Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите

Bulgaria ON AIR
√ Рекорден скок на пенсиите в Румъния
Румъния готви рекордно увеличение на пенсиите през септември. Планът на кабинета, който встъпи в длъжност миналия
месец, предвижда ръст от 40%.
Това е най-голямото увеличение на пенсиите от три десетилетия в рамките на бюджета за 2020 г. на фона на нарастващи
опасения, че страната ще надхвърли прага за бюджетния дефицит, определен от правилата на ЕС, и рискува понижаване
на кредитния рейтинг, съобщава агенция ''Ройтерс''. Ако трябва да говорим в цифри - Румъния предвижда средният размер
на пенсиите в страната да стане 371 евро. - от 270 сега.
За сравнение от 1-ви юли средната пенсия у нас ще достигне 412 лева или 211 евро.
Коментар в студиото на Васил Велев, председател на АИКБ и Димитър Манолов, президент на КТ ''Подкрепа''.
В. Банкерь
√ Ваучери ще помагат на малките и средни предприятия да излязат на борсата
Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, представители на Оперативна програма
„Иновации и конкурентоспособност“ към Министерство на икономиката, представители на Българска фондова борса и
Българска асоциация на лицензираните инвестиционните посредници, както и на българските работодателски
организации обсъдиха подготовката на ваучерна схема, която ще подкрепя малките и средните предприятия, които искат
да излязат на пазара за растеж.
Това се случи по време на среща в сградата на агенцията, като бяха обсъдени възможностите на българските компании да
се възползват от ваучери, които ще покриват разходите за листване на Българска фондова борса чрез инструментариума
на пазара BEAM.
Работната среща събра на едно място изпълнителният директор на Агенцията за малките и средни предприятия Бойко
Таков, председателят на Българска стопанска камара Радосвет Радев, Радослава Масларска, председател на УС на
Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници, Станислав Попдончев, главен финансов директор
на БСК, както и икономически анализатори, експерти и секретари от Министерство на икономиката, БФБ, Българска
търговско-промишлена палата, Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, Асоциацията на
индустриалния капитал в България и Университета на национално и световно стопанство.
Всички страни в срещата се обединиха около тезата, че новата ваучерна схема, която агенцията ще администрира, ще бъде
полезна за растежа на българските малки и средни предприятия, които искат да се развиват успешно на пазар, който
предлага възможност за набиране на капитал при по-облекчени условия в сравнение с регулирания пазар.
Предстои да бъдат обсъдени размерът на ваучерите, които ще бъдат предоставени към компаниите, както и наборът от
услуги, които ще покриват.

Важни обществено-икономически и политически теми
В Монитор
√ Борисов: Безработицата в България през ноември се понижи до 3,7%
Безработицата в България през месец ноември 2019 г. се понижи до 3,7%. Това написа във Facebook профила си премиерът
Бойко Борисов.
Според него това е най-ниското ниво от 2000 г., откакто “Евростат” разполага с данни за нашата страна.
“Младежката безработица в България също намалява до 7,0%, спрямо 10,7% през ноември 2018-а. И през 2020 г.
продължаваме с ефективните действия, за да има добри условия на пазара на труда за българските граждани,
работодателите и инвеститорите у нас”, пише още Борисов.
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√ Решават за наследника на Нено Димов във вторник
Кой да наследи в МОСВ екоминистъра в оставка Нено Димов. Решение за това се очаква да бъде взето във вторник,
когато ще се проведе заседание на Коалиционния съвет между ГЕРБ и „Обединени патриоти“.
До свикването му се стигна, след като в края на миналата седмица Димов бе арестуван, а след това прокуратурата му
повдигна обвинение за умишлена безстопанственост заради водната криза в Перник и пресъхналия язовир „Студена“.
В събота пък обвинението поиска и постоянно задържане за Димов, което бе уважено от спецсъда с мотива, че той може
да повлияе на разследването
тъй като оставката му все още не е гласувана от парламента. Решението обаче не е окончателно и ще бъде обжалвано на
16 януари пред Апелативния наказателен съд. Освен това стана ясно, че събраните доказателства по делото са 59 тома.
Предстояли разпити на длъжностни лица от ведомството, в това число и на зам.-минстъра Красимир Живков, който
отговарял за водите.
