Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите

Телавизия Bulgaria On Air
√ Участие на заместник-председателят на УС на АИКБ Румен Радев в Сутрешния блок на Bulgaria ON AIR
Очаква се 2015г. да е приключила с един значителен икономически растеж - с около 3%. Това съобщи заместникпредседателят на БСК Камен Колев в Сутрешния блок на Bulgaria ON AIR. По думите му за деветмесечието на изминалата
година този растеж е 3,1%, но точната цифра за цялата година ще бъде ясна през февруари.
"Ако влезем в дълбочина на какво се дължи този растеж през изминалата 2015г. ще видим една неблагоприятна
тенденция, че повече от 1/3 от този растеж се дължи на по-високата събираемост на ДДС, на акцизи, на косвени данъци,
което е една добра характеристика за дейността на Приходните администрации, но изводът е, че не произвеждаме
повече, а събираме повече. Това не означава, че той ще бъде устойчив, ще го задържим и ще го повишим през 2016г." поясни Колев.
Ръстът в приходната част на бюджета не е непременно икономическо изявление или ръст в икономиката,
добави заместник-председателят на УС на АИКБ Румен Радев. Той коментира и това, че през последните дни не са
паднали само цените на горивата, а и на цветните метали, на базови черни метали - базови суровини за
индустрията.
"Такъв вид движение автоматично упражнява натиск върху производителите от страна на контрагентите за
преразглеждане на цени. На този фон всички останали фактори в ценообразуването започват да придобиват все
по-голяма тежест. При това движение на цените от 2007г. до момента няма оживление на цените." - отбеляза
Радев.
През последните години България разчита на износа за формирането на икономически растеж, допълни Колев. Той
припомни, че след средата на 2015г. темпът на нарастване на този износ силно спадна.
Очаква се да има недостиг на кадри с професионално образование и квалифицирана работа ръка - основна пречка пред
чуждестранните инвеститори - зад тази теза се обединиха експертите.
Видеото може да видите ТУК

Важни обществено-икономически и политически теми

Вестник 24 часа
√ Над 80 проекта за над 5 млрд. евро има от началото на плана "Юнкер" у нас
Европа трябва да изпълнява решенията на нейните ръководители. Това каза в сутрешния блок на БНТ ръководителят на
Представителството на Европейската комисия в България Огнян Златев. След като беше взето решение за разследване на
160 000 мигранти, досега разселени са само 272-ма. Ако така вървят нещата, няма да стигнем далече. В това отношение
България стои добре – у нас има изградена съответната инфраструктура за посрещане на бежанците. В случая България
не е проблематична, но в някои страни има тенденция да не се изпълняват решения, които се вземат заедно, посочи
Златев. По думите му, през 2016 г. основна задача на ЕК ще бъде справянето с бежанската криза, но важно ще е и
функционирането на комисията "Юнкер".
За по-малко от шест месеца от началото на функционирането на плана "Юнкер" има над 80 проекта на стойност над 5
млрд. евро, каза Огнян Златев. Той призова българските предприемачи да са по-активни в изготвянето на проекти за
получаване на средства по плана. Само да стоим и да чакаме някой да ни изсипе една торба пари отгоре - няма да стане,
каза още ръководителят на Представителството на Европейската комисия в България.

√ Калфин: Има проблем с разликата в заплащането на мъжете и жените
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"Имаме проблем с разликата в заплащането на мъжете и жените, но за това си има обяснение". Това каза
вицепремиерът и министър на труда и социалната политика Ивайло Калфин по време на организирана от омбудсмана
Мая Манолова кръгла маса за обсъждане на предстоящото разглеждане на законопроекта за равнопоставеност на
жените и мъжете, съобщи „Фокус”.
„Понеже се занимавам с пазара на труда, обяснението е, че жените са готови да приемат по-ниско платена работа
поради други причини. Примерно, заради това, че нямат други възможности за съчетаването на трудовата си заетост със
семейните си задължения. Имат малки деца и приемат по-ниско платена работа”, посочи Калфин.
„С този закон ще видим докъде трябва да стигнем, за да се реши проблемът”, допълни още той. По думите му в България
е проблем и съчетаването на професионалните и семейните задължения на жените.
„Това, на което му казват „неплатен труд” по европейските квалификации, това е гледането на деца и домакинската
работа. В България, жените са ангажирани в пъти повече от мъжете с този труд. Заради това, те приемат по-ниско
платена работа”, коментира още министър Калфин.
Според него темата с равнопоставеността няма да приключи с приемането на един закон. „В България си мислим, че ако
има проблем и се приеме закон, с проблема е свършено. Не е така за съжаление. Законът не е гаранция, че проблемът се
решава. Проблемите се решават с политики”, категоричен бе министърът.
√ Токът стигна 44,5 лв. за мегаватчас на енергийната борса
24 сделки са били сключени в първия работен ден на енергийната борса, като средната цена за мегаватчас беше 44.05
лв., съобщи министърът на енергетиката Теменужка Петкова.
Цените и количествата от първата реална сесия с дата за доставка 20 януари вече са публикувани на страницата на
Българската независима енергийна борса. Данните сочат, че постигнатите цени са между 44.03, 44.05 и 44.07 лв./MWh, а
общите търгувани количества са 4369.20 MWh.
Министърът посочи, че заради очакваното поскъпване на тока при либерализацията вече се мисли за защита на
застрашените потребители. До края на април ще се определят критерии, по които да се идентифицира тази група
потребители, а след това и регламент за подпомагането им.
"Държавните енергийни предприятия подобряват финансовите си резултати през изтеклата година", каза още Петкова.
Предварителните отчети на дружествата показват, че Енергийният системен оператор ще увеличи печалбата си близо три
пъти спрямо 2014 г., "Булгаргаз" ще излезе на печалба, а загубата на НЕК се свива с 300 млн. лв. за година до 220 млн. лв.
