Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите

novinite.bg
√ Нов вот по Коледа - най-неблагоприятният сценарий
Нови избори след тези на 5 октомври е най-неблагоприятният възможен сценарий. Това каза пред novinite.bg
председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев. Той бе помолен да сметне
колко ще струват на икономиката едни нови избори.
Днес от ГЕРБ повториха известната от преди вота позиция, че ако не получат подкрепа за правителство на малцинството,
може да се стигне до нови избори, този път по Коледа.
След предсрочните парламентарни избори рекорден брой партии прескочиха прага на 43-ото Народно събрание.
Съставянето на правителство изглежда изключително трудно - от една страна заради различията на парламентарно
представениете партии и съставянето на работеща коалиция сред толкова пъстър парламент, а от друга заради
необходимостта от постигане на трайна стабилност.
Според анализаторите при нови избори избирателната активност ще бъде още по-ниска, а резултатите няма да се
различават съществено.
Как ще се отрази този нов евентуален вот на държавата и колко ще ни струва?
В Асоциацията на индустриалния капитал в България смятат, че едни нови избори ще струват много скъпо на
икономиката.
"И тези два предсрочни избора последните две години се отразиха твърде неблагоприятно", коментира Велев.
Според него е нужно да се положат усилия, за да се постигне съгласие от приоритети, да се намери възможност за една
по-широка парламентарна и обществена подкрепа, тъй като повече не могат да се отлагат спешните реформи.
"Изборите са необходимо и неизбежно условие за функциониране на парламентарната демокрация", заяви Лъчезар
Богданов от "Индъстри Уоч". По думите му обаче всяко произвеждане на нови избори и невъзможност за излъчване на
правителство, което да има нужното доверие, за да управлява, означава отлагане на редица важни управленски
действия.
"В конкретната ситуация имаме няколко належащи неща, които трябва да се свършат - актуализация на бюджета за 2014
година, приемане на бюджета за 2015, евентуално трябва да се взимат решения за КТБ, което трябва да се случи в
следващия месец", заяви Богданов.
Според анализаторите ако не се състави функциониращ парламент и правителство, всички важни неща за страната ни ще
бъдат отложени във времето, като това допълнително ще усложни обстановката, в която се намираме.
Вестник Стандарт
√ Бизнесът: Нужен е бързо работещ кабинет
Нестабилност и нови избори ще ни превърнат в гетото на ЕС
Работещ кабинет, който да се ползва с широка обществена подкрепа, за да може да реши тежките проблеми на страната
ни и да направи нужните реформи. За това настояват работодатели, предприемачи и икономисти, показа допитване на
"Стандарт". Бизнесът иска новото правителство да се сформира бързо, защото има за решаване неотложни задачи, като
например кризата в КТБ.
"Новото правителство трябва да следва приоритетите за възстановяване на българската икономика, за по-високи доходи
и за по-високо ниво на жизнен стандарт. Това може да се постигне само със сериозни реформи както в
правораздавателната система, така и в сферата на сигурността, образованието, здравеопазването, включително и
пенсионната система. А да не говорим за енергийната система и за други елементи на икономиката", казва Божидар
Данев, шеф в Българската стопанска камара. Той посочи като най-спешна задача освобождаването на Управителния
съвет на БНБ, защото той не изпълнява своите функции като институция. Сформирането на кабинет трябва да се случи
независимо от политическите пристрастия, тъй като цветовете на всички партии избледняха, посочи Данев. Най-лошият
вариант е да се отиде на нови избори. Защото нестабилността може да превърне България в заден двор на ЕС. Данев
посочи, че големият плюс от вота е, че голяма част от българската нация ще бъде представена в новия парламент.
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Новите избори са най-лошият изход от ситуацията, защото ще имаме неработещи институции още няколко месеца. През
това време икономиката ни ще се срине и след това ще се окажем в същата ситуация, но с още по-големи пасиви,
дългове и заеми, предупредиха и от Асоциацията на индустриалния капитал.
Според Лъчезар Богданов от "Индъстри уоч" по-лош вариант от нестабилност е да имаме лошо управление. "Има смисъл
да се състави правителство с ясно и стабилно мнозинство, което да има приоритети, отговарящи на проблемите на
обществото и на икономиката", каза Богданов.
Не сме единствената страна, която изпада в подобна патова ситуация, припомни Георги Ангелов от "Отворено общество".
Той даде за пример Германия - след отпадането на коалиционния партньор на Меркел там бе направена голяма
коалиция с опозицията. Ирландия също излезе от кризата с помощта на голяма коалиция. "Време е да се намали
преследването на личните и партийни цели и да се помисли за стабилността на държавата", каза Ангелов. Според него
едно слабо правителство, както видяхме през последната година, не може да прави сериозни реформи. Трябва да има
голямо мнозинство и подкрепа, за да се реализират промените, категоричен е икономистът.