След гледането на мярката наблюдаващият прокурор Ангел Кънев даде да се разбере, че ще бъдат повдигнати и още
обвинения на други длъжностни лица. „И други длъжностни лица, не само от МОСВ ще бъдат привлечени под наказателна
отговорност за водната криза в Перник”, коментира той.
Очаква се рокадите в кабинета да бъдат гласувани от НС в сряда, когато е и първото заседание на депутатите след зимната
им ваканция.
Димов, който ще стане деветият поред сменен министър в кабинета „Борисов 3“ и е първият действащ такъв, който е
арестуван, стана част от правителството по предложение на патриотите и по-специално от квотата на ВМРО. Именно
поради тази причина в петък вицепремиерът и лидер на ВМРО Красимир Каракачанов бе на среща в МС при премиера
Бойко Борисов, за да решат бъдещето на Димов. В медийното пространство пък веднага се завъртяха няколко имена на
евентуални наследници на министерския пост на Димов в МОСВ. Първият вариант, който Каракачанов можел да предложи
на своите коалиционни партньори във вторник, е депутатът Искрен Веселинов. В момента той е шеф на регионалната
комисия в НС, съпредседател на парламентарната група на патриотите в НС, зам.-шеф на ВМРО, а наред с това има
инженерно и юридическо образование. Другото спрягано име за поста е на един от настоящите заместници на Димов в
МОСВ - Николай Кънчев. Той също е част от ръководните органи на ВМРО, но по професия е историк и журналист. В
екоминистерството обаче отговаря за управлението на отпадъците, а в момента тече разследване за нелегален внос на
боклук от чужбина, което може да компрометира неговата кандидатура. Третото име, което изплува покрай предстоящата
рокада е това на бившия екоминистър от кабинета „Борисов 1“ Нона Караджова, но тя не е част от ВМРО, а от ГЕРБ, което
прави избора й малко вероятен.
Investor.bg
√ Външната търговия и платежният баланс ще са на фокус през седмицата
НСИ ще публикува индекси на потребителските цени, а БНБ ще обяви рамката за международните резерви и
ликвидност в чуждестранна валута
През тази седмица ще излязат нови актуални статистически данни, свързани с развитието на българското стопанство –
информация за икономиката и финансите на държавата.
В понеделник (13 януари) няма обявени събития.
Във вторник (14 януари) няма обявени събития.
В сряда (15 януари) Националният статистически институт (НСИ) ще публикува индекси на потребителските цени за
декември 2018 г.
Българската народна банка (БНБ) ще обяви рамката за международните резерви и ликвидност в чуждестранна валута за
декември 2019 г.
В четвъртък (16 януари) няма обявени събития
В петък (17 януари) централната банка ще даде информация за преките инвестиции и платежният баланс през ноември
2019 г.
В последния работен ден на седмицата ще излязат данни от БНБ за външната търговия през октомври 2019 г.
√ Приходите на НАП за 2019 г. са нараснали с рекордните 2,8 млрд. лева
Сумата е с 628 млн. лева над планираното от ведомството
23,87 млрд. лева са общите постъпления от данъци и осигурителни вноски за 2019 г. по сметките на Националната агенция
за приходите (НАП), съобщават от придоходното ведомство.
В съобщение до медиите от НАП посочват, че сумата е с рекордните 2,8 млрд. лева по-голяма спрямо тази за предходната
година, както и с 628 млн. лева над планираното.
13,3 млрд. лева са данъчните приходи за 2019 г. От данъка върху доходите на физическите лица в хазната са постъпили
над 3,6 млрд. лева. Постъпленията от корпоративни даннъци са в размер на 2,8 млрд. лева, а 6,8 млрд. лева са нетните
приходи от ДДС.
Осигурителните вноски, постъпили в бюджета миналата година, са 10,3 млрд. лева. Тук попадат 6,2 млрд. лева вноски за
държавното обществено осигуряване, 2,6 млрд. лева за здравно-осигурителни вноски, както и 1,5 млрд. лева за
допълнително задължително пенсионно осигуряване.
По думите на изпълнителния директор на НАП Галя Димитова ръстът на приходите на ведомството значително изпреварва
този на брутния вътрешен продукт.
“Увеличават се както доброволно внесените суми, така и тези, акумулирани в производство по събиране”, коментира още
Димитрова.
За 2020 г. тя обещава НАП да запази фокуса си върху общественото доверие и справедливата среда за правене на бизнес.