Петкова посочи още, че от юни насам разходите на държавните енергийни фирми са се свили с 40 млн. лв.
√ Европарламентът иска стоп на гео-блокирането и засилване на електронната търговия и иновации
Блокирането на достъпа до електронни услуги и стоки на базата на IP или пощенски адрес или държава на издаване на
кредитна карта не е обосновано и трябва да бъде прекратено. Това казва ЕП в резолюция, гласувана във вторник.
ЕС трябва да се възползва от възможностите, които се откриват от новите технологии като големите информационни
масиви, компютърните услуги „в облак“ и интернет на предметите, съобщават от пресслужбата на Европейския
парламент.
„Ние гарантирахме, че този доклад относно цифровизацията на европейската икономика, общество и публична
администрация определя законодателни и незаконодателни действия, които са от полза за потребителите и съхраняват
конкурентните европейски социални пазарни икономики“, каза съдокладчикът от комисията по вътрешния пазар и
защита на потребителите Евелин Гебхарт (С&Д, Германия).
„Европа вече изпусна две иновационни вълни. Първо бяха социалните мрежи, а после и икономиката на споделянето.
Ако не искаме да изпуснем и следващата вълна, трябва да гледаме към интернет на предметите, големите
информационни масиви и комуникациите между машини. Те могат радикално да променят нашата икономика и
законодателството трябва да отразява това“, заяви другият съдокладчик от комисията по промишленост, изследвания и
енергетика Кая Калас (АЛДЕ, Естония).
За увеличаване на избора на потребителите и премахване на преградите пред иновативните стартиращи предприятия
Препоръките на Парламента за засилване на единния цифров пазар бяха одобрени с 551 гласа „за“, 88 „против“ и 39
„въздържал се“. Евродепутатите искат предложенията на Комисията да:
· спрат неоправданите практики на блокиране на географски принцип, за да се подобри достъпът на потребителите от ЕС
до стоки и услуги. Евродепутатите приветстват предложението за засилване на преносимостта на онлайн съдържание
„като първа стъпка“ в тази насока;
· гарантират еквивалентно и съобразено с бъдещите промени равнище на защита, независимо дали цифровото
съдържание е закупено онлайн или не;
· намерят иновативни решения за трансграничната доставка на колети с цел подобряване на услугите и намаляване на
разходите;
· премахнат преградите пред малки и средни предприятия (МСП), стартиращите предприятия и разрастващите се
предприятия и да се възползват от възможностите, основаващи се на новите ИКТ, като големите информационни масиви,
компютърните услуги „в облак“, интернет на предметите, триизмерния печат; поддържат благоприятстваща иновациите
политика по отношение на онлайн платформите (като търсачки и магазини за приложения), която да улеснява
навлизането на пазара;
· преразгледат Директивата за правото на неприкосновеност на личния живот и електронни комуникации, за да се
гарантира, че разпоредбите ѝ са съгласувани с новия пакет за защита на данните.
Икономиката на споделянето
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Парламентът изразява загриженост относно различните национални подходи, прилагани досега от държавите членки
към регулирането на интернет и икономиката на споделянето, която предлага нови модели на бизнес за продаване на
стоки и услуги онлайн като например Убер, eBay и Airbnb. Евродепутатите искат Комисията да прецени нуждата от защита
на потребителите в икономиката на споделянето и ако има нужда от разяснения, да осигури адекватни правила по
въпросите на потребителите в цифровата сфера.
Други теми, които се засягат от резолюцията, включват авторските права, телекомуникациите, правилата за ДДС,
аудиовизуалните медии, електронните умения, електронното правителство и политиките на заетост.
Следващи стъпки
Резолюцията ще допринесе към 16-те инициативи, които Комисията възнамерява да проведе до края на тази година
според „Стратегията за цифров единен пазар за Европа“. Парламентът участва равностойно в приемането на
законодателните предложения за засилване на единния цифров пазар със Съвета на министрите на ЕС в рамките на
обикновената законодателна процедура (съвместно взимане на решения).
√ МВФ и Световната банка оценяват финансовото състояние на страната
Преди дни Международният валутен фонд (МВФ) и Световната банка са изпратили известие до гуверньора на БНБ
Димитър Радев и до финансовия министър Владислав Горанов, че са съгласни да направят оценка на финансовото
състояние на страната, съобщи самият Радев, а по-късно Горанов потвърди.
Оценката щяла да се прави веднага, след като приключат оценките на качеството на активите на българските банки и
минат стрестестовете, което се очаква да стане през август.
Радев съобщи още, че трета година БНБ настоява за такава оценка, но искането е било отклонявано.
Съгласието им е много важен знак, каза той, защото такава оценка се приема като знак за качеството на финансовата
система на отделно взета страна.
√ Евробарометър: Повече български компании се сблъскват с корупция спрямо 2013 г.
По-голяма част от бизнеса в България намира корупцията за проблем в страната, отколкото през 2013 г. Това сочат данни
от изследването на Евробарометър "Нагласите на бизнеса спрямо корупцията в Европейския съюз". Подобни са
резултатите и за Италия и Румъния. Спад в корупцията се усеща в Чехия, Португалия и Унгария.
60% от компаниите в България, участвали неуспешно в конкурси за обществени поръчки, смятат, че са изгубили заради
корупционни практики от страна на отговорните институции, сочи изследването. Най-нисък процент на недоволни
поради тази причина компании е в Холандия – 5%.
67% от анкетираните български компании смятат, че патронажът и непотизмът са проблем за бизнеса, след румънските
(70%) и гръцките (68%). На другия край на класацията са Дания и Великобритания, където този проблем срещат съответно
4 и 5%.
Данните показват, че в Румъния и Гърция компаниите по-често се оплакват от корупция, отколкото у нас. България е
следвана от Италия, където усещането за корупция е малко по-рядко срещано.