Политиците да загърбят личните интереси
Стефан Шарлопов, председател на Съюза по балнеология и СПА, собственик на "Шарлопов хотелс"
Ситуацията е сложна, но е възможно да се намери решение, ако политическите мъже проявят разум. Задължително е
парламентът да излъчи правителство. И всички партии, независимо каква ще е управляващата коалиция, да се обединят
около план за работата на бъдещия кабинет. И за ясни приоритети, за чието постигане правителството ще работи през
следващите поне 2 години. Съставянето му, заедно с екшън плана за работа, да се подкрепи на всяка цена, независимо
от компромисите, които ще трябва да се направят. Защото и на Бойко Борисов в момента му е по-лесно да не съставя
кабинет, ако се води от интереса на ГЕРБ. Но ако е по-важно бъдещето на държавата - тогава правителство трябва да
има. Няколко са приоритетните мерки в екшън плана, около който политиците трябва да се обединят:
1. Актуализация на бюджета - по-добре увеличение на външния дълг, отколкото да сложим край на държавата.
2. Да се вдигне енергетиката на крака, да се балансира системата и да се реши болезненият въпрос с цената на тока.
3. Ясна концепция за образованието и здравеопазването.
4. Да се създаде Министерство на туризма. Заедно със земеделието това е браншът, който може да изведе страната от
кризата.
5. Нужна е и концепция за развитие на биоземеделието.
6. Изключително важно е да има и политическа воля за пълна лустрация, за разкриване на досиетата и агентите на ДС.
Това трябва да се случи сега, за да се даде началото на нещо ново. Защото 25 г. става въпрос за задкулисни игри и
интриги, оттам произтичат и редица зависимости.
Най-големият проблем е КТБ
Цветослав Цачев, ръководител "Анализи", ЕЛАНА Трейдинг
В първия ден след изборите на Българска фондова борса преобладават продажбите на акции, но те не са съществени и
не може да се каже, че пазарът показва някаква по-различна реакция от обичайното през последните няколко седмици.
Няма причина да се счита, че ситуацията на борсата ще се промени в близките седмици след изборите. От значение е
какво правителство ще има и как неговите действия ще се отразят на икономиката и на финансовата стабилност. Найголям проблем в момента е КТБ, така че всичко зависи от решаването му.
Да се действа за по-висок БВП
Кирил Вътев, собственик на "Тандем"
Ако не се появи правителство, което да работи за увеличение на БВП, нищо няма да се оправи. Приказките за нови
работни места, увеличение на заплатите - това са балони, които без по-висок БВП са неосъществими. През годините
преминахме през толкова неща - данъчния рекет на Дянков, свръхинфлацията на правителството "Виденов". Когато сме
участвали в държавни комисии и работни групи, да не би някой да е чул нещо от това, което предлагаме? Докато не
започне да се работи за нещата, които ще донесат полза на всички, нищо няма да се промени. Докато не заживеем в
една държава, докато правилата не започнат да важат еднакво за всички, все едно ще е коя партия е с мнозинство.
Отвратен съм от факта, че всеки рекламен блок по време на предизборната кампания завършваше с "Купуването и
продаването на гласове е престъпление", а телевизиите бълваха репортажи за купуване на гласове. Докато институциите
не се заемат с премахването на порочните практики, докато светлият бизнес потъва за сметка на схемаджии, които точат
ДДС, и на сивата икономика, нещата няма да се подобрят. На страната ни е нужен кабинет, който да има желание да
реши тези проблеми. Защо тук никой не направи това, което направиха Полша, Чехия, Унгария, дори Румъния, която ни
изпреварва с бързи крачки? Може би цялата избирателна система е сбъркана и вероятно решението на проблемите
трябва да започне именно от нея.
В земеделието няма време за губене
Радослав Христов, земеделски производител
Нужно ни е истинско държавническо управление. Каквато и коалиция да се сформира, не мисля, че тя би изкарала дълго.
Защото коалициите нямат нищо общо с програмите на партиите. Когато се седне на масата на преговорите,
единственото, което се коментира, е кой кое министерство и кой пост ще заеме. Според мен специално за сектор
"Земеделие" е най-добре служебното правителство да получи удължаване на мандата. Агроминистърът Васил Грудев и
неговият екип работят много добре за усвояването на европарите. Ако ГЕРБ сформират правителство, почти сигурно е, че
постът на земеделски министър ще се заеме от Десислава Танева, което също не е лош вариант. Но която и друга партия
да влезе в това министерство, ще означава загуба за земеделците от поне три месеца, докато новият екип влезе в час. А
месеците до края на годината са изключително важни, защото предстои финализиране на Програмата за развитие на
селските райони, предстоят плащания за животновъдите, има още много неща, които трябва да бъдат свършени. Иначе
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смятам, че най-добрият вариант за държавата ще са нови избори напролет. Но избори, които да позволят на хората да
гласуват за личности, а не за партии.