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В. Банкеръ
√ Всички общини ще имат достъп до еврофинансиране
Регионалното министерство предлага и общинските центрове с население над 20 000 души да бъдат бенефициенти по
оперативна програма "Развитие на регионите" през новия програмен период (2021-2027 г). Целта е да общините да
разполагат с достатъчно средства за инвестиции в различни сектори, които имат добавена стойност за икономическото
развитие. Според националната дефиниция всички общини, чиито центрове са с население под 30 000 души са
бенефициенти на Програмата за развитие на селските райони, а всички надвишаващи този показател - на регионалната
програма.
През седмицата регионалният зам.-министър Деница Николова проведе среща с представители на Националното
сдружение на общините. По време на срещата стана ясно, че бюджетът на населените места ще бъде формиран чрез
ресурс, предоставен от всички оперативни и секторни програми – за регионално развитие, за развитие на селските райони,
околна среда, човешки ресурси, иновации и конкурентоспособност, образование и наука, електронно управление. По този
начин на всички населени места ще бъде осигурен достъп до европейско финансиране.
Приоритет през новия програмен период е европейските средства да покриват цялата територия на страната, а чрез
предложения модел страната ще се възползва максимално от европейските програми, ще обхване по-голяма част от
население. Друг търсен ефект е постигане на повече гъвкавост в инвестициите.
По предложение на регионалното министерство в преговорния процес се обсъжда вариант за намаляване на този
критерий и допустими бенефициенти на програмата за регионално развитие да са общините, чиито центрове са с
население над 20 000 души. Един от аргументите е тенденцията за намаляване на населението. По този начин се търси
баланс на подкрепата между брой населени места и обхват на територията в двата източника на финансиране. В
допълнение, в обхвата на програмата се предвижда да бъдат включвани целите територии на общините, не както досега
само градските центрове.
„За да нямаме „бели петна“ направихме много голяма крачка, обединявайки възможния ресурс за финансиране на
проекти в районите от ниво 2, давайки възможност за по-голямо икономическо развитие на градовете с различни мерки.
Общините –малки, средни и големи, ще могат да се кооперират и съвместно да направят концепция, ориентирана с фокус
към икономическото развитие на определена целева територия, което открива много повече възможности спрямо
изминалите два програмни периода“, коментира още зам.-министър Николова.
Тя информира кметовете, че около края на месец март ще бъдат представени окончателен проект на новата програма за
развитие на регионите, както и допълнителни указания за подготовка на концепции, на база на които и местните власти
ще могат да започнат подготовка на проектни идеи.
Дискусията и диалогът с местните власти ще продължи за намиране на най-балансираното решение за обхват на територия
с ефект изпълнението на регионална политика на страната.
БНТ
√ Какви са тарифите на тол системата? - коментар на Магдалена Милтенова
За автобусите ще бъде между 1 и 4 стотинки максимална цена и между 10 и 20 стотинки са най-високите цени за колегите
от товарния сектор. Това каза Магдалена Милтенова от Конфедерацията на автобусните превозвачи в "Сутрешния блок"
на БНТ.
Магдалена Милтенова, Конфедерацията на автобусните превозвачи: Реално за автобусите ще бъде между 1 и 4
стотинки максимална цена, разбира се, най-високата цена е за автомагистрали, и между 10 и 20 стотинки са най-високите
цени за колегите от товарния сектор. Но тъй като днес ще бъдат качени, ще можем да имаме точните цифри.
Факт е, че основната тежест на тол системата, пада върху товарния бранш, добави тя.
Магдалена Милтенова: Основната тежест от тол системата, основните такси, които ще бъдат заплатени, всъщност ще
бъдат от товарния бранш. Именно заради това нещо те казват, че сумите, които реално са посочени от тях, са достатъчно,
за да бъде покрит бюджетът, който е заложен от държавата, за да бъде събран от тол системата.
Премиерът взе едно много мъдро решение да направим въвеждането на тол системата с цените, които браншът предлага,
за да може да няма спорове по темата. Като съответно колегите поеха ангажимента, че на 1 юни, ако справките и данните
покажат, че на практика тези суми наистина не покриват нуждите на бюджета, те ще бъдат договорени във възходящ ред.
