Федерацията
на индустриалните енергийни консуматори, Българската минно-геоложка камара, Асоциацията на металургичната
индустрия и Камарата на химическата промишленост предупреждават, че връщането на преференциите може да доведе
до поредна наказателна процедура срещу България и да увеличи таксата "задължение към обществото". То е изпратено
до вицепремиера Томислав Дончев, министрите на енергетиката и екологията, до председателя и членовете на
енергийната комисия в парламента и председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране.
Отмяната на преференциите
Доскорошните им преференции - енергията от тези ВЕИ да се изкупува средно по 560 лв. за мегаватчас, бяха отменени с
промяна в Закона за енергията от възобновяеми енергийни източници през миналата година. Двойното финансиране фотоловтаиците са изградени с евросредства и са получавали дълго време по-висока изкупна цена, засягаше 327 слънчеви
централи. С новите правила те вече получават около 100 лв. за мегаватчас електроенергия. Почти веднага след приемането
на мярката засегнатите централи започнаха да лобират за нейната отмяна, тъй като според тях с наложената промяна са
изправени пред фалит.
След няколко неуспешни опита за законодателни промени в полза на инвеститорите в т.нар. селски фотоволтаици 49
депутати от "БСП лява България", Български демократичен център – Народен съюз, Реформаторския блок и също Кирил
Цочев от АБВ и независимият депутат Венцислав Каймаканов (доскоро от ДПС) са внесли в Конституционния съд искане за
обявяване на текстове в закона за противоконституционни.
Заплаха от глоби
Ако искането им бъде прието от съда и високите цени за енергия от тези централи бъдат върнати, глобата за България от
Европейската комисия ще бъде в размер на 28 млн. евро. Това е така заради двойното финансиране за изграждането им.
Четирите браншови организации припомнят, че България вече беше глобена с 5 млн. евро заради двойното финансиране,
и питат защо тези 49 депутати подкрепят предложенията за отмяна на промените. Те също така предупреждават, че ако се
върнат преференциалните цени за малките ВЕИ, ще се повиши и таксата "задължение към обществото", която сега се
плаща от компаниите на свободния пазар. Приходите от нея пък се насочват към Националната електрическа компания за
покриване на по-скъпата енергия от ВЕИ, произведената от американските централи в "Марица-изток" и на когенерациите
(виж карето). Над 181 млн. лв. са парите в енергийния фонд към края на юли
Приходите във фонд "Спасение на електроенергийната система" надхвърлят 181.5 млн. лв. към края на юли. Направените
разходи са за малко над 112.4 млн. лв., показва справка от фонда. Фондът беше създаден преди година с цел спасяването
на НЕК и в него 5% от приходите от дейността си внасят търговците и производителите на електроенергия. След последните
промени в Закона за енергетиката това бяха задължени да правят също така "Булгартрансгаз" и Електроенергийният
системен оператор. Те правят своите вноски от началото на юни и очакваните годишни приходи от тях са в размер на общо
30 млн. лв.
Mediapool
√ Държава на концесия
България всъщност е завладяна държава през поръчването на закони, създаващи предимства в полза на определени
компании. Такова мнение изрази пред Mediapool председателят на антикорупционното звено БОРКОР Елеонора Николова
в отговор на въпрос за корупционните фактори при концесиите. Събраните от Mediapool данни и експертни анализи
потвърждават, че политиката на държавата в тази сфера от безспорен обществен интерес си остава доста спорна,
независимо от натрупания опит.
Когато стане дума за концесии, хората обикновено ги асоциират със скандали, провокирани регулярно от
националистическите партии, чиито искания неизменно се свеждат до това чужденците да бъдат изгонени, а обектите –
национализирани. Тук логиката е проста – едва ли не по дефиниция някой несправедливо се обогатява от националните
природни ресурси, така че по-добре да краде държавата (или български фирми), вместо чужди.
Такъв подход, разбира се, не решава нищо.

5

Проверката на Mediapool показа, че хаосът около концесиите продължава въпреки опитите от 2011 г. насам да се въведе
по-сериозен ред при предоставянето на публична собственост на концесия, засилването на контрола върху приходите на
концесионерите и събираемостта на дължимите от тях такси.
На дъното обаче остават да загарят наследени през годините проблеми с неправилното разпределяне на ползите от
обществените ресурси и риска от разработването им; сключени без конкурси и без икономически и финансови анализи
концесионни договори; концесионери, които не си плащат годишните концесионни възнаграждения на държавата и пр..
Открояват се също така проблеми с все още слабия контрол върху оползотворяването на подземните богатства, върху
декларираните от концесионерите приходи и отчисления за хазната, както и честите смени в органите, които отговарят за
концесиите.
