Асоциацията на индустриалния капитал в България в медиите
БНТ
√ Енергийният пазар между либерализацията или манипулацията
На т. нар. свободен пазар повече от 90% от електроенергията се продават от две централи - АЕЦ и ТЕЦ 2, каза в "Денят
започва" управителят на УС на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев. В студиото на предаването
заедно с енергийния експерт проф. Атанас Тасев той коментира причините за протеста на работодателските организации
срещу поскъпването на електроенергията при търговията на свободния пазар, насрочен за 28 февруари.
Те продават над 70% от количествата си на собствени платформи на нормални цени, нека така да ги наречем - малко над
60 лева за мегават, и малки количества - под 30%, на енергийната борса на цени с 22% по-високи - близо 80 лева, при
непрозрачни условия, не предполагащи открита и честна конкуренция. За нас това е нагло манипулиране на пазара и
спекулативно повишаване на цените като резултат, заяви Велев.
Той допълни, че е имало две срещи по темата в Енергийното министерство, но те са приключили без резултат.
За нас не остава друг начин да привлечем вниманието върху проблема освен чрез организирането на един голям
запомнящ се протест, категоричен беше управителят на УС на АИКБ.
Проф. Атанас Тасев припомни, че либерализирането на енергийния пазар у нас е започнало през 2007 година.
Ние се намираме на следващия етап от развитието на пазара и обяснението за тези дебаланси, които съществуват, е, че
ние реално все още нямаме напълно либерализиран пазар, обясни той.
За него "причината е проста" - "нашата енергетика в частта производство е дебалансирано". От една страна има централи,
които внасят в енергийния пазар електроенергия на ниска цена. От друга има преференциална енергетика, която е на
много висока цена.
Разликата трябва да бъде покрита от т. нар. добавка "задължение към обществото", която в бъдеще ще стане динамична
и цялата енергия ще излезе на пазара, прогнозира енергийният експерт.
Вижте във видеото целия разговор в студиото на "Денят започва".
FrogNews
√ Васил Велев: Цената на тока се манипулира
Има нагло манипулиране на цената на тока. Това заяви председателят на Управителния съвет на Асоциацията на
индустриалния капитал в България Васил Велев.
По думите му 90% от количествата електроенергия на свободния пазар се продават от ТЕЦ "Марица Изток 2" и АЕЦ
"Козлодуй" при непрозрачни условия.
"Направихме две срещи в Министерството на енергетиката, но там като че ли не могат да разберат каква им е задачата –
открита и честна конкуренция на пазарите на едро на електроенергия в полза на крайните потребители. При нас нито е
открита, нито е честна конкуренцията и въобще не е в полза на крайния потребител. Увеличението на цените на свободния
пазар няма никаква икономическа основа", обясни Велев.
Novini.bg
√ Васил Велев: Има нагло манипулиране на свободния пазар на ток
90% от количествата електроенергия на свободния пазар се продават от ТЕЦ "Марица Изток 2" и АЕЦ "Козлодуй" при
непрозрачни условия, непредполагащи открита и честна конкуренция. Това каза в сутрешния блок на БНТ председателят
на Управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев.
За нас това е нагло манипулиране на пазара и спекулативно повишаване на цените, добави той.
Направихме две срещи в Министерството на енергетиката, но там като че ли не могат да разберат каква им е задачата –
открита и честна конкуренция на пазарите на едро на електроенергия в полза на крайните потребители. При нас нито е
открита, нито е честна конкуренцията и въобще не е в полза на крайния потребител. Увеличението на цените на свободния
пазар няма никаква икономическа основа. За нас не остава друг начин да привлечем вниманието върху проблема освен
един голям запомнящ се протест, подчерта Велев.
По думите на енергийния експерт проф. Атанас Тасев в момента има излишък на електроенергия у нас. Ние все още нямаме
напълно либерализиран пазар по една проста причина – нашата енергетика е дебалансирана. Рисковете от дебалансите
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се поемат от търговците. Има парцелиране на пазара и обединения, за да се минимизира риска. Не е изключено да се
стигне и до картел, заяви проф. Тасев.
Epicenter.bg
√ Васил Велев: Увеличението на цената на тока няма икономическа основа
90% от количествата електроенергия на свободния пазар се продават от ТЕЦ "Марица Изток 2" и АЕЦ "Козлодуй" при
непрозрачни условия, непредполагащи открита и честна конкуренция
Национално-представителните работнически организации обявиха 28 февруари за ден на протест срещу поскъпването на
електроенергията при търговията на свободния пазар.
Решението е на Асоциацията на индустриалния капитал в България, БСК, Българската търговско-промишлена палата и
Конфедерацията на работодателите и индустралците в България и се подкрепя както от браншовите организации,
членуващи в тези съюзи, така и от синдикалните организации на участващите в протеста компании, както и от синдикат
"Защита".
Миналата седмица четирите организации сезираха комисията за защита на конкуренцията от поскъпването и поискаха
разследване дали се нарушават принципите на конкурентния пазар.