Магдалена Милтенова: Това, което на практика договорихме по отношение на обхвата е, че в обхвата на тол системата
ще останат автомагистралите и първи клас пътища, както е във всички европейски страни, т.е. ние не сме открили топлата
вода, не сме направили нещо ново и различно, от това, което се прави в Европа, напротив, обхвата в Европа ще бъде много
по-висок отколкото в Европа, защото там обикновено между 1 и 7 процента е обхватът на тол системата. При нас при тези
параметри, които договорихме в петък, ще бъде около 19-20 процента покритието на тол системата върху пътищата, които
се ползват.
√ Министър Нено Димов подаде оставка, премиерът я прие
Оставката на Нено Димов е подписана от него и изпратена в Министерския Съвет. Това съобщи в интервю за БНТ в петък
вицепремиерът и лидер на ВМРО Красимир Каракачанов, който е разговарял с адвоката на Димов. Каракачанов определи
задържането на Димов като ''показно убийство".
От пресслужбата на МС по-късно съобщиха за медиите, че в кабинета на министър-председателя Бойко Борисов е
депозирана оставката на министъра на околната среда и водите. Премиерът Борисов я е приел.
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Кой ще замени на поста Нено Димов ще стане ясно след заседание на Коалиционния съвет на ГЕРБ и Обединените
патриоти, който се очаква да се събере в началото на следващата седмица.
√ Увеличават директните плащания за земеделските производители
Директните плащания за земеделските производители у нас ще се запазят и дори леко ще се увеличат след въвеждането
на новата селскостопанска политика в Евросъюза. Това съобщават от земеделското министерство.
Причината е, че през следващите години ще има сближаване на размера на субсидиите между старите и новите страничленки на Евросъюза. И тъй като досега нашите субсидии бяха сравнително ниски, през новата селскостопанска политика
България очаква леко увеличение на бюджета за земеделие от 5,4 на 5,6 милиарда евро.
Страната ни ще настоява не само за по - високи плащания за земеделските стопани, но и запазване и дори увеличение на
обвързаната подкрепа, специално за секторите "Животновъдство" и "Плодове и зеленчуци". Оказва се, че в тях работят
38,5 процента от всички заети в селското стопанство у нас.

По данни на земеделското министерство в двата сектора стопанствата са предимно малки и средни. За да бъдат
конкурентноспособни, те имат нужда от финансово подпомагане.
Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите: Затова нашата категорична позиция е запазването на
обвързаната подкрепа. Дори имаме и по- амбициозни искания - тя да бъде увеличена. Но запазването й е жизнения
минимум, който на нас ни е необходим.
Ако страната ни допусне намаляване на парите за животновъдите, от това ще пострадат над 13 хиляди фермери в сектора,
които отглеждат крави, биволи, кози и овце.
Според браншовите асоциации страната ни трябва да защити обвързаната подкрепа. В противен случай...
Стайко Стайков, председател на Асоциацията на собствениците на земеделски земи: Много хора ще се откажат от
този труден бизнес защото създаването на работни места не е никак лесно в момента у нас. Виждате, че с всяка година се
променят условията. Така че, ако се стигне до намаляване на обвързаната подкрепа, ще се закрият много работни места в
България.
Все още се дискутира дали да има таван на плащанията за декар обработваема площ. България поддържа позицията, че
всяка страна доброволно трябва да решава дали да поставя лимит.
Според браншовите организации у нас, не трябва да допускаме намаляване на тавана, защото това ще се отрази пагубно
на земеделието.
Стайко Стайков, председател на Асоциацията на собствениците на земеделски земи: Площите, които са разработени
с много средства и труд ще бъдат изоставени защото ще се въведат ограничения в средствата на всеки земеделец и това
ще доведе до изкуствено раздробяване на земята и изоставяне на площи, които са по-малко плодородни.
Най-важното според министър Танева е през следващите години да защитим мерки, които ще осигурят устойчиво развитие
на земеделските стопанства, модернизацията им и по-добър живот в селските райони.
Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите: И всичко това трябва да го постигнем в аспекта по начин
щадящ околната среда, запазване на биоразнообразието, запазване на почвените ресурси и на всичко, което би
гарантирало на обществото по здравословен начин на живот и храна, която осигурява по-добро здраве на потребителите.
Според министър Танева като цяло България е готова с позицията си за бъдещата селскостопанска политика и е в ритъм с
европейския дебат по нея.
Цената на земеделската земя у нас е нараснала средно с 5% през 2018 г. Подобен ръст се очаква и през тази година, тъй
като няма причини, които да дове...