Приходите в бюджета от концесии са едва 0.3%
Приходите от концесии се равняват на нищожните 0.2% – 0.3% от бюджета на държавата годишно. През последните осем
години в държавния бюджет са влезли общо едва 601 млн. лв. от концесионни такси, платени от частници за ползвани от
тях находища на подземни богатства, летища, пристанища и друга инфраструктура, морски плажове, минерални извори,
защитените територии от парк "Пирин" за ски-зоната "Банско" и др., сочи справка за периода 2008-2015 г. на
Министерството на финансите, предоставена на Mediapool. В тази сума обаче не влизат направените отчисления за
бюджетите на общините, в чиито територии се намират находища, извори и плажове.
Съгласно законите за подземните богатства, за Черноморското крайбрежие и за водите, общините от 2011 г. получават 50
процента от концесионните такси от находища (преди това са били 30%), от 2013 г. също толкова са отчисленията за
плажовете, а 30 процента - за минералните извори.
За разглеждания осемгодищен период в общините са постъпили над 170 млн. лв. от концесии.
Опитите на Mediapool да събере данни от отговорните за концесиите ведомства за по-стари периоди не дадоха особен
резултат. Това само по себе си е показателно за липсата на координация в системата на държавната администрация и
"изпаднала" информация по трасетата на прехвърлянията на част от концесиите от ведомство на ведомство през годините.
Според предоставените от Министерството на енергетиката данни за периода от 2005 г. до 2015 г. (включително)
приходите от концесионни такси от енергийни, метални, неметални и строителни подземни богатства са общо 653.687
млн. лв. с ДДС. Най-големи и почти равни дялове в тях имат енергийните и строителните ресурси.
Справката на Министерството на транспорта за приходите от отдадени пристанища, летища и жп гари от влизането в сила
на първия концесионен договор в отрасъла през 2006 г. до средата на 2016 г. сочи, че постъпленията са близо 229.845 млн.
лева. При тези обекти няма отчисления за общините, на чиято територия се намира даденият на концесия обект.
От минерални извори концесионните приходи от 2000 г. до 2015 г., включително, възлизат на близо 31 млн. лв, по данни
на Министерството на околната среда и водите. През годините постъпленията устойчиво растат, при това от вече по-малко
договори - от 856 хил. лв. по 24 контракта през 2000 г. до 2.56 млн. лв. по 15 договора през миналата година.
Отделно в ековедомството постъпват и възнагражденията за ползването на площи от Националния парк "Пирин" за
нуждите на ски зоната "Банско". В първите години концесионерът "Юлен" е освободен от такси, но от 2005 г. до 2015 г.
(включително) е платил 2.31 млн. лв.
За ползването на черноморските плажове, които в началото на годината излязоха от ресора на регионалното министерство
и минаха към министерството на туризма, двете ведомства не успяха да предоставят информация. Първото с мотива, че е
предало пълната документация, а второто – че още не е обработена информацията от получените през март договори и в
момента повечето експерти са на проверки по пясъчните ивици.
Първите концесии - най-проблемни
Реално една от първите концесии след промените у нас е тази за златната мина "Челопеч". Следващата по давност и не
по-малко коментирана от златната концесия е тази за ски зоната "Банско" – от 2001 г.
И двете са сключени в условия на неразвито законодателство, без необходимия опит от страна на държавната
администрация, без конкурси и икономически анализи, без адекватни оценки на ресурсите им, сочи анализ на Центъра за
превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност, по-популярен като БОРКОР. Документът,
който освен това констатира слаб контрол върху концесионерите, неправомерно разпределяне на ползите и рисковете от
концесиите и необходимостта на пълно преразглеждане на договорите и на плащаните на държавата такси за ползване на
публичните ресурси, е изготвен още през април 2014 г. Няма никакви индикации някой да се е съобразил с него, въпреки
че пет пъти е изпращан на отговорните за концесиите ведомства.
Бизнесът заинтересован от доклада на БОРКОР – за да открие "вратичките"
"Парадоксалното е, че този доклад се оказва по-четен от бизнеса, с цел да се възползва от слабостите на законодателството
и концесионната практика у нас, за да извлече по-големи ползи за себе си, отколкото от държавната администрация, за да
подобри работата си", коментира председателят на БОРКОР Елеонора Николова пред Mediapool. По думите й едва при
изготвянето на новия закон за концесиите, чието окончателно одобрение предстои в парламента, от Министерския съвет
са поканили техни експерти в групата по разработването на новите текстове.