ПАСЕ: Слаба кампания и съмнения за купен вот
Твърденията за купуване и продаване на гласове, а също лишената от съдържание кампания, оказаха отрицателно
въздействие върху общественото доверие към изборния процес. Това се казва в изявление на международни
наблюдатели, разпространено в понеделник от пресслужбата на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ).
В него се допълва, че извън това изборите са били добре проведени в техническо отношение и съпроводени със зачитане
на основните свободи. "Изборите в неделя отразиха разочарованието и засилената поляризация на българското
общество. Въпреки добрата воля на хиляди граждани от изборната администрация, които направиха всичко по силите си,
за да осигурят успешен изборен ден, десетки скандали подкопаха общественото доверие", коментира ръководителката
на делегацията на ПАСЕ Дорис Фиала.
Да отворят дебелата книга и да се обединят
Д-р Константин Тренчев, президент на КТ "Подкрепа"
Политиците трябва да знаят, че пред България има 3 много важни проблема, които не могат да се решат без тяхно
участие. Първият е финансово-банковият. Ако не бъде решен бързо, той се задълбочава и усложнява. Има опасност за
цялата финансова система. Казват ни го и от Запад. Вторият е енергетиката, която е в състояние на свободно падане.
Третият е обезпечаването с газ, срещу който дори не можем и да влияем, може само да се молим. Зимата можем да
останем на студено, защото запасите ни могат и да не стигнат. То вече и е късно да търсим други решения, защото не
става за 1-2 седмици. Ако те милеят за този народ, трябва да намерят форма и начин. Тук не слагам здравеопазването,
което също е в критично състояние. Всеки от един от тези проблеми може да ни събори като държава, а в комбинация със сигурност. Няма какво да съветвам политиците - нека да прочетат Голямата книга, която казва - дом разделен на две запустява и царство разделено на две - няма да устои. Бих ги посъветвал да прехвърлят Голямата книга, поне едно от
евангелията.
Трябват ни министри дори за 1 - 2 години
Пламен Димитров, председател на КНСБ
Убеден съм, че всички избиратели искат стабилност и по-голяма сигурност. Дали това ще стане със сложната
конфигурация, както виждате, по-скоро се съмняваме всички. За мен е важно политиците да се обърнат към дневния ред
на хората - работните места, доходите и, дай боже, инвестиции за нови индустрии и нови конкретни предприятия. Нещо,
което в Европа е хит. Новата ЕК, начело с Юнкер, вече започва да подготвя инвестиционния план за 300 млрд. евро за
възраждане на индустрията на Европа. Новото правителство, каквато и да е то, няма никакви други шансове да привлече
други пари у нас, освен тези. Трябва да се опитат да закачат някои от нашите региони към тези огромни европейски
инвестиционни проекти.
Очевидно е, че предстоящата тежка зима предполага час по-скоро да се състави колкото се може по-стабилно
правителство с възможно най-широка формула, за да може да се подготви почвата за успешни реформи. Найналожителни са енергийният сектор, в който дупките стават все по-драматични. Какъвто и хоризонт да има новото
правителство, до 2015 г. трябва да започнат да залагат мерките за стабилизацията му. Другият голям проблем е КТБ и
вложителите му, дай боже, без да плащаме ние, данъкоплатците. Прогнозата ми е по-скоро да успеят да направят
правителство, може би ще има някаква програмна рамка, която да може са бъде и с по-къс хоризонт от година или две.
Но трябва отговорност за спешни мерки.
Копирано от standartnews.com
pariteni.bg
√ От 2015г.: мъжете в пенсия на 64 години, жените - на 61
Всички ще трябва да работят с 4 месеца повече, отколкото сега
От 1 януари 2015 г. мъжете ще се пенсионират на 64 години, а жените - на 61 години. Всички ще трябва да работят с 4
месеца повече, отколкото сега - за мъжете ще са нужни 38 години стаж за пенсия, а за жените - 35.
Това ще се случи, ако Кодексът за социално осигуряване не бъде променен в оставащите по-малко от 60 работни дни до
края на тази година. Преди два месеца социалният министър Йордан Христосков каза, че в края на мандата на служебния
кабинет ще предложи варианти как да продължи пенсионната реформа.
Намеренията, които се обсъждат на закрити заседания от експерти, засега остават скрити с обещанието, че ще се
разкрият след изборите. Но няма никаква гаранция, че следващото управляващо мнозинство ще се съобрази с тях.
Промени
Идеята е пенсионната възраст да започне да се повишава с по няколко месеца всяка година. Не е ясно дали стъпката ще е
4 месеца, както е сега в закона. Преди седмица завесата на тайната леко се повдигна.
От стенограма от заседанието на служебния кабинет на 24 септември стана ясно, че министрите поемат ангажимент пред
ЕК пенсионната възраст за мъже и жени да се изравни на 65 години след 2021 г. Друго обещание беше да се въведе
пенсионна възраст за военни и полицаи - 52 и 55 години в зависимост от чина. Сега те трябва да имат само 27 години
стаж, за да излязат в пенсия.