През следващата седмица в Берлин се открива най-голямото събитие в областта на земеделието и храните за Европа Зелената седмица. Там предстоят срещи на земеделския министър Танева с нейни колеги, което на практика е
продължение от дебата за правилата на новата селскостопанска политика. Наш екип ще отразява Зелената седмица, така
че от там ще има още новини по темата.
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√ Мария Габриел получи глобалната визионерска награда на жените в бизнеса
Българският еврокомисар за иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта Мария Габриел
спечели поредна престижна награда за лидерството си в защита правата на жените и равенството между половете.
Почетният комитет на Срещата на върха за жените в бизнеса в Централна Европа-САЩ й присъди отличието за 2019-а
година за редицата й инициативи за насърчаване на по голямото участие на жените в цифровия сектор и признаване на
ролята им за развитие на цифровото общество и икономика.
„Повишаването на видимостта на таланта на жените и по-голямото им участие в цифровата икономика би довело до
икономически растеж, включително подобряване на социалната перспектива. Тази награда приемам като признание за
моята работа в тази посока, но и като символ на това, че въпросът за жените в науката и технологиите стои високо сред
политическите приоритети на Европа. Посвещавам наградата на всички успешни жени в технологичния сектор, на онези,
които се осмеляват да поемат по пътя на технологиите, но и на онези, които се колебаят, за да им служи за стимул. На фона
на бързо развиващите се технологични промени, демографския спад и недостигът на ИКТ специалисти на пазара на труда,
приносът на жените може да бъде незаменима съставка за отговор на тези предизвикателства“, коментира българският
еврокомисар.
Мария Габриел беше отличена също като една от 50-те най-влиятелни жени в киберсигурността в Европа за 2019 г. в
класацията на водещото европейско списание за киберсигурност SCmagazineUK, с наградата „Жени с влияние 2018“ в
категория „Талант в политиката“, наградата "Technovisionaire" за отлични постижения в научните изследвания,
технологиите, иновациите и бизнеса и с най-престижната италианска награда "Златна ябълка" на фондация "Мариса
Белисарио" за върхови постижения на жените.
√ Новото испанско правителство полага клетва
Испания има ново правителство след месеци политическа криза в страната.
Днес кабинетът, начело с Педро Санчес, ще положи клетва, след като вчера социалистът представи пред крал Фелипе
Шести своите 22-ма министри.
Това е първото коалиционно правителство в Испания от 78-ма година. Социалистите ще управляват заедно с крайно лявата
партия "Подемос". Санчес обеща да действа единно.
Испанската десница и крайната десница обаче се обявиха против споразумението за коалиционния кабинет. Испанците
гласуваха два пъти на предсрочни избори миналата година, а Педро Санчес получи вот на доверие в парламента от втория
път миналата седмица. Той беше подкрепен от по-малки партии, а каталунските сепаратисти се въздържаха след
обещанието му да проведе диалог за бъдещето на автономната област.
√ Очакват се нови преговори за пенсионната реформа във Франция
Във Франция се очакват нови преговори между правителството и синдикатите след оттеглянето на особено спорна клауза
от пенсионната реформа, а именно вдигането на възрастта за пенсиониране с две години. Отстъпката не беше приета от
всички синдикати. Призивът за продължаване на стачката, която парализира транспорта в района на Париж, остава.
В писмо до синдикатите, след пет седмици на протести срещу пенсионната реформа, френският премиер Едуар Филип
заяви, че при известни условия е готов да оттегли клаузата за вдигане на възрастта за пенсиониране от 62 на 64 години.
Президентът Еманюел Макрон нарече стъпката "конструктивен компромис". Направена по време на поредния масов
протест, беше приета благосклонно от някои синдикати.
Лоран Ескюл, синдикат на железничарите: Оттеглянето на тази важна възраст е успокоителен сигнал, но остава още
много работа, за да стане реформата социално приемлива.
Хардлайнерите от Общата конфедерация на труда, които искат цялостно изтегляне на пенсионната реформа, не приеха
компромиса.
Сред транспортните синдикати има разногласия, но стачката в района на Париж продължава. Борбата против пенсионната
реформа навлиза в шестата си седмица. Нов масов протест е свикан на 16 януари.
Мениджър
√ Денят на данъчната свобода на българина е 15 май 2020 г.