Според данни, изнесени от енергийния министър Теменужка Петкова през 2015 г., по златната концесия от 1999 г. до 2014
г. са постъпили 69.8 млн. лв. Това, според договора, би трябвало да е 1.5 на сто от стойността на добитите в рудата мед,
сребро и злато по цени на Лондонската метална борса. При правенето на сравнения между ползите за държавната хазна
и печалбата на концесионера – канадската "Дънди Прешъс Металс", обаче трябва да се вземат предвид разходите му за
добив и преработка, за заплати, които средно в предприятието са около 1100 лв., данъци и осигуровки, както и социалните
инвестиции в региона, които е длъжен да прави по силата на контракта.
Добив на доверие
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Според Елеонора Николова проблемът със златната концесия не е само в методологията за определяне на концесионното
възнаграждение, а и в това, че не се оказва адекватен контрол върху състава на добиваните количества руда, а се приемат
на доверие дадените от "Дънди" данни. Договорът предвижда експерти на Министерството на енергетиката четири пъти
в месеца да присъстват при вземането на проби от добива, но от БОРКОР са установили, че това не се прави.
Освен това държавата доброволно се е отказала да следи дали концесионерът не преработва от добиваната руда ценни
метали, които не са вписани в договора. В доклада си от април 2014 г. то посочва, че извършен през 2005 г. анализ на
компанията "Евро проконсулт" ЕООД препоръчва изследвания за извличане от добиваната руда на елементите Ge
(германий), Ga (галий), Te (телур), Se (Селен) и др., което би подобрило икономическата ефективност на концесията и
съответно постъпленията от концесионни такси. Дали се извършва преработка на тези елементи държавата не знае, но
реално концесионерът има по подразбиране картбланш да ги добива, като в същото време не дължи отчисления на
държавата, защото те по никакъв начин не присъстват в концесионния договор.
Според БОРКОР държавата е постъпила безотговорно като не е направила изследвания за всички видове елементи, които
се съдържат в златно- медните пиритни руди, преди да подпише концесията.
Безконтролната ски концесия
Извън установените още през 2011 г. ползвани в повече площи от парк "Пирин", заради разминаване и различни
интерпретации на записаните в договора терени, дадената на "Юлен" концесия се оказва безконтролна в предишни
години, твърди звеното за борба с корупцията. Според неговия анализ екоминистерството не е проверило за плащането
на еднократното концесионно възнаграждение от фирмата и то не е осъществено.
"Юлен" обаче отрича да има неплатени концесионни такси и дори води съдебен спор с МОСВ за 180 хил. лв.
Министерството претендира, че тази сума трябва да постъпи като отчислени 5 на сто от годишното концесионно
възнаграждение, предназначени за някогашния Национален фонд за опазване на околната среда. Според ски
концесионера тази сума е част от общата концесионна такса.
Липсата на контрол от страна на МОСВ по изчисляването и внасянето на годишното концесионно възнаграждение от
концесионера и неприложимият и противоречив характер на разпоредбите на договора, предпоставят разликата между
размера на дължимото и платено концесионно възнаграждение през годините 2006 г. до 2010 г., твърдят от БОРКОР.
Според органа не е извършен контрол от държавата при сключването на застраховките в случай на пожар и те са в полза
на концесионера, а не на екоминистерството, което е собственик на защитените територии и каквито са изискванията на
Закона за концесиите. До 2011 г. не се контролира дали "Юлен" АД внася и поддържа паричните гаранции по договора,
както и дали плаща в срок концесионното възнаграждение и средствата за финансиране на защитените територии съгласно
Закона за защитените територии.
Концесионери на плажа
Към момента има концесионни договори за 55 плажа, а 65 са отдадени под наем, според данните на Министерството на
туризма. Сега то усилено подготвя още плажове за концесия по новата наредба и разработваната методика за определяне
на концесионното възнаграждение.
Общественото недоволство е най-вече заради високите цени на чадърите, шезлонгите и водните спортове, както и към все
по-ограниченото пространство за безплатно плажуване. Всяко лято ресорните министри и техни подчинени неуморно
проверяват плажовете, но това се оказва без особен резултат.
Чист пример за проблема е случаят с концесията на плажа "Слънчев бряг-Север", чийто стопанин миналата година отнесе
солидна глоба и бе заплашен с прекратяване на концесията, но му се размина. Преди дни обаче отново стана ясно, че той
продължава с нарушенията и за пореден път е разположил повече от разрешените преместваеми обекти и е оставил помалко свободно място за плажуващите.
Неефективната система за санкции облагодетелства нарушителите
Според БОРКОР сегашната система за налагане на санкции на концесионерите на плажовете не е ефективна по две основни
причини. Едната е, че проверките са спорадични, а освен това минава много време до налагането на глобата, което грубо
казано позволява на концесионера да си избие парите за наказанието, извършвайки нови нарушения. "Дефект" има и в
системата за налагане на санкции. Неизрядните концесионери се санкционират за общо неизпълнени задължения от една
цяла група, а не за всеки конкретен случай на нарушение, което прави глобите далеч по-ниски, отколкото би трябвало да
са, посочва БОРКОР.