Покровителството над близки и роднини е по-малко срещаната корупционна практика – само 18% от българските
компании я определят като най-сериозен проблем.
90% oт бизнеса в България смятат, че прекалено топлите връзки между бизнеса и политиката водят до корупция. Тази
гледна точка е по-застъпена единствено в Италия.
България е на първо място по отговори (89% от запитаните), според които връзките и подкупите са често най-лесният
начин за достъп до определени публични услуги. След нея са Гърция (86%) и Кипър (85%).
Също така се намираме в четворката (заедно със Словения, Португалия и Италия), които най-често в ЕС се съгласяват, че
единственият начин да успееш в бизнеса е с политически връзки.
Компаниите в България, Литва, Гърция и Словакия най-често в ЕС очакват да бъдат жертва на корупция за разрешителни
за строеж, а 4% от анкетираните български компании потвърждават, че им е искан подкуп за разрешително за дейност.
На европейско ниво четири от всеки десет компании смятат, че корупцията е проблем в бизнеса им. Често обаче
корупцията не е най-сериозното предизвикателство. Данъчните ставки, бързо променящото се законодателство и
политики и сложността на административните процедури са най-често споменаваните проблеми за бизнеса в
Европейския съюз. Едва след тях идват патронажът и непотизма и корупцията.
В същото време Чехия и Португалия са първенци при намаляващо усещане за корупция при бизнеса.
В Италия (98%), Гърция (96%), Румъния (95%), Испания и Кипър (по 93%) най-голяма част от компаниите смятат, че
корупцията е широко разпространена в страната.
В 13 държави членки има спад от поне три процента в пропорцията на компании, които смятат, че подкупите и връзките
са често най-лесният начин да се стигне до определени публични услуги и че протежирането и корупцията пречат на
конкурентоспособността в тяхната държава.
Закрилянето на приятели и членове на семейството в бизнеса, данъчните измами и неплащето на ДДС са смятани за найчесто разпространените корупционни практики в частния сектор, докато политиците нарушават правилата с подкупи и
злоупотреба с власт.
Вестник Труд
√ Американският петрол удари рекордно ниско ниво за последните 12 г.
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Американският суров петрол достигна днес ново най-ниско ниво за последните 12 години, падайки под прага от 28
долара, предаде Франс прес.
Цената на американския лек суров петрол спадна до 27,92 долара за барел, след което леко се повиши, в азиатската
електронна сесия.
За последен път американският лек суров петрол е достигал цена под 28 долара за барел през септември 2003 г.
Международната агенция по енергетика изрази очакванията си в своя месечен доклад за нефтения пазар, че цените на
петрола се очаква да паднат още през тази година, като предлагането значително надвишава търсенето.
В същото време един от основните износители на черно злато Иран се завръща на пазара, компенсирайки каквито и да е
било намаления на производството от други страни.
Завръщането на Иран на пазара е една от основните причини за продължаващото намаляване на цените, но до голяма
степен все още не е отчетено напълно като фактор, предупреждава МАЕ.
√ С връзки и подкупи се успява най-лесно, убеден българският бизнес
89% от компаниите в България смятат, че връзките и подкупите са най-лесният начин за достъп до определени публични
услуги. Така страната ни заема първо място, като след нея са Гърция (86%) и Кипър (85%). Това сочат данни от
изследването на Евробарометър "Нагласите на бизнеса спрямо корупцията в Европейския съюз".
60% от компаниите в България, участвали неуспешно в конкурси за обществени поръчки, смятат, че са изгубили заради
корупционни практики от страна на отговорните институции.
Най-нисък процент на недоволни поради тази причина компании е в Холандия – 5%.
67% от анкетираните български компании смятат, че патронажът и непотизмът са проблем за бизнеса, след румънските
(70%) и гръцките (68%). На другия край на класацията са Дания и Великобритания, където този проблем срещат съответно
4 и 5%.
Данните показват, че в Румъния и Гърция компаниите по-често се оплакват от корупция, отколкото у нас. България е
следвана от Италия, където усещането за корупция е малко по-рядко срещано.
Покровителството над близки и роднини е по-малко срещаната корупционна практика – само 18% от българските
компании я определят като най-сериозен проблем.
90% oт бизнеса в България смятат, че прекалено топлите връзки между бизнеса и политиката водят до корупция. Тази
гледна точка е по-застъпена единствено в Италия.
Също така се намираме в четворката (заедно със Словения, Португалия и Италия), които най-често в ЕС се съгласяват, че
единственият начин да успееш в бизнеса е с политически връзки.
Компаниите в България, Литва, Гърция и Словакия най-често в ЕС очакват да бъдат жертва на корупция за разрешителни
за строеж, а 4% от анкетираните български компании потвърждават, че им е искан подкуп за разрешително за дейност.
На европейско ниво четири от всеки десет компании смятат, че корупцията е проблем в бизнеса им. Често обаче
корупцията не е най-сериозното предизвикателство. Данъчните ставки, бързо променящото се законодателство и
политики и сложността на административните процедури са най-често споменаваните проблеми за бизнеса в
Европейския съюз. Едва след тях идват патронажът и непотизма и корупцията.
В същото време Чехия и Португалия са първенци при намаляващо усещане за корупция при бизнеса.
В Италия (98%), Гърция (96%), Румъния (95%), Испания и Кипър (по 93%) най-голяма част от компаниите смятат, че
корупцията е широко разпространена в страната.
В 13 държави членки има спад от поне три процента в пропорцията на компании, които смятат, че подкупите и връзките
са често най-лесният начин да се стигне до определени публични услуги и че протежирането и корупцията пречат на
конкурентоспособността в тяхната държава.
Закрилянето на приятели и членове на семейството в бизнеса, данъчните измами и неплащето на ДДС са смятани за найчесто разпространените корупционни практики в частния сектор, докато политиците нарушават правилата с подкупи и
злоупотреба с власт.