През 2020 г. в държавната хазна е планирано да постъпят рекордните 46,8 млрд. лв. приходи. Средно за един календарен
ден българите ще изработват по 346 млн. лв., което означава, че ще са необходими близо 136 дни за попълване на хазната.
Казано с други думи, Денят на данъчна свобода през 2020 г. ще настъпи на 15 май. Това е денят, в който гражданите ще
спрат да работят за държавата и ще започнат да работят за себе си. Това се казва в анализ на Института за пазарна
икономика.
Датата е символична и показва кога държавната хазна ще се попълни, ако всичко изработено бъде незабавно изземвано
– ние я наричаме Ден на данъчна свобода, а по-света е известна като Tax Freedom Day.
Въпросните 136 дни отразяват общите приходи в консолидираната фискална рамка за 2020 г., но има някои специфични
моменти, които следва да се отчетат. Живеещите в България отново ще получат помощ от европейските данъкоплатци,
които ще ги „отменят” за близо 8 дни работа към държавата. Това отразява заложените в бюджета близо 2,7 млрд. лв.
помощи от ЕС. Местните данъкоплатци ще работим до 7-ти май за държавата, а в дните до 15-ти май ще бъдем отменени
от европейските данъкоплатци;
За пръв път от над 10 години държавният бюджет е планиран без излишък или дефицит. През последните години
традиционно в бюджета се залага дефицит, а в крайна сметка се формира излишък – това се случи през 2016-2018 г. През
2019 г. картината беше подобна, но еднократният разход за изтребителите все пак доведе до дефицит от близо 1,2 млрд.
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лв. на касова основа. През 2020 г. за пръв път след рецесията у нас от 2009 г. се планира бюджет с балансирано салдо,
отбелязват от ИПИ.
Най-много дни през 2020 г. ще са необходими за попълване на приходите от ДДС – 34 дни. За приходите от акцизи ще са
нужни над 16 дни. За осигуровките ще е нужен над месец – 24 дни за социално осигуряване и 9 дни за здравно. Приходите
от подоходните данъци ще се попълнят за близо 13 дни, а тези от корпоративни данъци – за малко над 8 дни. Други над 7
дни ще се работи само за да платим държавните и общинските такси.
През последните години се наблюдава тенденция дните, необходими на българските данъкоплатци да попълнят тяхната
част от бюджета да бъдат все повече и денят на данъчна свобода да идва по-късно. Това означава, че реално данъчната
тежест в страната нараства. Преразпределението през приходната част на бюджета през 2020 г. се планира да достигне
36,9%, което е с малко над нивата от 2019 г. и реално е най-високата стойност за последните 10 години.
Докато през 2017 и 2018 г. беше покачена вноската за пенсия, а през 2019 г. беше покачен максималният осигурителен
праг, през 2020 г. българския данъкоплатец е изправен пред по-високи местни данъци и такси. За съжаление, през
последните над 10 години, след въвеждането на плоския данък от 2008 г. няма примери за намаление на данъчната тежест
у нас, се посочва още в анализа на ИПИ.
√ Минимален ръст на борсите в Европа в края на седмицата
Oсновните индекси на водещите фондови борси в Европа останаха почти без промяна в ранната търговия в петък,
записвайки минимални повишения преди публикуването на данните за новите работни места в САЩ, предаде Ройтерс.
Общият европейски индекс STOXX 600 се повиши с 0,36 пункта, или 0,10%, до 420 пункта. Немският DAX отчете ръст от 25,46
пункта, или 0,19%, до 13 520,52 пункта. Водещият индекс на Лондонската борса FTSE 100 напредна с 1,94 пункта, или 0,03%,
до 7 600,06 пункта. Френският CAC 40 се понижи с 3,47 пункта, или 0,06%, до 6 039,08 пункта.
Очаква се данните за новите работни места в САЩ извън земеделския сектор през декември да покажат забавяне в
сравнение с ноември, прогнозират анализатори, анкетирани от Ройтерс.
„Бих отдал днешното движение на борсите на желанието за постигане на кратки печалби преди обявяването на данните“,
коментира Дейвид Мадън от СМС Маркетс.
„Имахме добри резултати, дори рекордни върхове. Настроението е позитивно – ситуацията около Иран изглежда е
решена, а хората просто чакат доклада за заетостта в САЩ“, добавя той.
Туристическият подиндекс SXTP бе сред най-добре представящите се в ранната търговия, като той напредна с 1,34% на
фона на поскъпването на акциите на Ryaniar и Air France с 7,55% и 1,47% на фона на поевтиняването на петрола.