Темата бе дискутирана в студиото на БНТ.
"90% от количествата електроенергия на свободния пазар се продават от ТЕЦ "Марица Изток 2" и АЕЦ "Козлодуй" при
непрозрачни условия, непредполагащи открита и честна конкуренция", заяви пред БНТ председателят на Управителния
съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев.
"За нас това е нагло манипулиране на пазара и спекулативно повишаване на цените", добави той.
"Направихме две срещи в Министерството на енергетиката, но там като че ли не могат да разберат каква им е задачата –
открита и честна конкуренция на пазарите на едро на електроенергия в полза на крайните потребители. При нас нито е
открита, нито е честна конкуренцията и въобще не е в полза на крайния потребител.
Увеличението на цените на свободния пазар няма никаква икономическа основа", заяви Велев.
По думите на енергийния експерт проф. Атанас Тасев в момента има излишък на електроенергия у нас.
"Ние все още нямаме напълно либерализиран пазар по една проста причина – нашата енергетика е дебалансирана.
Рисковете от дебалансите се поемат от търговците. Има парцелиране на пазара, за да се минимизира риска. Не е
изключено да се стигне и до картел", прогнозира проф. Тасев.
Economic.bg
√ Васил Велев: Проведохме две безрезултатни срещи с енергийното министерство
Единствения начин за привличане на внимание към проблема с цената на тока е организирането на протест,
категоричен е той
На така наречения „свободен пазар“ над 90% от електроенергията се продават от две централи - АЕЦ „Козлодуй” и ТЕЦ
„Марица Изток 2”. Това каза в сутрешния блок на БНТ председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България
(АИКБ) Васил Велев. Заедно с него в студиото беше енергийният експерт проф. Атанас Тасев.
„Те продават над 70% от количествата си на собствени платформи на нормални цени, нека така да ги наречем - малко над
60 лева за мегават, и малки количества - под 30%, на енергийната борса на цени с 22% по-високи - близо 80 лева, при
непрозрачни условия, не предполагащи открита и честна конкуренция. За нас това е нагло манипулиране на пазара и
спекулативно повишаване на цените като резултат“, каза Велев. Той добави, че вече са проведени две срещи по темата в
Министерството на енергетиката, но те не са довели до резултат.
„За нас не остава друг начин да привлечем вниманието върху проблема освен на организирането на един голям, запомнящ
се протест“, коментира още председателят на АИКБ.
Проф. Тасев напомни, че от 2007 г. насам протича либерализиране на енергийния пазар в България. „Ние се намираме на
следващия етап от развитието на пазара и обяснението за тези дебаланси, които съществуват, е, че ние реално все още
нямаме напълно либерализиран пазар“, обясни той.
Според него нашата енергетика в частта производство е „дебалансирана“ – от една страна има централи, които внасят в
енергийния пазар електроенергия на ниска цена. От друга има преференциална енергетика, която е на много висока цена.
„Разликата трябва да бъде покрита от т. нар. добавка „задължение към обществото“, която в бъдеще ще стане динамична
и цялата енергия ще излезе на пазара“, заяви Тасев.
√ Държавни дружества и "облагодетелствани търговци" деформират пазара на ток
Бизнесът се оплаква, че търговците отказват да доставят електроенергия на предприятията в пиковите часове
Бизнесът отново критикува държавната енергийна политика, след като вече от месеци Министерство на енергетиката,
работодатели, търговци и регулатори търсят решение на проблемите в сектора. Последният от тях е необосновано
високите цени на електрическата енергия на свободния пазар. Бизнесът казва, че е свидетел на „недопустими деформации
на уж „свободния“ пазар на електроенергия, на който са само две дружества, принадлежащи към държавния енергиен
олигопол“.
Според четирите национално представителни работодателски организации – КРИБ, АИКБ, БСК и БТПП, държавните
дружества ТЕЦ „Марица Изток 2“ и АЕЦ „Козлодуй“ предлагат на енергийната борса крайно ограничени количества ток или
точно толкова, колкото им стигат, за да поддържат висока цената на електроенергията за промишлени нужди. Всички
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останали производители вече са се подсигурили с различни договори, осигуряващи им привилегии - „американските
централи“, производителите на електроенергия от ВЕИ и когенерациите.
Работодателите цитират данни от платформите на държавните дружества, от които се вижда, че те продават
електроенергията на средно 22.4% по-ниски цени, отколкото на енергийната борса. Така, облагодетелствани търговци я
препродават на бизнеса на спекулативно високи цени. Според работодателите „същите тези търговци на електроенергия
не само спекулират с цените, но и отказват да доставят електроенергия на предприятията в пиковите часове, предявяват
претенции към тях да преустройват организацията на производството си, да въвеждат нощни смени за работа и изобщо се
държат сякаш те са фактическите собственици на българската индустрия".