Вестник Капитал Daily
√ Бизнесът ще разчита на все по-автономни компютърни системи
Когнитивните технологии, виртуалната реалност и още по-бърз интернет са водещите тенденции за 2016 г.,
показва доклад на Deloitte
Научната фантастика от години говори за изкуствен интелект (AI) и как компютрите стават по-умни от хората. За бизнеса
това понятие започва да играе все по-голяма роля, но по един по-различен начин. Познатите като когнитивни технологии
започват да навлизат все повече в големите корпорации, като това може първоначално да не се усети от крайните
потребители, но постепенно ще промени изцяло начина, по който ще се предоставят продукти или услуги. Така например
до края на 2016 г. се очаква 80 от 100-те най-големи компании за бизнес софтуер да интегрират подобни решения в
своите системи. Когнитивните технологии ще бъдат важен елемент на пазара за корпоративен софтуер и постепенно ще
оказват влияние и върху предприятията, които ги внедрят. Такива са изводите в годишния доклад "Прогнозите за
технологиите, медиите и телекомуникациите" на консултантската компания Deloitte. Представяме някои от найинтересните тенденции, които ще окажат може би най-голямо влияние на бизнеса и пазарите в съответните области.
Когнитивните технологии в помощ на бизнеса
Водещите системи, които ще започнат да се налагат все повече през 2016 г., са машинното обучение и самообучение,
гласовото разпознаване и обработване на човешкия език, както и автоматизацията на процесите. Те ще бъдат
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интегрирани в различна степен в съществуващите софтуерни бизнес решения и целта им ще бъде да подобрят и улеснят
"невидимите" за крайните потребители процеси. Например при машинното самообучение се позволява на
компютърните системи сами да се подобряват, като използват достъп до големи масиви от информация. По този начин
може да се осигури автоматизирано персонализиране на продукти и услуги за клиенти, прогнозиране и анализиране на
дадени процеси и други. Друг елемент са семантичните технологии или системи, които разбират контекст и могат да се
справят (или пишат) с неструктурирана информация. Това е безценно средство за анализиране на текстове и бази данни,
когато те не са подредени по начин, по който ги разчитат сегашните системи. Подобна е ситуацията и с решенията за
разпознаване на говоримия език. Те са безценни не само като потенциален интерфейс за работа, но в комбинация със
семантичните технологии се позволява да се извършват процеси без намесата на оператор. Като цяло в момента IT
индустрията се опитва да автоматизира максимално количество процеси, които се случват в техните системи.
Когнитивните технологии имат именно тази цел – да заменят колкото се може повече дейности, извършвани от хора, с
компютърни системи и така да намалят човешката намеса. Идеята е да се съкратят времето и разходите за работа и да се
оптимизира максимално процесът.
Виртуалната реалност – пазар за милиарди
Очилата за виртуална реалност превзеха технологичните новини от началото на годината, а според Deloitte те ще се
превърнат в пазар за милиард долара до края на 2016 г. Според прогнозата на консултантската компания продажбите на
самите устройства ще достигнат 700 млн. долара до края на годината, а останалите 300 млн. долара ще дойдат от
предлагане на специализирано съдържание. Основният проблем пред този тип устройства ще бъде високата крайна
цена, отбелязват от Deloitte. Консултантската фирма очаква да бъдат продадени около 1-1.75 млн. очила за виртуална
реалност през 2016 г., като главният фактор, който ще определя нивото на продажбите, ще бъде стойността на
продуктите. Друго ограничение ще бъде малкият брой компютри и игрални конзоли, които ще могат да покрият
изискваният на очилата за виртуална реалност. По оценки на Deloitte към края на 2016 г. около 30 млн. конзоли и 7 млн.
РС-та висок клас ще могат да ползват новата технология.
Преувеличената смърт на РС-тата
При навлизането на смартфоните и особено на таблетите специалистите предричаха постепенната смърт на РС-тата.
Както и че всички младежи ще преминат изцяло към мобилните технологии за достъп до интернет и потребление на
съдържание. Спадащите продажби на настолни компютри като че ли следваха тенденцията. Всъщност младите наистина
се ориентират към мобилните устройства, но ползват РС-та (настолни компютри или лаптопи) паралелно. Дори
прогнозата, че таблетите ще изместят персоналните компютри за гледане на видео, се оказаха пресилени (виж
графиката). Ако 89% от запитаните младежи между 14 и 25 години в развитите пазари имат смартфон, 85% от
анкетираните имат и достъп до лаптоп или РС. Така се оказва, че почти всеки със смартфон има и компютър. Изводът на
Deloitte е, че мобилната стратегия за всяка компания е ключова, но не трябва да бъде единствена и да се пренебрегва РС
сегментът при разработването на приложения, решения и услуги.
Възходът на гигабитовия интернет
Телекомите, които в момента налагат следващото поколение мобилни мрежи (4G), се опитват да доставят скорости на
достъп до глобалната мрежа, съпоставими с досегашната фиксирана връзка, като целта е с последните технологии да се
достигне до 100 Mbps. В същото време доставчиците на стационарен интернет разработват нови мрежи, които да могат
да осигурят връзка със скорост от 1Gbps. По оценки на Deloitte тази пазарна ниша все повече ще расте, като до края на
2016 г. броят на абонатите с подобни скорости ще достигне 10 млн., което е десетократен ръст спрямо техния обем през
предходната година. Мрежите в същото време ще са достъпни за около 250 млн. потребители, които ще имат
възможност да се включат. Прогнозата на Deloitte е, че към 2020 г. абонатите с гигабитов интернет ще достигнат 600 млн.
души по света.
√ МВФ намали прогнозaтa си за глобалния растеж
Ниските петролни цени и забавянето на китайската икономика са основните рискове
Международният валутен фонд (МВФ) понижи прогнозите си за световната икономика за трети път в рамките на година.