Евентуалната промяна разгневи униформените. Военни, полицаи, пожарникари и надзиратели поискаха оставката на
социалния министър и заплашиха с протести.
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Според бизнеса обаче за хората под пагон трябва задължително да има пенсионна възраст, за да се ограничи ранното
пенсиониране. “България е единствената страна в ЕС и НАТО, в която няма долна граница при пенсиониране в системата
на сигурността и отбраната”, каза шефът на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев.
На същото мнение е и президентът на КНСБ Пламен Димитров: “Не може да има категория работещи, за които да няма
изискване за възраст. Колко и каква да бъде тя е отделен въпрос”. Според Димитров увеличаването на възрастта за
пенсия за всички работещи е приемливо само ако има и мерки за повишаване на приходите в осигурителната система.
Част от решението е повишаване на осигуровките за пенсия и безработица с по 1 пункт, твърди президентът на КНСБ.
Според бизнеса такава мярка е вредна и би ограничила ръста на икономиката.
“Осигуровките не трябва да се повишават, а да се събират от всички. Не приемаме увеличение при положение че има
30% сив сектор”, опонира Велев. Според него нарастването на възрастта и стажът за пенсия за всички работещи е без
алтернатива. Търси се по-добър вариант от увеличение с по 4 месеца, но засега не е предложен такъв, добави Велев.
Горещ картоф
Друг горещ картоф е пенсионирането на работещите I и II категория труд. По закон от догодина ранните им пенсии
трябва да се плащат от професионалните фондове.
Асоциацията на частните пенсионни дружества настоява за промяна. Идеята е хората, които имат такъв стаж само преди
2000 г., да получават пенсия от държавния НОИ, тъй като дотогава частните фондове не са съществували. Тези със стаж
преди и след 2000 г. да получават пенсии и от НОИ, и от частния си фонд. А хората, внасяли само в частен фонд, да
взимат пенсия само оттам.
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Вестник Капитал Daily
√ Браншови организации ще могат да рекламират вина с европари
Правен казус в момента не позволява подобни проекти, но предстоят корекции
Организациите на производителите на вино да могат да кандидатстват по предвидената схема за промотиране на вина в
държави извън Европейския съюз (ЕС), която е част от стартиралата нова европрограма за винарство. В момента такива
организации могат само на теория да получат част от предвиденото финансиране от 7.5 млн. евро, защото заради
юридически неуредици не могат да се възползват от него. Според доклад на агроведомството, публикуван за
обществено обсъждане, проблемът може да се реши чрез промени в наредба.
Какъв е казусът
Програмата за винарския бизнес предвижда прием на проекти за промотиране на вина в държави извън ЕС. Кандидати
за финансирането могат да бъдат организации на производители, търговци или професионални сдружения, които могат
да организират кампании, включително чрез традиционна реклама, участия в изложения, представяния на продукти
пред професионална публика и др. Заради правен казус обаче според агроминистерството в момента организациите на
производителите не могат да подават проекти. Причината е, че според Закона за виното и спиртните напитки, който беше
приет преди две години, въпросните организации се одобряват от земеделския министър, но редът за това се определя в
правилник към закона. Самият правилник обаче все още не е приет, като причината за това е проверка от ЕС за
съответствие на закона с общите регламенти. Така се стига до ситуация, при която желаещите да кандидатстват с проект
не могат да бъдат юридически признати за организации. Според доклад на служебното правителство от ситуацията може
да се излезе с промяна в наредба. За целта предстои да бъде разписано, че до приемането на правилник към закона за
виното организациите на производителите ще се признават от министъра спрямо изискванията към тях, разписани в
еврорегламентите.
Малко действащи програми
Програмата по винарство, която ще действа до 2018 г., е с общ бюджет от 134 млн. евро. Парите ще се разпределят по
четири схеми за финансиране, най-атрактивните от които са за инвестиции в лозови насаждения и винарски
предприятия, за които са отделени над 120 млн. евро. От останалите средства 7.5 млн. евро ще бъдат насочени към
рекламата на българските вина в други държави извън ЕС, а около 3 млн. евро по схемата са за прибиране на реколта "на
зелено". През настоящата година последната опция няма да се прилага заради сериозните поражения за лозарския
бизнес в резултат на лошото време и недостига на грозде в страната.
При досега действащите програми за винарство също имаше възможност за финансиране на рекламни кампании извън
ЕС, но като цяло интересът беше слаб. В последната програма беше одобрен проект за промотиране на вина във
Виетнам, Сингапур и Тайланд. Български организации на винопроизводители ползват финансиране и по другата
европрограма - за промоция на храни, за подобни цели. По нея досега са печелени проекти за представяне в Русия,
Китай, Щвейцария, Германия, Великобритания, Италия. Част от тях са изготвени съвместно с други държави членки,
включително Румъния и Гърция.