Стигнахме до абсурдната ситуация да изпращаме писма на малките и средните предприятия, включени в мрежата за ниско
напрежение, в което да им даваме информация при какви условия си струва незабавно, като краткосрочна и палиативна
мярка, да се върнат към регулирания пазар на електроенергия, пише в позицията на работодателските организации до
своите членове.
По тази причина те ще излязат на протест срещу ситуацията в българската енергетика, най-вече срещу спекулата на
енергийния пазар. След като веднъж беше отложен, той ще се проведе на 28 февруари 2018 г. Те категорично заявяват, че
протестът е реакция на исканията на членовете им, които понасят ударите от поредните лоши практики на енергийния
пазар и той не бива да се смята за политическа акция.
Бизнесът припомня, че вече е показвал силата на единството между българските работодатели и работниците в
предприятията и даде за пример протестите срещу повишаването на такса „задължение към обществото“, на които според
тях са излезли над 200 хил. души.
В съобщението си работодателите се обявяват за цялостна реформа в енергетиката и поставят няколко искания пред
управлението. Първото е да се прекрати държавната помощ за „американските централи“ и да се засили контролът върху
когенерациите и производителите на електроенергия от ВЕИ. Бизнесът настоява и за нов Закон за енергетиката, въвеждащ
пълна либерализация на пазара, и приемане на балансирана Национална енергийна стратегия до 2030 г. Друга промяна,
за която организациите отдавна апелират е листването на държавните енергийни дружества им на Българска фондова
борса (БФБ), което според тях ще повиши ефективността им.

Важни обществено-икономически и политически теми
News.bg
√ Спад при производството и доставките на твърди горива
През месец ноември миналата година спрямо предходния месец октомври намалява производството на твърди горива и
пропан-бутанови смеси. Спадът при твърдите горива с 16.7%, достигайки до 2 836 хил. т, а при пропан-бутановите смеси с 10.0% до 9 хил. т. Това сочат данни на Националния статистически институт (НСИ) относно производството и доставки на
енергийни продукти през предпоследния месец на 2017 година.
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За същия период производството на дизелово гориво и електроенергия у нас нараства. Ръстът при дизелово гориво е с
7.6%, достигайки до 254 хиляди тона, а при електроенергията - със 17.3%, достигайки до 4 006 ГВтч.
Производството на безоловен бензин остава без изменение.

През месец ноември 2017 година спрямо предходния месец октомври нарастват доставките на безоловен бензин - с 35.1%
до 50 хил. т, на природен газ - с 33.1% до 330 млн. м3 и електроенергия - с 11.5% до 3 077 ГВтч. За същия период намаляват
доставките на твърди горива - с 16.2%, достигайки до 2 922 хил. т, както и на пропан-бутанови смеси и дизелово гориво,
където намалението е съответно с 6.7% и 22.3%.
Спрямо ноември 2016 г. през ноември 2017 година доставките на твърди горива намаляват с 18.2%. За същия период
солидно се увеличават доставките на безоловен бензин - с 35.1%.

В. Банкерь
√ Радев призова за създаването на институт за устойчиви технологии на Балканите
Държавите от Балканите трябва да демонстрират ясно своето единство и политическата си воля пред европейските
институции за създаването на международен Институт за устойчиви технологии в Югоизточна Европа. Този проект ще
насърчи процеса на европейска интеграция в нашия регион в областта на науката, образованието и медицината, и ще
създаде нова перспектива за технологичен обмен и реализация на младите учени. Това заяви президентът Румен Радев,
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който проведе среща на „Дондуков“ 2 с членовете на Управителния съвет на Югоизточния Европейски международен
Институт за устойчиви технологии. Сред участниците в срещата бяха министри и зам.-министри на образованието, науката,
технологиите, както и държавни секретари на страните от Западните Балкани, също и водещи eвропейски учени, работещи
в ЦЕРН.
„Необходимо е през следващите месеци да бъде бъдат очертани основните параметри на проекта, а подкрепящите го
държави да подпишат меморандум за сътрудничество, който да бъде представен пред Европейския съюз. Българското
председателство на Съвета на ЕС трябва да бъде използвано за постигането на напредък. От изключително значение е този
Институт да бъде припознат като част от европейската научна инфраструктура, за да бъде осигурено неговото
финансиране“, подчерта още Румен Радев по време на срещата.
Представителите на балканските държави изразиха признателността си към България, която поставя като основен
приоритет на своето председателство на Съвета на ЕС европейската перспектива на региона. Научните общности на
Балканите отдавна общуват без ограничения на универсалния език на науката и е важно те да бъдат подкрепени и от
политическите лидери, беше подчертано по време на разговора. Изразена бе и благодарност към президента Румен Радев,
в чието лице учените от региона срещат необходимата подкрепа на високо равнище за осъществяването на този проект.
Предстои в София да бъде проведено първото заседание на Управителния съвет на Югоизточния Европейски
международен Институт за устойчиви технологии.