Според последните очаквания на фонда световният икономически растеж ще се увеличи от 3.1% през 2015 г. до 3.4%
през 2016 г. и 3.6% през 2017 г. Причините за ревизията са рязкото забавяне на китайската икономика, ниските цени на
суровините, които се отразяват неблагоприятно на Бразилия и други развиващи се пазари, и постепенната промяна в
паричната политика на Федералния резерв. МВФ смятат, че през тази година ще се наблюдава скромно възстановяване
на развитите икономики, но нововъзникващите и развиващите се пазари са изправени пред много предизвикателства.
Спадащ ръст
Ръстът от 3.1% на глобалната икономика през 2015 г. е най-ниският от 2009 г. насам. По-бързото забавяне на вноса и
износа на Китай от очакваното от МВФ отразява по-слабата инвеститорска и производствена дейност не само в страната,
но и на глобално ниво. Пазарните опасения за представянето на Китай и потиснатото търсене в световен мащаб водят до
увеличаваща се волатилност на финансовите пазари. От МВФ посочват, че по-ниските петролни цени би трябвало да
насърчават глобалното търсене по принцип, но няколко фактора неутрализират някои от положителните последици от
евтиния петрол. Това са най-вече финансовото напрежение в много страни - износителки на нефт, и намаляването на
инвестициите в добива на нефт и газ. Перспективите за постепенно увеличаване на лихвите в САЩ и притесненията за
растежа на възникващите пазари допринасят пък за по-строги финансови условия, намаляващи капиталови потоци и
обезценяване на валутите в много развиващи се страни.
МВФ запазва оценката си за ръста на Китай от 6.3% през 2016 г. и 6% през 2017. Въпреки че той още е сравнително висок,
за самата държава това е рязък спад от регистрираните през предишните две години 6.9% и 7.3%. Страните в "развиваща
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се Европа", към която от МВФ причисляват и България, ще продължат да растат стабилно, но с леко забавяне през 2016 г.
Русия ще остане в рецесия и през тази година, което влияе отрицателно и на съседните й страни.
БВП в Латинска Америка също се очаква да се свие през 2016 г., главно заради рецесията в Бразилия. Прогнозите за
Близкия изток са за по-висок икономически ръст, но сбъдването им зависи и от геополитическите напрежения и ниските
петролни цени.
Препоръките
Препоръките на МВФ са в развитите икономики, където инфлацията остава под целта на централните банки да се
поддържа разхлабената монетарна политика, да се извършат съществени структурни реформи, за да се стимулира
производството. Необходимо е да се постигне увеличение на заетостта, справяне с дъловете и успешно включване на
бежанците на пазара на труда в Европа. Развиващите се страни от своя страна трябва също да продължат със
структурните реформи, за да подобрят бизнес средата и да я направят благоприятна за иновации. Според МВФ
гъвкавостта в движенията на валутните курсове са важно средство за омекотяване на външните шокове, особено за
износителите на суровини.
Вестник Стандарт
√ Икономисти: България остава стабилна
Политическата ситуация в България предполага стабилност, въпреки напрежението извън страната, проблемите с
коалиционните партньори и в областта на съдебната реформа. Това се казва в макроикономически анализ на "Райфайзен
рисърч", представен на годишната среща на "Юромъни" във Виена. Експертите на банката отбелязват, че прогнозираният
от тях ръст на БВП за 2015 г. е надминат - 2,7% при очаквани 2,5%. За 2016 г. прогнозите обаче не са много оптимистични очаква се забавяне на ръста на икономиката до 2,1%. За 2017 г. прогнозите вече са за ръст на БВП с 3%. Индустриалното
производство също ще отбелязва устойчив тренд на повишение - от 2,4% през 2015 г. на 3,1% за 2016 г. и 4,2% за 2017 г.
Средната заплата в промишлеността също ще расте - при задържан ръст от 0,9% за 2013 и 2014 г. тя се увеличава с 2%
през 2015 г., а прогнозата на настоящата и за следващата година е за ръст съответно с 2,1% и 3%.
Според икономистите на ОТП-груп, основният фактор на растежа - потребителското търсене, за 2015 г. е нараснало с 0,5%
докато за тази година очакванията са за ръст с 1,8%. За сравнение през 2013 г. то е паднало с 0,7%, а за 2014 г. бележи
ръст от 2,2%. Както се очакваше, двигател за икономиката ни не е нито износът, нито умереният ръст на производството,
а вътрешното потребление на фона на падащите лихви по депозитите, посочват анализаторите на "Райфайзен".
Анализаторите и от двете банки отбелязват значителния ръст на публичния дълг - почти два пъти в сравнение с 2011 г.,
до 30% от БВП. За 2016 г. прогнозите са получените средства от ЕС да бъдат около средните за Европа. Според
макроикономистите главното предизвикателство за 2016 г. в банковия сектор са проверките на качеството на активите на
банките и стрес-тестовете, които се очаква да приключат в средата на годината. Повечето от банковите мениджъри
заявяват, че са готови за стрес-тестовете.
√ Декларациите с баркод смятат дължимия данък
Декларацията с баркод за облагане на годишните доходи на гражданите вече е публикувана на сайта на НАП www.nap.bg. Подаването на декларация с баркод гарантира на гражданите, че няма да допуснат технически грешки, тъй
като данъкът се изчислява автоматично след попълване на приложенията за различните видове получени доходи.
Електронната декларация трябва да се изтегли на компютър от сайта на НАП и да се попълни "офлайн". След
попълването й се генерира баркод, който бързо се разчита от системата на НАП и не се налага ръчно вкарване на
данните. Затова изпращането на декларация с баркод предполага и по-бързо възстановяване на надвнесен данък.