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√ ЕЦБ ще се опита отново да стимулира кредитирането
Банката ще започне да изкупува обезпечени с активи ценни книжа и програмата ще продължи две години
Европейската централна банка (ЕЦБ) ще започне да изкупува обезпечени с активи ценни книжа от частния сектор, за да
се опита да стимулира кредитирането в еврозоната и да намали риска от дефлация. След срещата на управителния съвет
на банката в Неапол в четвъртък председателят й Марио Драги обяви някои подробности относно програмата. Тя трябва
да стартира най-късно през средата на октомври.
Параметрите
Драги не даде точно за колко пари ще бъде програмата, но обяви, че ЕЦБ има възможност да изкупи обезпечени ценни
книжа и пакети от дълг, търгувани чрез финансови инструменти, наречени Аsset-backed securities (ABS), на обща стойност
до 1 трлн. евро. Той обяви, че банката ще се опита да увеличи активите в баланса си с 1 трлн. евро. Така портфолиото на
ЕЦБ ще достигне до нива, които за последно са достигани в началото на 2012 г., отбелязва Financial Times.
От ключово значение е фактът, че ЕЦБ планира да купува ABS инструменти и ценни книжа само от банките, които са ги
емитирали. По този начин финансовата институция се опитва да тушира критиките, че е готова да приеме прекалено
голям риск. Държаните извън обръщение ABS инструменти съставляват близо половината от тези на европейския пазар и
много често се използват за разменна монета за евтини кредити от ЕЦБ. В Неапол Драги даде ясното послание, че новата
програма ще включва единствено "прости и прозрачни ABS", които са обезпечени с активи на малки и средни
предприятия, а не са само с ипотеки.
Освен това централната банка потвърди спекулациите, че ще облекчи правилата за купуването на гръцки и кипърски
дългови инструменти, които имат кредитен рейтинг junk (боклук). Това действие се очаква да предизвика критика в
Германия. Председателят на Германската централна банка Bundesbank Йенс Вайдман обвинява ЕЦБ, че поема прекалено
много риск с купуването на ABS книжа. За да смекчи критиката, Марио Драги обяви, че изкупуването на тези активи ще
бъде ограничено. "Трябва да има програма за реформи – ако няма такава, няма да има изкупуване", обяви Марио Драги
в Неапол.
Забавяне на възстановяването
Той не се изказа много оптимистично за икономическото възстановяване в еврозоната. Данните от последната седмица
показват, че има забавяне на икономическия ръст. Инфлацията се понижи с 0.3% през септември в блока на единната
европейска валута. "Възстановяването е слабо, несигурно и неравномерно", коментира Драги, като добави, че
очакваната инфлация ще остане ниска до края на тази година и ще се повиши "постепенно" през 2015 и 2016 г.
Драги отново настоя, че националните правителства трябва да положат повече усилия, за да съживят растежа. Той
призова политиците за предприемане на структурни реформи, включително и промени на пазара на труда. Според него
държави с голям търговски и бюджетен излишък като Германия трябва да използват ресурсите си, за да засилят
търсенето в еврозоната.
Вестник Стандарт
√ От 2015 г. работим 4 месеца повече до пенсия
Постепенно изравняват годините на мъжете и жените на 65
Всички българи ще трябва да работим с 4 месеца повече, за да се пенсионираме. За мъжете ще са нужни 38 години
трудов стаж, а за жените - 35. Това ще се случи, ако Кодексът за социално осигуряване не бъде променен в оставащите
по-малко от 60 работни дни до края на годината. Така от 1 януари 2015 г. мъжете ще се пенсионират на 64 години, а
жените - на 61 години. Преди два месеца социалният министър Йордан Христосков обеща, че в края на мандата на
служебния кабинет ще бъдат предложени варианти как да продължи пенсионната реформа. В момента експерти
обсъждат на закрити заседания различни схеми за пенсиониране, които ще станат известни тези дни.
Няма гаранции обаче, че следващото управляващо мнозинство ще се съобрази с тях. Идеята е пенсионната възраст да
започне да се повишава с по няколко месеца всяка година. Не е ясно дали стъпката ще е 4 месеца, както е сега в закона.
От служебния кабинет са поели ангажимент пред Европейската комисия пенсионната възраст за мъже и жени да се
изравни на 65 години след 2021 г. Друго обещание е да се въведе пенсионна възраст за военни и полицаи - 52 и 55
години в зависимост от чина. Сега те трябва да имат само 27 години стаж, за да излязат в пенсия. От бизнеса са твърди в
позицията си, че за хората под пагон трябва задължително да има пенсионна възраст, за да се ограничи ранното
пенсиониране.
Друг проблемен аспект е пенсионирането на работещите I и II категория труд. По закон от догодина ранните им пенсии
трябва да се плащат от професионалните фондове.
√ Служебното правителство готви нов заем от €500 млн.
София. Кабинетът "Близнашки" е подготвил договарянето на нов заем в размер на половин милиард евро от
Европейската инвестиционна банка, съобщи БГНЕС.