БНТ
√ Красимир Вълчев: Все повече ще трябва квалификация, а не диплома
Според образователния министър все повече инвестициите ще зависят от наличието на работна сила в дадения
регион
Днес пазарът на труда и в бъдеще във все по-голяма степен ще изисква квалификация, отколкото диплома. Наскоро едно
проучване показа, че 2/3 от България е икономическа пустиня. Няма достатъчно предприятия. Това коментира в сутрешния
блок на БНТ образователният министър Красимир Вълчев.
„Все повече инвестициите ще зависят от наличието на работна сила. Ако в миналото те зависeха от инфраструктура, от
други фактори, днес работната сила е основният ограничител пред инвестиционната активност. Ние трябва по всякакъв
начин да се опитаме да накараме родителите и децата да се включат в професионално образование. Факт е обаче, че то
загуби престиж последните две-три десетилетия“, каза още министърът.
Вълчев изложи идея, според която всяка година с по малко да се увеличава приемът в професионалните гимназии.
Промяната обаче няма да засегне гимназиите в големите градове като София и Варна. Той коментира също, че в момента
около 900 училища приемат деца в гимназиален етап, като в момента се определят паралелките на областно ниво.
Министърът на образованието и науката добави, че от гледна точка на пазара на труда позициите, които изискват
професионално техническо образование днес са с по-високо заплащане отколкото позициите, които изискват висше
образование в едни и същи предприятия. Тази разлика ще расте в бъдеще, защото днешните предприятия изискват
технологични умения.
„Критично важно е за икономиката да увеличим приема в паралелки за придобиване на професия. Но това ще стане с
малки крачки“, обобщи Вълчев.
Investor.bg
√ Трите сценария за преодоляване на липсата на работна ръка в България
Ремиграцията е добър вариант, но доходите не може да се разглеждат като единствен стимул, смята
вицепремиерът Томислав Дончев
Три сценария за преодоляване на липсата на работна ръка в България предложи вицепремиерът Томислав Дончев активиране на неактивните безработни българи, ремиграция на тези българи, които в момента работят в чужбина, и
привличане на чужди работници от трети страни. Това стана в рамките на 12-та годишна среща на бизнеса с правителството
с акцент върху основния проблем на пазара на труда в момента - как България да постигне устойчив ръст, докато губи
човешки капитал.
Що с отнася до първия вариант - активирането на безработните българи, които са неактивни – около 200 хиляди души,
Дончев призна, че това е трудна задача, тъй като около 75 хил. от тях са дълготрайно безработни и освен че са
нискообразовани, са и без трудови навици. По думите му става дума дори за десоциализация.
Безспорно ремиграцията е добър вариант, посочи вицепремиерът, както и привличането на работна сила от трети държави
с български общности. По думите му този сценарий работи, а и вече са видими резултатите особено в сферата на услугите.
Относно варианта с ремиграцията Дончев каза, че около 11 хиляди българи се връщат годишно в страната, което е два пъти
по-малко от темпа на емиграцията и изтъкна, че трябва да се работи по този сценарий като се анализира в детайли.
Заплатата е основен движещ фактор, призна той, но беше категоричен, че не може да се водим само от доходите като
единствен стимул. Той акцентира върху комплекса от фактори, които трябва да са налице, за да говорим за ремиграция и
то на качествена работна сила. В този смисъл Дончев посочи два резерва, които са неизчерпани – жилищна политика на
първо място, тъй като в страната има много необитаеми жилища. Ако местните власти разполагат със свободни жилищни
фондове, може да се предлага като стимул, каза вицепремиерът.
Социалният министър Бисер Петков посочи дисбалансите на пазара на труда и се съгласи с Дончев, че ключовите стъпки
са активиране на неактивните на трудовия пазар, ремиграцията и вносът на работна ръка.
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Като предизвикателствата пред ремиграцията той открои нуждата да се посочи на тези хора къде ще работят, какво ще
бъде възнаграждението им, каква ще бъде средата за семействата им, включително обучението на децата им, жилищата
им.
Той каза, че чрез трудовите аташета на България в пет държави ще се организират кариерни форуми с конкретни пакети и
оферти към българите, за да се върнат у нас. Вече беше организиран подобен форум във Виена, припомни Петков и уточни,
че тази година ще бъдат организирани такива форуми в Лондон и Берлин.
Що се отнася до привличането на работна сила от трети държави, социалният министър напомни, че беше либерализиран
режимът за сезонните дейности, както и този за висококвалифицирана заетост чрез облекченията за получаване на синя
карта.
Може да се работи още и по баланса между личния и професионалния живот, има резерви по отношение на дългото
майчинство например, каза Бисер Петков.
От ключово значение е подобряването на бизнес средата, овладяване на пропуските във висшето образование, изтъкна
Дитмар Думлих, ръководител за региона на България, Румъния и Турция на Европейска инвестиционна банка (ЕИБ).