Докладът препоръчва държавата да прекрати практиката за отдаване под наем на плажовете, защото се нарушава
конкуренцията между двата вида стопани.
67 концесионери не плащат нищо за ползваните суровини
Проблемът в България е, че при концесионирането става въпрос за скрита приватизация, отбелязва Елеонора Николова и
дава пример с 67 случая на добив на подземни богатства по право – само защото са приватизирани активите на държавни
дружества. От 2008 г. те не плащат нищо в бюджета, защото администрацията не може да уреди отношенията си с тях. До
преди седем години тези дружества са плащали кариерна такса, която е била равна на минималното концесионно
възнаграждение, но след законови промени е трябвало да сключат концесионни договори. Въпреки разписания срок за
това и удължаването му, тези 67 фирми все още нямат концесионни договори и ползват даром находищата.
Иначе от отговорите на министерствата се разбира, че с изключение на някои мини, концесионерите си плащат редовно.
Ползвателите на минерални извори са напълно изрядни и са погасили всичко. Същото е и при концесионерите на летища,
пристанища и жп гари с изключение на 32 хил. лв., които не е платил бившият концесионер на пристанищен терминал
Русе-запад. За сумата Министерството на транспорта е внесло иск. Образувано е търговско дело в Русенския окръжен съд,
но съдебното производство все още не е приключило.
За плажовете не са предоставени данни за несъбрани вземания от концесии.
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Неплатени такси за 18 млн. лв.
Най-много суми има да събира Министерството на енергетиката. Към 31 юли 2016 г. неплатените концесионни
възнаграждения са за близо 18 млн. лв, от които 9.47 млн. лв. са дължими от енергийни компании, а малко над 8 млн. лв.
- от строителни фирми. На този фон ведомството е завело съдебен иска само срещу "Мини Черно море" – Бургас за 2.056
млн. лв. От министерството обаче заявяват, че предстоят още дела за неплатени концесии.
Без търг и конкурс се стопанисват около 400- 500 находища
Без търг и конкурс се стопанисват около 400- 500 находища на подземни богатства в т.ч. и за експлоатация на природни
ресурси, които имат важно значение за националната икономика, особено предприятията "Медет", "Челопеч", "Елаците",
плажната ивица към националните туристически комплекси "Русалка", "Елените", "Дюните", част от къмпингите в Южното
Черноморие и др., посочва в доклада си БОРКОР.
И макар вече да е изработен нов закон за концесиите, който чака окончателно одобрение от Народното събрание и се
разчита да реши част от нормативните проблеми, за да започне държавата да печели повече от собствените си ресурси,
нещата ще продължат да куцат, докато не се изготви нов закон за подземните богатства, смятат от звеното за борба с
корупцията.
За такъв закон се говори от години, но той още не е факт, независимо, че вече е приета стратегия за развитие на минната
индустрия, която се чакаше именно за да се изработи новият закон за подземните богатства.
Според директора на дирекция "Проекти, анализи и мерки" в БОРКОР Донка Аврамова задължително е да се извърши
предоговаряне на условията и срока на концесиите, за да станат те по-гъвкави и да отчитат интереса както на
концесионера, така и на концедента. "Израз на политическа воля ще е да се извърши проверка на обществено значимите
концесии", смята тя.
НС да има думата за национално значими концесии
По думите й трябва да се преоценят и полезните изкопаеми според тяхната значимост за националната икономика. Така
находищата с ценни редки метали, нефтените и газовите, както и минните отпадъци ще получат по-висока защита при
тяхното проучване и използване.
Въвеждане на национални стойностни прагове за видовете концесии ще доведе до гъвкавост при регламентиране на
режима, а това от своя страна ще позволи достъп на повече фирми, смятат от центъра за превенция на корупцията. Друга
препоръка е да се предвиди възможността крайната дума за концесии от национално значение да има Народното
събрание, както сега новият закон предвижда да се одобряват концесиите за повече от 50 години.
Елеонора Николова допълва, че трябва да се направи финансов и икономически анализ на находищата, на чиято база да
се определят концесионните такси. Освен това държавата трябва да стане по-прецизна при юридическото оформяне на
контрактите, защото например методиката за дължимите от "Юлен" такси за ползване на защитени територии от
националния парк "Пирин" е приложение към договора, което прави промяната й трудна.
В началото допуснатите пропуски са били поради незнание и недостатъчен на опит в държавната администрация, както и
липса на подходящо законодателство. Местеното на концесиите от министерство на министерство не създава
административен капацитет и опит, лошото е, че и в момента продължава отстраняването на експерти с опит от
ведомствата, които отговарят за концесиите, коментират от БОРКОР.