Най-големият губещ, от друга страна, бе общият банков индекс SX7P, които се понижи с 0,59%, след като акциите на
испанският кредитор Bankia поевтиняха с 1,66%.
Междувременно акциите на B&M поевтиняха с 7,85%, достигайки до дъното на STOXX 600, след като британският търговец
на дребно отчете слаб растеж на продажбите през ключовото коледно тримесечие.
Ръст на Уолстрийт
Основните индекси на Нюйоркската фондова борса приключиха търговската сесия в четврътък с нови рекорди на фона на
охлаждането на напрежението между САЩ и Иран, предаде Си Ен Би Си.
Промишленият индекс Dow Jones записа ръст от 211,81 пункта, или 0,74%, до 28 956,90 пункта, доближавайки равнището
от 29 000 пункта. Широкообхватният индекс S&P 500 напредна с 21,65 пункта, или 0,67%, до 3 274,70 пункта. Индексът на
високотехнологичните дружества Nasdaq се повиши с 74,18 пункта, или 0,81%, до 9 203,43 пункта.
Напрежението между САЩ и Иран се охлади, след като в сряда американският президент Доналд Тръмп заяви, че при
иранската атака срещу бази в Ирак не са пострадали американски военни и че изглежда, че Техеран отстъпва, което е
добре за всички страни по света.
„Не искаме да подхождаме пренебрежително към политическия ефект от последните събития, но не вярваме те да имат
дълготраен ефект върху пазарите, стига да няма ново неочаквано развитие“, коментира Майкъл Шоул, главен
изпълнителен директор на Marketfield Asset Management.
Тръмп също така намекна, че САЩ са готови да подновят преговорите с Иран. „Трябва всички да работим заедно, за да
постигнем сделка с Иран, която да направи света по-безопасен и мирен“, заяви американският държавен глава.
Пазарите бяха подкрепени и от данните за молбите за помощи при безработица в САЩ, които са паднали с 9 хил. до 214
хил. в седмицата до 4 януари. Този резултат е по-добър от очакваните от анализаторите 220 хил. молби.
Междувременно акциите на Apple скочиха с 2,1% до ново рекордно ниво, след като данни на китайското правителство
показаха, че продажбите на iPhone в страната са нараснали с 18% през декември.
Технологичният сектор на S&P 500 се повиши с 1,1% на фона на поскъпването на акциите на AMD с 2,38%, след като
анализатор от Mizuho Securities повиши рейтинга на производителя на чипове от „неутрален“ до „купувай“.
Книжата на Goldman Sachs поскъпнаха с 2,04%, след като Bank of America повиши рейтинга си за инвестиционната банка от
„неутрален“ до „купувай“ на фона на очакванията за подобряване на световната икономическа среда.
Междувременно книжата на Boeing поскъпнаха с 1,50%, след като Доналд Тръмп заяви, че не вярва причината за
катастрофата на украинският Boeing 737 в Иран да е технически повреда.
Понижения в континентален Китай и ръст на останалите азиатски борси
Водещите индекси на фондовите борси в Азиатско-тихоокеанския регион записаха смесени резултати на фона на
затишието в Близкия изток и надеждите за скорошно подписване на договора по първата фаза от търговското
споразумение между САЩ и Китай, пише Маркетоуч.
Световните борсови индекси тръгнаха нагоре след коментарите на президентът на САЩ Доналд Тръмп и на ирански
представители, които показаха, че двете страни нямат намерения за военна ескалация на конфликта помежду им.
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Водещият индекс на токийската фондова борса Nikkei 225 се повиши с 110,70 пункта, или 0,47%, до 23 850,57 пункта.
Книжата на FamilyMart, Funac и Fujifilm поскъпнаха с 2,82%, 2,35% и 2,13%, докато тези на Fast Retailing поевтиняха с 2,78%,
след като компанията понижи прогнозата си за продажбите в нейните магазини Uniqlo.
Инвеститорите са оптимисти и за подписването на т.нар първа фаза от търговската сделка между САЩ и Китай. Вчера стана
ясно, че китайският вицепремиерът на Китай Лю Хъ, който ръководи екипа по китайско-американките търговски
преговори, ще пристигне във Вашингтон през идната седмица, за да подпише договора по споразумението.