Когато експерт решава дали да се установи в дадена държава, се интересува от заплатата, адекватните медицински услуги,
как ще живее семейството му, административни услуги и др., каза той. За него решаването на проблема с липсата на кадри
за икономиката минава през създаването на екосистема, така че хората да имат усещане, че животът им е добър.
България е изправена пред исторически шанс, смята Дитмар Думлих. Той каза, че България още разполага с европейските
фондове и е хубаво да засили усвояването им. Той напомни, че ЕИБ също има програми за съфинансиране, така че да се
привлекат българските работници обратно в страната си. Имате и друга възможност, обърна се той към представителите
на правителството - да се възползвате от нулевите лихви и да изчистите дълговете от баланса си. По думите му си струва
рискът да се инвестира в иновативни инструменти за финансиране на иновативни компании,
Ксавие Марсенак, вицепредседател на борда на директорите в Telus Interndtional Europe, разкри каналите, които фирмата
им у нас използва вече няколко години, за да привлича кадри. Той посочи, че от години привличат от служители от ЕС,
също и българи, които работят в чужбина, като им предлагат финансови стимули за определен период от време, хотелско
настаняване, самолетни билети и др.
Шон Бош, генерален мениджър на ALC, се включи в дискусията, като заяви, че компанията в България е готова да наеме
неквалифицираните безработни хора, които са тук, и да ги обучи за нуждите на бизнеса им. Това е възможност, която не
трябва да се изпуска, каза той, отчитайки, че зад граница заплатите са по-високи, но и разходите са повече.
Емиграцията е загуба за българската икономика. Икономиката на страната щеше да е с 4 млрд. лева по-голяма към 2016
г., ако нямаше емигранти. Това беше един от акцентите от проучването на Капитал и Colliers International, представен от
Марк Робинсън.
Българската емиграция намалява според статистиката, но все пак около 700 хил. българи са в чужбина към момента повечето са в Германия, Испания, Великобритания, каза той.
Според него проблемът с недостига на работна сила може да се реши чрез преструктуриране на публичния сектор,
въвеждането на електронното управление, увеличаване на базата на уменията на работната сила в посока
производителност. На следващо място да се увеличи процентът на активното население в страната. Друго решение е
обратната миграция в страната, посочи Робинсън, представяйки проучването.
Той изтъкна, че нито едно правителство в Европа не е направило достатъчно по този проблем. Що се отнася до
правителството на България, той каза, че то може да направи още по въпроса освен поддържането на ниски данъци.
България вече от десет години прави това, но това не доведе до вълна на чужди инвестиции, каза Робинсън. България
трябва да улесни стартирането на собствен бизнес, посъветва експертът. Трябва да се подобри положението с корупцията,
допълни той.
Ако 14 хил. българи продължат да напускат ежегодно България, до 2030 г. работещите ще намалеят драстично, прогнозира
той.
При връщане на българите на работа в страната ще си гарантирате 3,7 милиона души на трудовия пазар и това е силата на
имиграцията, което реално може да допринесе за реален икономически растеж, посочи Робинсън. Иначе икономиката на
България ще спре да нараства през 2027 г. При обратно връщане ръстът на икономиката може да бъде съществен, заключи
той.
√ Българска фабрика за обувки отваря врати в Русия до 2019 г.
Българска фабрика за производство на обувки ще отвори врати в Русия до края на следващата 2019 г. Това съобщава за
информационна агенция ТАСС българският генерален консул в Санкт Петербург Светлозар Панов.
По думите му инициативата е от страна на София, а общият размер на инвестицията ще е приблизително 1 млн. евро.
„До края на следващата година предстои създаването на фабрика за производство на обувки, инициирано изцяло от
българска страна. Размерът на инвестицията представлява около 1 млн. евро“, посочва той без да дава повече
информация.
По думите на генералния консул не е изключено да се продължи с разработването и на други производствени обекти.
Според него се обсъждат и варианти за въвеждане в експлоатация в региона и на български предприятия за млечни
продукти. Панов посочи също, че по предварителни оценки те биха могли да заработят още през следващите две-три
години.
Той добавя още, че българските производители търсят възможности за предлагане на пазара и на био шоколад и други
сладкарски изделия.
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Според предварителни данни на Българската народна банка (БНБ) за периода от януари до ноември 2017 г. преките
български инвестиции в чужбина нарастват с 264,6 млн. евро. Това е поредно увеличение на годишна база, като през същия
срок на 2016 г. то е било със 196,7 млн. евро.
Най-големи те са били през третото тримесечие в размер на 144,7 млн. евро.
Publics.bg
√ Лиляна Павлова: В Давос създадохме възможност за инвеститори, които да дойдат в България
Водят се разговори за провеждане на „мини“ Давос в България
В Давос създадохме възможност за инвеститорите, които да дойдат в България. Вече водим разговори за провеждане на
„мини“ Давос у нас, където да поканим световните инвеститори и лидери в бизнеса. Това заяви министърът на Българското
председателство на Съвета на ЕС в предаването „Още от деня“.