Подаването на декларацията с баркод става с изпращане по пощата или на място в някои пощи, където директно се дава
входящ номер. Декларацията може да се подаде и лично в офис на НАП.
Срокът за подаване на годишните данъчни декларации за облагане на доходите изтича на 3 май, като в същия срок
трябва да бъде платен и дължимият данък за довнасяне. Всички данъци се плащат по една банкова сметка. При превод
на пари към бюджета се попълва само кодът за вид плащане - 11 00 00 "Данъци и други приходи за централния бюджет".
На сайта на НАП е достъпна и декларацията с баркод за облагане с корпоративен данък. Фирмите подават декларациите
си до края на март, като това е и срокът, в който трябва да се плати дължимият корпоративен данък, след приспадане на
направените авансови вноски.
√ Енергийната борса свали цената на тока с 42%
44,07 лв. за МВтч е цената на най-скъпата електроенергия, продадена във вторник, по време на първата реална тръжна
сесия на Българската независима енергийна борса (БНЕБ) на принципа "ден напред", съобщи министърът на
енергетиката Теменужка Петкова. На борсата бяха сключени 24 сделки за покупко-продажба на електроенергия.
Постигнатите цени са между 44,03 и 44,07 лв. за МВтч - с 42% по-ниски от постигнатите на търговете на регионалния
пазар досега. Реалните сделки трябва да покажат действително колко струва електроенергията, заяви по БНР
изпълнителният директор на БНЕБ Константин Константинов. Общото търгувано количество вчера беше 4369.20 МВтч
енергия, произведена от ТЕЦ "Марица изток 2" и АЕЦ "Козлодуй". Най-малките количества търгувана електроенергия са
със срок на доставка за 4-тия и 5-тия час днес (по 72 МВтч), а най-големите - 239 МВтч, са за пиковия 6-ти час на днешния
ден.
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Стартирането на реалната търговия на БНЕБ беше важен приоритет за въвеждането на пълната либерализация на
енергийния пазар, коментира министър Петкова. Едни от основните проблеми в сектора идват от това, че години наред
българската енергетика не е била положена на реални пазарни условия, обясни тя.
Борсата стартира работа в тестови режим на 11 декември. Допуснатите до участие в търговете търговци са 17. Очаква се в
края на годината да стартират и търговете за "час напред".
Вестник Монитор
√ Загубата на НЕК пада до 220 млн. лв., АЕЦ „Козлодуй“ на плюс с 278 милиона
Загубата на НЕК е паднала с 350 млн. лв. от отчетените през 2014 г. 586 млн. лв. Така по предварителни данни се очаква
НЕК да приключи 2015 година на минус с 218 млн. лв. Това обяви вчера енергийният министър теменужка Петкова по
време на годишната среща на бизнеса с правителството. Освен това за първи път НЕК е на печалба от продажбата на ток
за регулирания пазар, подчерта тя.
Електроенергийният системен оператор (ЕСО) пък ще завери отчетите си с тройно по-висока печалба от тази през 2014 г.,
или 73 млн. лв. На плюс ще завърши 2015 г. и държавният газов доставчик „Булгаргаз“, съобщи Петкова, но не посочи
какъв е очакваният размер на печалбата.
С печалба ще завърши и газовият оператор „Булгартрансгаз“, за който такъв финансов резултат е традиционен. За АЕЦ
„Козлодуй“ предварителните данни сочат, че ще реализира печалба 278 млн. лв. от основна дейност.
Държавните мини също ще са на плюс, но те имат сериозен ликвиден проблем заради липсата на плащания от
централите в Маришкия район. Става въпрос основно за двата американски ТЕЦ-а, които дължат на мините 341 млн. лв.
Те от своя страна не се разплащат с мините, защото повече от година не могат да си получат дължимия им близо 1 млрд.
лв. от НЕК.
За да може НЕК да се разплати с тях БЕХ в момента е в процедура на търсене на заем, след като първата такава се
провали. До 26 януари ще приключат преговорите с 11-те банки, които проявиха интерес към втората процедура на
пряко договаряне. До средата на януари ще има яснота какъв ресурс ще бъде отпуснат, от които банки и при какви
условия, каза министър Петкова. БЕХ търси до 650 млн. евро заем, за да се разплати с американските ТЕЦ-ове.
Ако БЕХ успее да намери пари и да изплати задълженията на НЕК ще влязат в сила споразуменията с тях за намаление на
цените им за разполагаемост. От тях НЕК ще пести по 97 млн. лв. годишно в рамките на следващите 10 г. Срокът на тези
споразумения веднъж вече беше удължен и новият изтича на 26 февруари.

Вестник Сега
√ БНБ не очаква банките да имат нужда от подкрепа от хазната
БНБ очаква предстоящата оценка на качеството на активите на банките да подтвърди, че банковата система е стабилна.
Считаме, че може би няма да се прибегне към заложения в бюджета буфер по линия на дълга за подкрепа на финансови
институции. Това обяви вчера управителят на БНБ Димитър Радев по време на десетата годишна среща между
правителството и бизнеса.
Оценката на активите безспорно ще е събитието на годината за БНБ и банковия сектор, коментира Радев. Той я обвърза и
с проблема за доверието в банковата системата и перспективите пред страната за членство в еврозоната. След
предстоящите стрес тестове за банките ще бъде извършена и съвместна оценка на финансовия сектор от страна на МВФ
и Световната банка, допълни той. Финансовият министър Владислав Горанов на свой ред също не очаква да възникне
необходимост от ликвидна подкрепа за банките. Както "Сега" писа, с бюджета за тази година държавата заложи 2 млрд.
лв. буфер като застраховка за евентуални проблеми.
Същинската част по оценката на качеството на активите ще започне след 15 февруари, когато трябва да е готова
методологията за извършване на оценката, съобщи още Радев. Той припомни, че ще бъдат прегледани всички активи,
включени в балансите, но при кредитните портфейли ще се приложи извадка на база на оценка на рисковите профили.