Завладяване през нормативната база
Честа практика е било фирми да получават вътрешна информация от националния геофонд за находища, които после
наготово са обявявани от псевдопроучващите ги за търговски открития, без да са влагани необходимите средства. Така те
без усилия получават директно концесия за добив, посочват от БОРКОР старите слабости на концесиите, които обаче и до
днес опорочават тази световна практика на публично-частното партньорство.
Не може да се оцени корупционният елемент и рискът от подкупи при концесионирането, посочва Николова. По думите й
най-сериозен обаче е той през нормативната уредба, която директно се поръчва за обслужване на бизнес интереси.
Money.bg
√ Доларът започва седмицата уверено заради коментари от ФЕД
Доларът се държи уверено стабилно в началото на днешната валутна търговия. Той набира сили от оптимистични
коментари от шеф на Федералния резерв на САЩ, Джанет Йелън, за състоянието на американската икономика, което
повишава вероятността за покачване на лихвите до края на годината.
Сутринта курсът на долара прибави 0,5 процента спрямо японската валута, покачвайки се до 102,33 йени за долар.
Еврото също демонстрира слаба динамика спрямо долара, търгувайки се близо до нивото $1,1205. В същото време
доларовият индекс към кошницата от шестте основни валути леко се понижи до 95,499, но по-рано в азиатската сесия
достигна 95,608, максимум от 16 август.
Британският фунт стерлинг спадна спрямо американската валута до $1,3129.
В хода на ежегодната конференция на представители на световни централни банки в Джексън Хоул, щата Уайоминг, Йелън
каза, че възможността д а се повишат основните лихви в САЩ са се увеличила през последните месеци на фона на
възстановяващия де пазар на труда.Тя не посочи срокове, но зам.-председателят на ФЕД, Стенли Фишер, обясни, че
нейните коментари сочат очаквано повишение на лихвите до края на 2016 година.
След тези коментари пазарът оценява вероятността основните лихви в САЩ да се покачат през септември на 30 процента,
вместо предишните 18 на сто. А шансовете за качване на ставките през декември сега се покачват на 60 на сто от 57
процента, преди посочените изявления на Йелън и Фишер.
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Econ.bg
√ Евросъюзът стои стабилно зад САЩ в класацията за брутен вътрешен продукт
Нови данни на Евростат показват, че второто тримесечие на 2016 г БВП на ЕС е нараснал с 0.4% на тримесечна и с 1.8% на
годишна база.
През 2015 г и през първите две тримесечия на 2016 данните за икономическата активност и растежа на БВП сочат, че
Европейският съюз стои твърдо зад Съединените щати, но изпреварва бързо развиващи се икономики в Азия като Китай и
Индия. Актуални данни на Евростат показват трайна тенденция - растеж на БВП в 28-членния съюз с 0.4% на тримесечна и
с 1.8% на годишна база.
Европейският съюз стои стабилно зад Съединените щати в класацията на страните с най-голям брутен вътрешен продукт.
За 2015 г. БВП на САЩ е 12 трилиона 410 милиарда долара, докато Общността на 28-те има БВП в размер на 12 трилиона
180 милиарда долара. Следват Китай, Япония и Индия, после 4-те най-големи икономики в ЕС /Германия, Великобритания,
Франция и Италия/, а на 11-то и 12-то място са Бразилия и Русия съответно с 1 трилион 568 милиарда и 1 трилион 539
милиарда долара.
Нови данни на Евростат показват, че второто тримесечие на 2016 г БВП на ЕС е нараснал с 0.4% на тримесечна и с 1.8% на
годишна база.
На този фон БВП на САЩ се е увеличил със скромните 0.3% за второто тримесечие на 2016 г, сравнено с първото. Това
показва, че въпреки неравномерното икономическо развитие в еврозоната и в целия ЕС, общността сумарно върви подобре от най-развитата държава в света.
Държавите от групата БРИКС обаче дишат във врата на Евросъюза, водени от азиатските тигри Китай и Индия.
Разбира се, в ЕС съществуват разлики в темпа на растеж на 28-те страни-членки, но прогнозите на МВФ, Световната банка
и ОИСР показват, че БВП на Съюза ще продължи да нараства през цялата 2016 г. Засега ефектите от Брекзит са видими само
за Великобритания, но не и за останалите държави от общността.