Отпускането на средствата ще стане възможно след сключването на "Финансово споразумение между Република
България и Европейската инвестиционна банка за периода 2014 – 2020 година". Със заема ще се осигурят средства за
увеличаване на националния ресурс за съфинансиране на инфраструктурни проекти – магистрали и пътища, жпинфраструктура и изграждане на ВиК съоръжения (канализация).
В процес на усилена подготовка е и Меморандум за сътрудничество между България и Европейската банка за
възстановяване и развитие. Чрез финансовите инструменти на ЕБВР ще бъдат подпомогнати развитието на
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конкурентноспособността на малкия и среден бизнес, енергетиката, както и изграждането на административен капацитет
в местната власт по изпълнение на проекти с европейско финансиране.
Разработването на двата стратегически документа на България с ЕИБ и с ЕБВР се извършва под контрола на
вицепремиера по европейските фондове Илияна Цанова, която напусна работата си в ЕБВР в Лондон, за да се включи в
правителството "Близнашки", уточнява БГНЕС. Самото финализиране и подписване на двата документа вероятно ще се
извърши от следващото правителство, а след това те трябва да бъдат ратифицирани и от Народното събрание.
√ Световната банка предвижда забавяне на растежа на Китай до 2016 г.
Вашингтон. Световната банка намали прогнозите си за растежа на Източноазиатския регион и Китай, съобщи "Ройтерс".
Банката предупреждава, че забавянето на растежа на Китай, причинено от политиките, насочени към стабилизирането на
икономиката създава риск от прехвърляне на значителни капитали в Индонезия.
Банката намали очаква регионът да има растеж от 6.9% през 2014 и 2015 г. Предишната ѝ прогноза сочеше увеличение на
БВП със 7.1%, леко намаление спрямо 7.2% през 2003 г. Очакваният ръст за 2016 г. Също беше снижен до 6.8% от 7.1%.
Независимо от това Източна Азия ще остане най-бързо развиващият се регион в света. Сред заплахите пред него са по
бавното от очакваното възстановяване на търговията на глобално равнище и значителното увеличение на лихвените
проценти.
Що се отнася до Китай, Световната банка прогнозира, че през 2014 г. растежът на страната ще се забави до 7.4%, а през
2016 г. - до 7.1%. Причините за това са опитите да се намали вътрешният дълг на страната, извеждането на светло на
всички банкови операции и мерките в посока на ограничаването на употребата на фосилни горива и замърсяването.
Според банката тези политики ще отблъснат инвеститорите и ще намалят производството.
Икономиката на Китай започна да забавя растежа си, но Пекин съобщи, че е готов да приеме новите данни, тъй като те са
очаквано следствие от опитите за намаляване на зависимостта от чуждестранни инвестиции. Като по-голям проблем се
възприема резкият спад на цените на пазара на жилища, който допълнително забавя растежа на икономиката.
Световната банка посочва, че очакваното затягане на монетарната политика може да доведе до допълнителен хаос на
пазара на имоти, но въпреки това няма признаци на значителен икономически балон.
Ако бъдат елиминирани данните за Китай, растежът в региона ще се забави до 4.8% през 2014 г., най-вече поради
забавянето на икономическия растеж на Индонезия и Тайланд.
Вестник Преса
√ Готвят 380 лв. минимална заплата през 2015 година
Ако новият парламент одобри предложението максималният осигурите- лен доход през 2015 г. ще бъде 3040 или
3800 лв. вместо сегашните 2400 лв.
380 лв. се предвижда да стане минималната заплата от 1 януари 2015 г. Това стана ясно във връзка с подготовката на
държавния бюджет за догодина. В момента тя е 340 лв.
Вдигането на най-ниското възнаграждение с 40 лв. беше заложено още в тригодишната бюджетна прогноза, подготвена
от кабинета „Орешарски“. Ако новият парламент приеме предложението на консултативния съвет по пенсионната
реформа максималният осигурителен доход да бъде 8 или 10 минимални заплати, то през 2015 г. той ще бъде 3040 или
3800 лв. вместо сегашните 2400 лв. Сметките сочат, че ако сумата стане 3040 лв., това ще донесе допълнителни годишни
приходи от осигурителни вноски от около 50,1 млн. лв.
КНСБ настоява минималната заплата за 2015 г. да бъде 400 лв. Служебният вицепремиер и социален министър Йордан
Христосков смята, че това искане е приемливо и че бизнесът може да го понесе. Работодателите и синдикатите отдавна
искат минималната заплата да не се определя административно, а чрез автоматичен механизъм по обективни критерии
като инфлация, производителност на труда, линия на бедността и др.
√ ЕК отново настоява: Вложителите в КТБ да си получат парите
Порожанов все още не е готов със законовите промени заради банката
Вложителите в Корпоративна търговска банка трябва да имат достъп до парите си сега. Те трябва да получат до 100 000
евро, колкото е гарантираната сума. Това потвърди за пореден път ЕК в свое писмо до Комитета за защита на
финансовата и банковата стабилност в България.