Тези анализи трябва да са готови до края на юни и ще служат като основа за стрес тестовете. Те ще се разиграят при два
макроикономически сценария - основен и негативен, а резултатите трябва да са готови през август. Според управителя на
БНБ изградената институционална рамка в момента е добра, има нормативна рамка и дори да има проблеми, те ще
могат да бъдат решени на пазарен принцип от самите банки.
Банковият сектор е готов за оценката на активите, но това не бива да се възприема като едва ли не магическо действие,
коментира Петър Андронов, председател на Асоциацията на банките в България и изпълнителен директор на СиБанк.
Според Андронов методологията при подобни оценки само привидно е обективна, но всъщност изхожда от много на
брой субективни допускания, които могат да доведат до огромни разлики в крайния резултат. По-важното е при тези
стрес тестове да изчистим недобрите банкови практики, ако има такива, коментира Андронов. Според него еднократната
оценка на активите няма как да запълни дефицити в работата на администрацията, нужен е системен солиден банков
надзор.
√ Брюксел ни дава 850 000 евро за газови проекти
България получава 850 000 евро безвъзмездна помощ за проучвания как да модернизираме газопреносната си мрежа. В
същото време близо 180 милиона евро са предвидени за развитие на газовите връзки между България, Румъния, Австрия
и Унгария. Основната част от тях ще получи Румъния. Парите идват по Механизма за свързване на Европа, а газовите
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проекти ще бъдат изпълнявани в регионите, които са в най-голяма степен застрашени от изолация и несигурност на
доставките. Това става ясно от съобщение на ЕК, в което се посочва, че целта е да се повиши енергийната сигурност.
Избраните от ЕС проекти за подпомагане са общо 15. От тях девет са в газовия сектор (на стойност 207 млн. евро), а 6 - в
електроенергийния сектор (за 10 млн. евро). У нас парите ще отидат за проучвания за модернизиране на българската
газопреносна мрежа. Проектът ще се изпълнява от обществения доставчик "Булгаргаз".
"Целта ни е да изградим междусистемната свързаност на България със съседните страни. Това ще ни даде сигурност на
доставките и конкурентни цени", каза вчера министърът на енергетиката Теменужка Петкова. Тя припомни, че наскоро
бе подписано инвестиционното споразумение за газовата връзка България - Гърция.
Изграждането на тръбата с южната ни съседка е в най-напреднала фаза в сравнение с останалите интерконектори в
проект. Тръбата към Румъния на няколко пъти засяда по Дунав, което допълнително забави изграждането й, а срокът за
завършването бе удължаван многократно. На предварителен етап е и газовата връзка със Сърбия, а тази с Турция все
още е във фаза "договорки". В средата на декември м.г. премиерът Бойко Борисов и турският му колега Ахмет Давутоглу
се договориха да възобновяват разговорите за изграждане на газова връзка между двете държави.
investor.bg
√ МОТ: Нивото на безработица в световен мащаб ще отчете спад през 2017 г.
Нарастващото население обаче означава, че общият брой на незаетите хора ще се увеличи
Равнището на безработица в световен мащаб ще се понижи до 5,7% през 2017 г. от 5,8% през 2014-2016 г., намирайки
подкрепа в създаването на работни места в САЩ и Европа. Нарастващото население обаче означава, че общият брой на
незаетите хора ще се увеличи, казва Международната организация на труда (МОТ) в свой доклад, цитиран от Ройтерс.
Прогнозата на МОТ за спада на нивото на безработица е по-оптимистична в сравнение с преди година, когато агенцията
към ООН заяви, че очаква то да остане на равнище от 5,9% от 2014 до 2017 г.
Публикувайки годишния си доклад World Employment and Social Outlook във вторник, МОТ казва още, че общият брой на
незаетите ще достигне 200 млн. души за пръв път през 2017 г. спрямо 197,1 млн. души през 2015 г. и прогнозираните
199,4 милиона през настоящата година.
Ръстът ще дойде от развиващите си и нововъзникващите икономики като Русия, Южна Африка, както и Бразилия, където
броят на безработните ще нарасне от 7,7 млн. до 8,4 млн. души през тази и следващата година. Прогнозите са и трите
държави да се представят много по-зле от очакванията преди година.
„Влошаващите се условия на пазара на труда в тези големи икономики ще доведат до верижни реакции в съответните
региони, тъй като разпространението на миграцията, намаляването на паричните преводи и по-бавният ръст на
печалбата се отразяват на съседните икономики“, пише в доклада.
Броят на безработните в САЩ обаче се очаква да се понижи до 7,7 млн. души през 2017 г. от 8,7 млн. през 2015 г.
Нивото на безработица в САЩ се очаква да спадне от 5,3% през 2015 г. до 4,9% тази година и 4,7% през
следващатагодина, отчасти заради създаването на нови работни места, но и заради хората, които се отказват да търсят
работа.
В ударените от кризата европейски страни като Гърция, Португалия и Испания нивата на безработица са се понижили
средно с почти 2 процентни пункта през миналата година, но остават над 20% в Испания и Гърция.
„Понижаващите се цени на енергията и обезценяването на еврото подкрепят по-бързото от очакваното създаване на
заетост в ориентираните към износ южноевропейски страни като Испания, Португалия и напоследък – Италия“, се казва в
доклада.
Нивата на безработица обаче ще останат по-високи от преди кризата в Европа с големи изключения като Великобритания
и Германия. Прогнозите за нивото на безработица в Европа са за спад от 11,6% през 2014 г. до 10,9% през 2015 г., 10,7%
през 2016 г. и 10,4% през 2017 г.
Напливът от бежанци в Европа ще представлява краткосрочно предизвикателство, но в дългосрочен план мигрантите ще
помогнат да се преодолее недостигът на квалифицирана работна ръка и да намалеят рисковете, свързани със слабия
прираст на населението, коментира докладът.