Анализатори отбелязват, че в основно предизвикателство през Европейската централна банка и правителствата се
превръща неравномерността в темпа на растеж между отделните икономики. В най-голямата европейската икономика Германия, растежът е спаднал до 0.4% спрямо 0.7% тримесечие. Резултатът обаче е двойно по-висок от очакванията на
икономистите за забавяне до 0.2%. На годишна база германският растеж достига 3.1%, което е най-високият резултат от
пет години. През тази и следващата година предстоят изключително важните финални преговори за подписване на
Споразумението за трансатлантическо партньорство за търговия и инвестиции между ЕС и САЩ, което още повече ще
покаже, че само ако е единен и сплотен Съюзът може да се сдобие с изгоден за самия него пакт и да вдигне
икономическите си показатели с ползите от свободната търговия.
Агенция Стандарт
√ Атина бори безработицата със заплати под 400 евро
Безработицата в Гърция намалява, съобщи сайтът "Български новини", като цитира местния Център за подкрепа на
заетостта и предприемачество. Данните обаче показват, че почти един на всеки двама назначени от общо 201 793 позиции,
предлагани през юли, са на непълно работно време. От проучването става ясно също така, че служителите на по-млада
възраст получават само част от заплатите, печелени от по-възрастните си колеги, което ги прави по-привлекателни за
работодателите.
Назначенията през юли показват, че 22 533 позиции са за хората на възраст 15-24 г. и само 2004 позиции са били
предлагани за млади хора на възраст 25-29, докато във възрастовата група над 30 г. има повече уволнения от назначения.
Ловът на евтина работна ръка продължава с бързи темпове. От 1 265 383 назначения от януари до юли 2016 година, 657
698 (51,2%) са за заплати по-малко от 400 евро на месец.
Ureport
√ Германия обяви преговорите за ТТИП за провалени
Германският министър на икономиката заяви, че преговорите за Трансатлантическото търговско и икономическо
партньорство (ТТИП) между Европейския съюз и САЩ са се провалили, предаде Associated Press.
През последните години разговорите за споразумението за свободна търговия не отбелязаха особен прогрес. ТТИП беше
една от основните цели на администрацията на американския президент Барак Обама, след договарянето на
Транстихоокеанското търговски партньорство (ТТП) със страните от Югоизточна Азия.
Зигмар Габриел, който е и вицеканцлер на Германия, каза, че по негово мнение преговорите със САЩ са дефакто
провалени, макар никой да не е готов да го признае.
Той отбеляза, че в 14-те кръга от преговорите до момента двете страни не са се споразумели за нито една от 27-те
обсъждани глави от споразумението. Последният кръг от преговорите се проведе през юли в Брюксел и беше трети за
период от шест месеца.
След него множество европейски политици изразиха притесненията си за ефектите от ТТИП и нежеланието на САЩ да
приемат промени в предложения текст на споразумението.
През март британският Independent публикува пасаж от преговорите между европейските и американските представители,
според който Европейската комисия е трябвало да се задължи да се консултира с американските власти, преди да приема
нови законодателни предложения, касаещи бизне средата.
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Изтекъл документ от проекта на Трансатлантическото търговско и инвестиционно партньорство (ТТИП), получен от
неправителствената организация Независима и корпоративна европейска обсерватория (СЕО) разкри, че специална
комисия ще има властта да решава в кои области трябва да има сътрудничество между САЩ и ЕС, което оставя страните –
членки на блока отдалечени от реалното взимане на политически решения.
Основната цел на ТТИП е да хармонизира трансатлантическите регулации в редица области като хранителна индустрия,
потребителска сигурност, опазване на околната среда, финансови услуги и банкиране.
Изтеклата информация потвърди първоначалните опасения около ТТИП, че бизнес лобитата ще получат още по-голяма
власт в определянето на европейските закони.
Миналата година повече от 3 милиона души подписаха петицията срещу планираните споразумения за свободна търговия
със САЩ и Канада (ТТИП и СЕТА). За една година инициативата събра повече подписи от всяка друга преди това.
New Business
√ 105 милиона за предприемачество и заетост по програма "Румъния Стартъп Плюс"
Министерството на Европейските Фондове на Румъния публикува за публично обсъждане наръчникът към програмата
"Румъния Стартъп Плюс" на стойност 105 милиона евро в рамките на Оперативна програма "Човешки капитал" 2014 – 2020.
Основните цели са създаване на работни места, както и стимулиране на предприемачеството.
При подписване на договор с администраторите на схемата бъдещите предприемачи получават финансиране на стойност
максимум 24 000 евро, което представлява първият транш на субсидията. Вторият транш е на стойнсот максимум 16 000
евро. Той се изплаща ако предприемачът реализира брутни приходи еквивалентни на половината от стойността на първия
транш.