„Успяхме да се възползваме от посещението си в Давос не само като слушатели“, обясни Павлова. Тя допълни, че
премиерът Бойко Борисов е взел участие в две срещи, където говори по важната тема от Българското председателство, а
именно Западните Балкани. „Атмосферата, която създава Давос дава възможност за неформални контакти и с бизнеса, и
с лидерите от другите страни“, коментира Лиляна Павлова.
„Фокусът тази година беше Европа. Европа се завърна на глобалната сцена като един сериозен фактор. През последните
години имаше едно обезверяване към Европа, но тя се завръща със самочувствие“, заяви министърът на Българското
председателство на Съвета на ЕС. Според нея е важно участието на страната по темата Западни Балкани и по темата за
нова Европа.
В София предстои Неформалният съвет по конкурентноспособност с участието на министрите на икономика на
Европейските страни, част от календара на Българското председателство, а една от темите ще бъде как Европа да разшири
обхвата на инвестициите си. Събитието ще се проведе на 1 и 2 февруари в Националния дворец на културата (НДК). Лиляна
Павлова коментира, че на форума ще се обсъжда и каква Европа искаме ние и как бизнеса да инвестира у нас.
В.Монитор
√ Нови 7 млн. евро субсидии за пограничните ни региони с Македония
Нови 7 млн. евро ще бъдат инвестирани за развитие на пограничния регион между България и Македония чрез програмата
за трансгранично сътрудничество, обяви зам.-министър Деница Николова в Кюстендил. До дни ще бъде обявена втората
покана за набиране на проектни предложения от организации от двете страни на границата, като срокът за кандидатстване
ще бъде три месеца, обявиха от регионалното министерство.
Зам.-министър Николова отбеляза, че в момента между двете страни се изпълняват 48 проекта за над 10 млн. евро, като
над 50% от договорения ресурс е разплатен. Те са в областта на подобряване на възможностите за развитие на устойчив
туризъм, опазване на околната среда и повишаване на конкурентоспособността. Новите проекти ще се подават и оценяват
изцяло по електронен път, с което се улесняват потенциалните бенефициенти и ще се осигури по-голяма публичност при
оценка на проектите, които се избират на конкурентен принцип. Интересът е много голям, като само в рамките на първата
покана са подадени над 200 предложения, от които са финансирани 48, стана ясно на заседанието.
„Резултатите, които постигаме, дават своя принос в контекста на българското председателство на ЕС, защото един от
приоритетите ни е приобщаването на Западните Балкани. Тази програма е един от примерите, които дават своя принос не
само към изпълнение на този приоритет, но и в утвърждаването на добрите взаимоотношения, създаване на нови
партньорства и съвместни проекти, които да развиват регионите на двете държави и които са доказателство, че заедно
постигаме повече“, отбеляза Деница Николова. Тя подчерта, че приоритетни за програмата ще са интегрираните проекти,
които постигат целите на заложените индикатори. „Обявяваме за финансиране 100% от ресурса на програмата, с което се
надяваме до края на годината да изпълним всички 27 индикатори. Към момента покриваме 14 от тях“, каза още заместник
регионалният министър.
Интересът е огромен, защото ефектът е видим. Успяхме да развием потенциала на тези изостанали региони. Така
допринасяме и за изпълнение на Договора за добросъседство между двете страни.
Пред журналисти в Кюстендил зам.-министър Деница Николова съобщи, че с много добри темпове се изпълнява и
Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Към днешна дата са договорени 67% от средствата по програмата,
които са над 3 млрд. лв. Извършените плащания са в размер на 27% от договорените средства. Зам.-министър Николова
анонсира, че до седмица ще бъде дискутирана на комитет за наблюдение поканата за енергийна ефективност в малките
общините, а до края на месец април ще стартира и мярката за деинституционализация на възрастни хора и схемата за
финансиране на проекти в туризма.
„Трябва да правим разграничение между териториално-административно делене на страната, което касае броя на
общините и областите, и статистическите райони, които в момента са обект на внимание и дискусия от гледна точка на
отчитане на показатели към ЕС за развитието на дадена територия“, коментира още зам.-министър Николова в отговор на
въпрос за промените в обхвата на районите за планиране. „Предстои широко обществено обсъждане на вариантите,
предложени от работна група, по отношение на статистическите райони. Те са важни доколкото предопределят посоката
на инвестициите след 2020 г., като основа за програмирането на всички европейски програми, които се изпълняват на
национално ниво. Целта ни е да обособим територията по такива признаци и показатели, че да имаме възможност в
бъдеще чрез това райониране, чрез насочване на инвестициите, да получаваме по-добри резултати и по-високо
икономическо развитие“, каза още Николова. Тя обясни, че регионите на страната ще се обособят на географски принцип,
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отчитайки броя на населението, природните дадености, потенциалите за развитие, икономическите връзки и др., за да
може да се постига и по-целенасочено развитие в бъдеще.