√ Евростат: Най-голямото понижение на цените в ЕС през декември е в България
Инфлацията в Европейския съюз през декември е 0,2% на годишна база
Инфлацията в еврозоната през е 0,2% на годишна база през декември, което е ускорение спрямо ноември (0,1%), съобщи
Евростат. През декември 2014 г. се отчита дефлация от 0,2%. В целия Европейски съюз данните са аналогични, като
единствено през декември 2014 г. понижението е от 0,1%.
Понижение на потребителските цени на годишна база има в 12 страни членки, като най-голямото е в България (-0,9%),
следвана от Румъния (-0,7%), Кипър и Словения (по -0,6%). Най-висока е инфлацията в Белгия (1,4%), Малта (1,2%) и
Австрия (1,1%).
Най-голям принос за ръста на потребителските цени в еврозоната през декември имат ресторантите и кафенетата, които
генерират 0,10 процентни пункта от стойността на инфлацията, следвани от зеленчуците и тютюневите изделия (по 0,06
процентни пункта), докато горивата за транспорт натежават най-много (-0,40 процентни пункта), заедно с горивата за
отопление (-0,19 процентни пункта) и газта (-0,10 процентни пункта).
Epicenter.bg
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√ Дългът на НЕК към едната американска ТЕЦ скочил на 443 млн. лв.
Задължения на НЕК към американската ТЕЦ "КонтурГлобал Марица-изток 3" достигнаха почти 443 млн. лева към 31
декември 2015 г., стана ясно от съобщение на централата днес. За сравнение три месеца по-рано сумата беше около 400
млн. лв.
Срокът на споразуменията между НЕК и двете американски централи за изплащане на натрупаните дългове срещу
намаляване на изкупната цена на тока е удължен до 26 февруари тази година, припомни вчера енергийният министър
Теменужка Петкова. Тя очаква, че до 26-27 януари Българският енергиен холдинг (БЕХ) ще се договори с чуждестранни
банки за кредит чрез емитиране на нова емисия облигации на стойност до 650 млн. евро.
Дългът на НЕК създава затруднения в плащанията на ТЕЦ "КонтурГлобал Марица-изток 3", но тя успява да поддържа
надеждността на мощностите през цялата година, допълниха оттам.
От гледна точка на електропроизводството изминалата 2015 г. е била много успешна. Централата е постигнала вторите
най-високи производствени резултати в своята история – 4,516 млрд. киловатчаса, което е с близо 40% повече спрямо
2014 г.
В резултат на това средната цена за 1 мегаватчас е паднала с почти 20%, твърдят от дружеството. Постигнато е ниво на
разполагаемост от 87,3%, използваемостта на мощностите е била 63,8%.
"През изминалата година нямаше нито една производствена авария и към днешна дата бележим рекорд от 3 571 155
отработени часа без трудова злополука. Важно е да отбележим, че успяхме да доставим заявените от НЕК значителни
обеми електроенергия, често при много променливо натоварване и по този начин допринесохме за сигурността на
електроенергийната система", подчертаха от компанията.
Според съобщението ТЕЦ "КонтурГлобал Марица-изток 3" е първата електроцентрала в България, която напълно
отговаря на новите по-високи екологични изисквания на ЕС
Те са задължителни за всички горивни инсталации в ЕС от 1 януари тази година, като налагат допълнително намаляване
на емисиите на серен диоксид, азотен оксид и прахови частици в атмосферата.
За да отговори на изискванията, "КонтурГлобал" изпълни програма за модернизация на стойност 18 млн. евро от 2012 г.
досега
√ Американският петрол удари рекордно ниско ниво за последните 12 години
Американският суров петрол достигна ново най-ниско ниво за последните 12 години. Цената за барел падна под 28
долара, съобщи Нова тв.
След това, в началото на азиатската електронна търговия, цената леко се повиши.
За последен път американският лек суров петрол е достигал цена под 28 долара за барел през септември 2003 година.

√ Брюксел ни отпуска 850 000 евро за модернизация на газопреносната мрежа
Eвропейският съюз одобри инвестирането на близо 180 милиона евро за газови връзки между България, Румъния,
Австрия и Унгария, предаде БНР.
Страната ни получава още 850 000 евро безвъзмездна помощ от европейския данъкоплатец за модернизация на
газопреносната ѝ мрежа. Парите идват по т.нар. "Механизмъм за свързване на Европа".
Според съобщение на Европейската комисия одобрените проекти ще повишат енергийната сигурност и ще помогнат за
прекратяване изолацията на държавите-членки от общата енергийна мрежа в ЕС.
√ Международната агенция по енергетика: Цените на петрола още не са стигнали дъното!
Цените на петрола се очаква да паднат още повече през тази година, като предлагането значително надвишава
търсенето.
В същото време един от основните износители на черно злато Иран се завръща на пазара, компенсирайки каквито и да е
било намаления на производството от други страни. Това съобщиха от Международната агенция по енергетика (МАЕ) в
месечния си доклад за състоянието на петролния пазар.
„Може ли (цената) да падне още?“, пита МАЕ в доклада. „Освен ако нещо не се промени, пазарът на петрол може да се
удави в прекомерно производство. Така че отговорът на нашият въпрос е категорично да. Може да падне още“, се
посочва в текста.
През тази седмица цените на черното злато достигнаха невиждани през последните 12 години спадове, като в момента
един барел се търгува за по-малко от 29 долара.
Завръщането на Иран на пазара е една от основните причини за продължаващото намаляване на цените, но до голяма
степен все още не е отчетено напълно като фактор, предупреждава МАЕ.
Според нейните анализатори Техеран се изправя пред „значителното предизвикателство“ да намери купувачи, които
биха искали да вземат още петрол на вече пренаситения пазар.
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