Комитетът, който е учреден от спестители в банката, изпрати в Брюксел сигнал, с който алармираше за нарушение на
техните права. От ЕК отговарят, както и преди, че всеки вложител има право да бъде компенсиран, ако неговите депозити
станат недостъпни. Брюксел отново припомня, че европейското право е с предимство пред националното и че държавата
трябва да започне да изплаща влоговете в рамките на 20 работни дни от датата, на която е установено, че банка не е в
състояние да върне парите на своите клиенти. Писмото до комитета е третото поред от Брюксел, в което се отчита, че
нашето законодателство не е синхронизирано с европравилата. У нас по закон гарантираните депозити се изплащат след
отнемането на лиценз на закъсала банка.
КТБ е затворена от 20 юни заради масирано изтегляне на депозити. Оттогава централната банка удължава специалния
надзор над трезора с мотива, че все още не е ясно неговото финансово състояние. До 20 октомври одиторите във
финансовата институция трябва да представят доклад за активите и пасивите на трезора, а до 20 ноември трябва да е
намерено решение за КТБ според указанията на БНБ.
За да се реши казусът с депозитите в банката по-бързо, служебният финансов министър Румен Порожанов ще предложи
готов законопроект, с който да се изичистят всички несъотвествия между българското и европейското законодателство.
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Без да бъде сформиран парламент обаче, няма как да се намери изход за КТБ. Фондът за гарантиране на влоговете в
банките трябва да набере още 1,6 млрд. лева. Това може да стане само с помощта на държавата, която да гарантира
заем за фонда. За това пък е нужна актуализация на бюджет 2014.
Днес Комисията за финансов надзор съобщи, че евентуален фалит на КТБ и ТБ „Виктория“ ще доведе до директни загуби
от 84 млн. лв. за инвестиционни посредници, фондове и застрахователи.
Вестник Сега
√ КФН пресметна загубите при ликвидация на КТБ
Комисията за финансов надзор предупреди, че евентуална ликвидация на групата КТБ - Корпоративна търговска банка и
дъщерната й ТБ "Виктория", ще удари тежко финансовия сектор. Загубите биха надхвърлили 100 млн. лева дори в найоптимистичния вариант, пише КФН в доклад - обзор за второто тримесечие на 2014 г. Сметките са само за компании,
които са подопечни на комисията - инвестиционни, пенсионни, застрахователни дружества и др.
По последни данни блокираните средства в банковата група КТБ под формата на депозити и разплащателни сметки на
инвестиционните посредници, управляващите дружества и договорните фондове възлизат на 42.9 млн. лв.
За застрахователния сегмент "при развитие на неблагоприятен сценарий като обявяването в несъстоятелност на банкова
група КТБ директните загуби от блокирани средства под формата на депозити и разплащателни сметки се оценяват на
41.1 млн. лв. , без да се вземат предвид загубите от начислени лихви по тези депозити", пише в обзора.
Осигурителните компании нямат директно блокирани средства в двете засегнати банки, но понасят загуби от
притежаваните акции и облигации на КТБ, а фондовете за допълнително пенсионно осигуряване биха понесли загуби и
заради инвестициите им в колективни инвестиционни схеми, които имат блокирани средства в банковата група.
"Загубите за осигурителния пазар възлизат на почти 19 млн. лв., но експозициите на пенсионните фондове към КТБ са
относително малки и това може само да намали доходността им", сочи още анализът на КФН. Регулаторът пише още, че
разпространяване на проблемите в двете банки сред други кредитни институции и сред участниците на небанковия
финансов сектор би повишило размера на загубите и ще понижи значително доверието във финансовата система като
цяло.
√ Експерти предлагат да няма втора пенсия за инвалидност
Новите идеи за пенсионна реформа ще бъдат представени след две седмици, обясни министърът на труда
От 1 януари догодина да отпадне втората пенсия за пенсионерите със стаж и възраст, които докажат, че имат над 71%
инвалидност. Това предложение се обсъжда в консултативния съвет за оптимизиране на осигурителната система към
вицепремиера и социален министър Йордан Христосков, съобщи в. "Преса". То ще засегне само бъдещите пенсионери, а
хората в заварено положение ще продължат да получават сумите.
Втората пенсия е 25% от социалната пенсия за инвалидност и от години експерти настояват, че тя няма характера на
осигурително плащане и трябва да бъде извадена от НОИ. Подобно предложение за ограничаване на инвалидните
пенсии имаше и миналата есен при предишния консултативен съвет към министъра на труда. Към края на септември
втора пенсия получават близо 500 000 пенсионери и това струва 17 млн. лв. месечно на НОИ. Всяка година броят им се
увеличава с около 35 000 нови пенсионери с право на добавката.
"Няма проект за изменение на Кодекса за социално осигуряване. Има варианти, които ще предложа на следващия
министър. Тяхната цел ще е да се рационализират разходите, за да може там, където се извършват нерационални
разходи и злоупотреби, да бъдат затворени тези възможности. Общата цел е да подобрим финансовото състояние на
осигурителната система, за да има сигурни, устойчиви и адекватни осигурителни плащания и пенсии", коментира вчера
Христосков, без да отрича информацията. Той уточни, че целта на съвета не е да се постигне консенсус, а да се води
диалог, да се видят различни опции със съответно положителни и отрицателни страни.