"Този механизъм на субсидиране на траншове представлява една крачка към по-интелигентно финансиране, което е
съобразено с икономическите реалности. Подкрепата не е вече само един чисто количествен цифров индикатор, а се
превръща в инструмент за стимулиране на предприемачите, които регистрират резултати на началната фаза на развитие
на бизнеса си", коментира държавният секретар в министерството Дан Барна.
Инвестор.БГ
√ Анализатори понижават прогнозите си за ръста на полската икономика
Намеренията на правителството да запази бюджетния дефицит в рамките, определени от Европейския съюз, стават все понереалистични.
Ръстът на полската икономика предстои да се забави тази година и следващите две, като анализатори понижават
прогнозите си за увеличаването на БВП на източноевропейската икономика, съобщава Bloomberg. Така намеренията на
правителството да запази бюджетния дефицит в рамките, определени от Европейския съюз, стават все по-нереалистични.
Според проучване на Bloomberg, проведено между 19 и 24 август, икономиката на Полша ще се разшири с по 3,3% през
тази и следващите две години, като по-ранните прогнози за 2016 и 2017 г. бяха съответно 3,4 и 3,5%. Бюджетният дефицит
от 2,9% от БВП тази година ще се повиши повече от очакваното през 2017 г.: до 3,1% от БВП. През 2018 г. се очаква
стойността да се понижи до 3 на сто.
Прогнозите поставят под съмнение способността на правителството да запази бюджетния дефицит под границата от 3 на
сто, за да гарантира притока на средства от ЕС в размер на 82,5 млрд. евро до 2020 г. Кабинетът, който управлява от около
9 месеца, заседава в четвъртък, за да обсъди проектобюджет, който вече включва ревизирани надолу прогнози.
"По-висок дефицит е възможна заплаха в контекста на продължаващото влошаване в инвестициите, което води до побавен растеж", казва Яцек Адамски, анализатор в полската асоциация на работодателите. "Не става въпрос за
продължаването на тазгодишните фискални стимули. Бюджетът за следващата година всъщност ги предвижда и това
повдига въпроса дали икономиката ще го понесе", посочва той.
Властите във Варшава, които неотдавна обявиха, че ръстът може да се ускори до 5% следващата година, признаха, че
икономиката се препъва, след като предварителните данни за второто тримесечие показаха растеж от 3,1 на сто. Това беше
под очакванията за 3,3 на сто и съвсем леко подобрение след първото тримесечие, което беше отчетен ръст от 3 на сто.
Резултатът за периода януари-март беше най-лошият от 2013 г. насам.
Според финансовото министерство дефицитът през следващата година ще е 2,9%, дори след ревизираните прогнози за
ръста от 3,9 на 3,6%.
Правителството на премиера Беата Шидло сигнализира, че икономическите проблеми няма да попречат да спази скъпите
си предизборни обещания, сред които повече социални разходи. Следващата година властите ще трябва да намерят
финансиране на редица мерки, включително понижение на пенсионната възраст, повишение на заплатите в публичния
сектор, безплатни лекарства за възрастните хора и повече разходи за отбрана.
Тази година бяха въведени щедри увеличения на детските надбавки, припомня Bloomberg.
Според експертите в проучването на Bloomberg основният лихвен процент може да бъде повишен с 25 базисни пункта през
2018 г., след като инфлацията се ускори от -0,6% тази година до 1,6% следващата година. Прогнозите на правителството са
за дефлация от 0,5 на сто тази година и инфлация от 1,3 на сто през 2017 г.
√ Брентът бележи първо седмично понижение от месец
В първия ден от седмицата цената на петрола продължава да се понижава.
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Петролните фючърси успяха да задържат скромни печалби в петък, но приключиха седмицата с понижение, което до
голяма степен беше повлияно от коментарите на саудитския енергиен министър Халид ал Фалих за липсата на
необходимост ОПЕК да се намесва за стабилизирането на пазара, пише Investing.com.
В четвъртък енергийният министър на Саудитска Арабия Халид ал Фалих заяви в интервю за Ройтерс, че не смята, че е
необходима "значителна намеса" на петролния пазар. Тези коментари дойдоха в навечерието на неформалната среща на
Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК) в Алжир в края на следващия месец, на която се очаква големите
производители на петрол да обсъдят потенциално замразяване на производството.
Инвеститорите от своя страна оцениха вероятността за увеличение на лихвения процент по време на следващата среща на
Федералния резерв на септември след изявлението на председателя на Фед Джанет Йелън в петък.
Увеличението на лихвените проценти в САЩ носи тенденция за поскъпване на долара, което би направило петрола поскъп за трейдърите.
На борсата в Лондон фючърсите върху европейския сорт Брент с доставка през октомври приключиха търговията в петък
на ниво от 49,92 долара за барел.
През седмицата търгуваните на лондонската борса фючърси върху сорта Брент отстъпиха с 96 цента, или 1,88%, което е
първото седмично понижение от месец насам.