EconomyNews
√ 2018: Субсидирана заетост вместо квалификация
Зорница Славова, ИПИ
И през 2018 г. държавата ще действа на пазара на труда най-вече чрез субсидирана заетост. Националният план за
действие по заетостта за 2018 г. предвижда временна заетост за 18 хил. души и обучение на 11 хиляди – всичко за 73 млн.
лева.
Подобно на миналата година общата сума е същата. Структурата на разходите също е подобна. 77% (56 млн. лв.) от парите
ще бъдат похарчени за програми за директно създаване на заетост, 5% (4 млн. лв.) за обучителни програми, а останалите
– за комбинирани. Интересно е, че трите най-големи програми, въпреки че са замислени да осигуряват и обучения (ясно
видимо от от имената на двете от тях), ще създават само субсидирана заетост и през 2018 година. Това са „Национална
програма за заетост и обучение на хора с трайни увреждания” (9 млн. лв.), „Регионални програми за заетост” (8 млн. лв.)
и „Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица” (7 млн. лв.), които ще създадат временна заетост
на близо 6 хиляди души и ще обучат и квалифицират точно 0 души. Най-много средства за обучения пък са по линия на
програмите със социалните партньори (синдикати и работодателски организации) – 10 млн. лв. за обучение на близо 8
хил. души и заетост на 3 хиляди.
Проблемът е, че макар пазарът на труда в страната да се развива добре, а заетостта да отбеляза рекорд през 2017 г.,
държавата продължава да субсидира заетост, която не само се е доказала като неефективна, краткосрочна и скъпа мярка,
но и обхваща много малка част от безработните. Дори министерството на труда откри при първия си и единствения анализ
на програмите, че те не водят до дългосрочна реализация на пазара на труда, а само временно създават заетост, която не
води до повишаване на конкурентоспособността на участващите и след края на програмите те отново са безработни... до
следващата програма.
Достатъчно е и да се погледне картината в ЕС - 75% от средствата за активна политика на пазара на труда в България са за
директно създаване на заетост (субсидирана заетост), а в ЕС този дял е 18% по последни данни от 2015 година. За обучения
в България пък се отделят 12% от средствата при 41% в ЕС. Същевременно ученето през целия живот в България е трагично
– 2,2% от населението на възраст 25-64 г. участва в този процес при 10,8% в ЕС за 2016 година, а липсата кадри е все поосезаема. Недостигът на подходяща работна ръка в индустрията в България е над двойно по-висок от този в ЕС и достига
нов рекорд през четвъртото тримесечие на 2017 г. – 38,6% от предприятията не могат да намерят кадри при средно 17,0%
за ЕС.
Всичко това показва, че политиките на пазара на труда в България и тази година няма да следват добрите световни и
европейски практики. Отново ще залагат на субсидирана заетост, харчене и отчитане на много пари и създаване на
зависимости на най-уязвимите групи без шансовете им за реализация в реалния сектор да се повишават.
БНР
√ ЕК: Посткризисен връх на бизнес доверието в България през януари при слабо влошаване в ЕС
През януари общото икономическо доверие в Европейския съюз отбеляза известно отстъпление от декемврийския 17годишен връх (най-високо ниво от лятото на 2000 година насам), като в същото време аналогичният индекс на
Европейската комисия за България отбеляза солиден ръст до нов посткризисен връх (най-високо ниво от септември 2008
година).
Индексът, измерващ икономическото доверие в ЕС, се понижи през януари до 114,7 пункта от 115,1 пункта в края на
предходната година (най-високо ниво от юни 2007 година насам – около година преди да стартира световната финансова
и икономическа криза). Аналогичното проучване на ЕК само в рамките на еврозоната също отчете известно влошаване на
икономическото доверие от неговия 17-годишен връх, достигнат през декември. Отслабването на бизнес доверието в
рамките на целия ЕС се дължи в най-голяма степен на влошаване на икономическото доверие във Великобритания с 0,7
пункта, докато доверието във втората по големина икономика в Европа извън еврозоната – Полша се подобри с цели 5,0
пункта.
Последното проучване на Европейската комисия регистрира слабо понижение на доверието в индустриалния и
промишлен сектор (понижение на съответния индекс до 8,5 от 8,6 пункта месец по-рано), в сферата на услугите (до 15,2 от
15,8 пункта) и в строителството (до 1,7 от 2,1 пункта) при по-солиден спад на бизнес доверието в търговията на дребно (до
3,9 от 6,0 пункта).
През януари индексът на потребителското доверие в 28-те страни на ЕС нарасна рязко до +0,4 пункта от -0,6 пункта през
декември.
Важният показател на ЕК за икономическото доверие в България обаче бележи здрав ръст в началото на новата година до
111,6 пункта от 108,1 пункта през декември, достигайки нов посткризисен връх (най-високо ниво от септември 2008 година,
когато беше разгарът на глобалната финансова и икономическа криза). Трябва да се има предвид, че индексът на
икономическото доверие за България се задържа трайно над важното ниво от 100 пункта от края на 2014 година насам.