"Политиката от 2003 г. насам беше в две противоположни посоки - ограничават се приходите в системата чрез
намаляване на осигурителните вноски и наказателните такси, а от друга страна, се увеличаваха разходите, като се
увеличаваха хората с право на ранна пенсия, като въобще тяхната възраст не се увеличаваше. Увеличаваха се периодите
на майчинството, без да се увеличават осигурителните вноски", коментира пред "Сега" министърът.
В обсъжданите варианти има и добра новина - да се намали периодът за изчисляване на обезщетенията за майчинство,
безработица и болест. Идеята е майчинските да се смятат върху осигурителния доход за 12 месеца назад, а не за 18,
както сега. Обезщетението за безработица може да се смята върху дохода за 18 месеца, а не 24 като в момента.
По отношение на условията за пенсиониране догодина възрастта и стажът ще продължат да се увеличават с по 4 месеца
годишно, дори да няма промени в Кодекса за социално осигуряване. При мъжете крайната цел е 65 г., а при жените - 64
г. В сега съществуващия график възрастта на жените растеше само до 63 г. На втория етап на реформата - след 2050 г., ще
се мисли за увеличаване до 67 г. и за двата пола.
ОЩЕ ИДЕИ
Таванът на пенсиите може да се запази на 35% от максималния осигурителен доход и така догодина максималната
пенсия да стане 910 лв., но има и идея да се увеличи процентът на 40. Това означава, че от 2015 г. най-високата пенсия
ще мине 1000 лв. Има и трети вариант, според който таванът може да се вдигне на 2600 лв. и така само 125 пенсионери
да бъдат ограничени от него. В момента по-ниски от реалното пенсии получават 44 хил. пенсионери.
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Вестник Класа
√ Инвестициите в бизнес имоти в света с рекорден ръст от 15%
Увеличението за Европа е с 11%
Инвестициите в бизнес имоти в глобален план са нараснали с рекордните 15% през първата половина на 2014 година и
достигат безпрецедентно високото ниво от 408 млрд. долара. Това съобщи Propertyeu.info, като се позовава на данни на
консултантската компания DTZ. Това е най-високата стойност от 2009 г., когато DTZ компанията започва да следи данните.
През първата половина на годината се наблюдава и 36% ръст на капитала от публични компании за имоти, подкрепен от
повишения в Европа и Азиатско-тихоокеанския регион, сочи изследването на DTZ, наречено Great Wall of Money.
По-конкретно капиталът, насочен към Европа, е нараснал с 11% до 142 млрд. долара, но Азиатско-тихоокеанският регион
постига най-голямо увеличение – от 21% до 117 млрд. долара. Взети заедно, Северна и Южна Америка вече привличат
най-голямо количество нов капитал - в размер на 149 млрд. долара, което е повишение с 16%.
Директорът на отдела за глобални проучвания в DTZ Ханс Вренсен обаче предупреждава, че инвеститорите имат
ограничен прозорец от възможности. По думите му, „повишения на лихвените нива ще намалят привлекателността на
имотите на много пазари". Затова инвеститорите трябва да реагират сега, преди това да е станало. "Можем да
разглеждаме рекордното увеличение на наличния капитал през последните шест месеца и като потвърждение на това,
че инвеститорският консенсус вече е в синхрон с нашите виждания за този ограничен прозорец от възможности".
Вестник Монитор
√ Европарите да развиват периферните райони
Средствата по европейски програми трябва да бъдат разпределени така, че да се развие инфраструктурата в
периферните райони, включително и трансграничните, обяви вчера социалният министър Йордан Христосков по време
на международна конференция “Икономически растеж: стимули и ограничители”, организирана от Института за
икономически изследвания при БАН.
По думите му средствата по програмите “Региони в растеж”, “Развитие на човешките ресурси”, “Наука и образование за
интелигентен растеж” трябва да бъдат ползвани в посока подобряване на транспортната, комуникационната, социалната
инфраструктура - образование, култура, за да се задържи населението в периферните райони. Министърът посочи, че ако
се погледне разписанието на автогарите в по-слабо развитите икономически региони, повечето автобуси са за
европейски градове извън страната - Мадрид, Берлин, Брюксел, а не вътрешни за България.
Според Христосков инвестициите в инфраструктура ще намалят разходите за социално подпомагане и тези региони ще
започнат сами да се развиват.
„Източникът на икономически растеж в България трябва да се търси в решаване на проблемите с високото равнище на
корупция, враждебната бизнес среда, некачествените услуги в съдебната система и администрацията, неправилното
използване на природните ресурси, и демографската криза”, заяви проф. д-р Митко Димитров, директор на ИИИ при
БАН при откриването на конференцията.
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