В Ню Йорк суровият петрол с доставка през октомври приключи петъчната сесия на ниво от 47,64 долара за барел, което е
ръст от 31 цента, или 0,65%, за деня.
Въпреки печалбите в петък търгуваните на нюйоркската борса петролни фючърси поевтиняха с 88 цента, или 1,81%, през
седмицата, прекъсвайки триседмичната печеливша поредица.
Цените на суровия петрол скочиха с почти 10 долара за барел, или с почти 25%, през първите три седмици на август на
фона на перспективата замразяване на производството от големите производителки.
В същото време анализаторите и търговците остават скептични за вероятността срещата на ОПЕК в Алжир през септември
да доведе до по-последователни усилия за намаляване на глобалното пренасищане.
Опитът за съвместно замразяване на производствените нива по-рано тази година се провали, след като Саудитска Арабия
се отказа след решението на Иран да не се включва в инициативата.
В същото време вниманието на участниците на пазара продължава да е съсредоточено върху нефтените находища в САЩ.
Според данни на компанията за услуги в нефтената индустрия Baker Hughes броят на платформите за добив на нефт в САЩ
миналата седмица е останал без промяна на ниво от 406, което следва осем поредни седмици на увеличения.
Някои анализатори предупреждават, че сегашното рали на цените може да бъде самоунищожително, тъй като насърчава
по-голям добив, будейки опасения за глобално пренасищане в предлагането.
Ето какви данни ще движат пазара на петрол през следващата седмица:
Във вторник (30 август) американският петролен институт ще публикува своя седмичен доклад за петролните доставки в
САЩ.
В сряда (31 август) Енергийната информационна администрация на САЩ (EIA) ще оповести своя седмичен доклад за
петролните и бензиновите запаси.
В петък (2 септември) Baker Hughes ще публикува седмични данни за броя на нефтените платформи на САЩ.
Цените на петрола паднаха с около 1% в понеделник на фона на данните за увеличение в производството на Ирак и
решението на Иран, че ще си сътрудничи с ОПЕК само ако бъде уважено правото му да си върне пазарния дял след
отмяната на санкциите.
Фючърсите върху сорта Брент се търгуват на ниво от 49,32 долара за барел към 9 часа българско време, което е понижение
с 1,2%, или 60 цента, в сравнение с нивото на предишното затваряне.
Тези върху американския лек суров петрол понижават цената си с 66 цента, или 1,39%, до 46,98 долара за барел.
Цените паднаха с повече от 3,5% спрямо пиковите нива през август.
√ Какво ще движи пазарите през седмицата
Предстоящата седмица носи характеристиките за края на лятото - без заседания на централни банки, със серия
макроикономически данни.
Предстоящата седмица носи характеристиките за края на лятото – без особено много събития, със серия
макроикономически данни, от които без съмнение най-очакваните ще са докладите за заетостта в САЩ в сряда и петък.
В понеделник, 29 август, властите в САЩ ще публикуват данни за личните разходи на потребителите.
Във вторник, 30 август, Германия публикува предварителни данни за инфлацията в страната. Информация за ръста на
потребителските цени ще има и в Испания.
Английската централна банка публикува доклада си за кредитирането на физическите лица.
В САЩ организацията Conference Board публикува изследването си за потребителското доверие.
В сряда, 31 август, излизат данни на Евростат за инфлацията и безработицата в еврозоната.
Отделно ще има данни за продажбите на дребно в Германия, както и за дела на безработните в най-голямата европейска
икономика.
Частната компания ADP публикува доклада си за ръста на заетостта в САЩ извън земеделието.
Администрацията за енергийна информация публикува традиционните седмични данни за петролните резерви в САЩ.
В четвъртък, 1 септември, ще излязат ключови данни за бизнес активността в Китай – индекс на мениджърите по поръчките
(PMI) в производството и в услугите, като ще има отделни доклади на частната компания Markit и на правителството.
По-късно през деня ще има PMI индекси за еврозоната, които обаче са финални четения, така че нямат голям потенциал
да раздвижат пазарите.
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По-интересни ще са данните за бизнес активността в производствения сектор във Великобритания, съставени от Markit.
В САЩ излиза традиционния седмичен доклад за подадените молби за помощи при безработица.
Институтът за управление на предлагането (ISM) също публикува своя PMI индекс за бизнес активността в производствения
сектор в САЩ.
В петък, 2 септември, излизат официалните данни за заетостта в САЩ. Ще има информация и за ръста на заплатите и дела
на безработните.
Във Великобритания Markit публикува PMI индекса си за сектора на строителството.
В Канада и САЩ ще има данни за търговския баланс.
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