Солиден подем бележи и бизнес доверието във всички отделните сфери на българската икономика, като съответният
индекс на доверието в промишления и в индустриален сектор се повиши през януари до 4,4 пункта от 1,4 пункта през
декември, индексът в сферата на услугите – до 16,4 от 12,8 пункта, в търговията на дребно – до 23,1 от 19,3 пункта и в
строителната сфера – до -5,7 от -10,3 пункта.
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Индексът на потребителското доверие в България също отчете повишение до -22,4 пункта от -2,36 пункта месец по-рано,
достигайки най-високо ниво от юни 2007 година насам.
Гласът на фермера
√ Брутната продукция от мляко през 2017 г. възлиза на 732 млн.лв.
Брутната продукция от мляко през 2017 г. по първоначални оценки на НСИ ще бъде по- висока от тази през 2016 г. и възлиза
на 732 млн.лв. През миналата година между първата и втора оценка на БП имаше съкращение с 5% и вероятно отново ще
има такава и сега, но по- високите с 11-12% изкупни цени на млякото ще допринесат за ръста.
Анализ на САРА за ефектите от субсидиите в млечния сектор показват, че при сценарий без субсидии през 2016 г. бихме
имали брутна продукция от мляко с 14% по-малко от сегашното положение. Млечният сектор дава около 10% от Брутната
селскостопанска продукция и взема съизмеримо около 13% от директните плащания.
Според CAPA средните изкупни цени до началото на пролетта ще бъдат в диапазона 0,62-0,64 лв./л. По-нататъшно
увеличение ще има при намаление в световното производство на мляко, заради суша, съкращаване на животните или ръст
на разходите, прогнозират от САРА.
Profit.bg
√ Ръстът при лихвите по облигациите натежа над азиатските акции
Азиатските акции продължиха да отстъпват от рекордните си нива днес, след като ръстът на лихвите по държавните
облигации в световен мащаб оказа влияния върху книжата. В същото време доларът се стабилизира преди решението на
Федералния резерв.
В първото си Обръщение към нацията, откакто стана президент на САЩ, Доналд Тръмп призова републиканци и
демократите да работят за компромиси по отношение на имиграцията и инфраструктурата и да приложат законодателство,
което генерира най-малко 1.5 трлн. долара за нови инфраструктурни инвестиции.
Пазарната реакция на обръщението на Тръмп бе ограничена.
Азиатско-тихоокеанският индекс на MSCI увеличи загубите си от предходния ден, губейки 0.2%, след като в понеделник
достигна рекордно ниво.
Южнокорейският индекс KOSPI нарасна с 0.3%, а японският Nikkei изгуби 0.1%.
Хонконгския Hang Seng записа спад от 0.55%, докато шанхайският основен индекс отстъпи с 0.6%.
Ръстът на лихвите по щатските дългосрочни облигации до близо четиригодишни върхове оказа негативен ефект върху
ръста на Уолстрийт.
Щатските индекси записаха понижения във втори пореден ден, като Dow Jones регистрира най-големия си двудневен спад
от септември 2016 г., след като бе подложен на натиск от страна на акциите на компаниите от сектора на здравеопазването
и от ръста на лихвите по държавните облигации.
По-високите лихви влияят негативно на акциите, защото увеличават разходите на компаниите за вземане на средства
назаем и намаляват апетита към риск. По-високите лихви също така представляват нова алтернатива за инвеститорите,
които може да решат да пренасочат част от парите си от акции към облигации.
Лихвата по щатските 10-годишни облигации вчера докосна 2.733%, което бе най-високото ниво от близо четири години,
докато лихвата по 30-годишните облигации се повиши до най-високото си ниво от май 2017 г.
Лихвите нараснаха след началото на двудневната среща на Федералния резерв във вторник, която би могла да предложи
индикации за възгледите на банката по отношение на състоянието на икономиката и вдиганията на лихвите.
Доларът не успя да получи съществена подкрепа от по-високите лихви по облигациите, тъй като нагласите за избягване на
риска облагодетелстваха други валути, като японската йена.
Доларът отчита лек ръст спрямо йената - до 108.900. Преди това щатската валута за кратко поскъпна до 109.095 йени.
Еврото бележи повишение от 0.15% до 1.2420 долара, увеличавайки ръста си от вчера.
Доларовият индекс, който следи представянето на долара спрямо кошница от шест други основни валути, бе на ниво от
89.106 пункта, след като се отдалечи от достигнатото в петък дъно от 88.438 пункта.
Избягването на риска се отрази негативно и на петрола. Фючърсите на щатския лек суров петрол увеличиха загубите си от
вчера от 0.9% до 63.94 долара за барел.
След като бе подкрепена от поевтиняването на долара, цената на петрола нарасна до 66.66 долара за барел в четвъртък,
което бе най-виското ниво от декември 2014 г.
Петролът от сорта брент поевтинява с 1%, до 68.34 долара за барел.
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