„Апетитът към рисковите активи се повишава, тъй като инвеститорите прецениха, че напрежението между САЩ и Иран не
е причина за сериозни притеснения и насочиха вниманието си към търговските отношения между Вашингтон и Пекин и
данните за заетостта в САЩ“, коментира Джинги Пан от IG
В континентален Китай бенчмаркът Shanghai Composite отчете спад от 2,59 пункта, или 0,08%, до 3 092,29 пункта, докато
по-малкият Shenzhen Composite изтри 2,75 пункта от стойността си, или 0,15%, завършвайки сесията при ниво от 1 797,88
пункта. Хонконгският индекс Hang Seng се понижи с повиши с 77,20 пункта, или 0,27%, до 28 638,20 пункта. Книжата на
технологичните компании Tencent и Sunny Optical поскъпнаха съответно с 2,21% и 0,71%, докато тези на петролните гигант
PetroChina и CNOOC поевтиняха с 2,20% и 1,02%.
В Южна Корея индексът Kospi регистрира ръст от 19,94 пункта, или 0,91%, до 2 206,39 пункта, след като книжата на Hyundai
Motor поскъпнаха с 1,79%.
Австралийският измерител ASX 200 се повиши с 54,80 пункта, или 0,80%, до 6 929 пункта, като книжата на Oil Search и
Commonwealth Bank поскъпнаха с 2,06% и 1,24%.
У нас
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) записаха повишения в ранната търговия. Основният бенчмарк SOFIX отчете
ръст от 0,47 пункта, или 0,08%, до 578,19 пункта. BGBX40 напредна с 0,23 пункта, или 0,20%, до 113,59 пункта. BGTR30 се
повиши с 1,07 пункта, или 0,20%, до 524,31 пункта. BGREIT изтри 0,07 пункта от стойността си, или 0,05%, достигайки ниво
от 132,63 пункта.
В. Дума
√ Свалят цената на невлезлите в сила тол такси
Цените на невлезлите още в сила тол такси ще бъдат намалени, а обхватът на платените пътища редуциран. С това се
съгласи през миналата седмица премиерът Бойко Борисов след среща с превозвачите, които заплашиха днес да има
национална стачка и да спрат превозите.
Министърът на регионалното развитие Петя Аврамова обяви, че пътищата втори клас (2932 км) отпадат, а тол системата
тръгва от 1 март 2020 г. Новите, по-ниски цени, пък ще бъдат публикувани днес за обществено обсъждане. Те ще са тези,
предложени от бранша, каза Аврамова. Така тировете ще плащат вместо по 18 ст. по 11 ст. на км за преминаването през
магистралите, каквото беше нашето предложение, обясни Йордан Арабаджиев, изпълнителен директор на Съюза на
международните превозвачи, след срещата. С новата отстъпка обаче няма яснота как ще бъдат изпълнени заложените
приходи в бюджет 2020 от тол такси от 450 млн. лв. Първоначално премиерът Бойко Борисов, който наричаше тол
системата "печатницата за пари" се надяваше на над 1 млрд. лв. годишни приходи. Превозвачите твърдят, че и с тяхното
предложение за тарифа ще се изпълни заложеното в бюджета. Все пак след три месеца от работата на тол системата ще
има нова среща и при необходимост тарифите ще се актуализират.
"Ако след три месеца търговска експлоатация на тол системата приходите са такива, каквито се очакват, продължаваме да
работим по този модел. Ако не са такива, каквито са очакванията, тогава поехме ангажимент да седнем и да разговаряме
за обсъждане и актуализация на нови тарифи", каза Йордан Арабаджиев. "През юни ще се проведе нова среща, на която
при необходимост тарифите ще бъдат актуализирани", каза и регионалният министър.
От обхвата на тол системата отпадат включените втори клас пътища, казаха участниците в срещата. Това означава, че
камионите и автобусите ще плащат само за магистрали (796 км) и първи клас пътища (2322 км). Това е общо 3118 км
републикански пътища, което е 7,8 на сто от цялата пътна мрежа у нас - републиканска и общинска (около 40 000 км). От
обхвата на тол системата отпадат 2932 км втори клас пътища, които бяха включени в платеното преминаване. Това е
редукция на половината от одобрените от правителството в края на миналата година 6050 км платени пътища.
Първоначално държавата искаше платени да са 10 800 км, но ги намали под натиска на превозвачите.
БНР
√ Нов дълг за 200 млн. на първия аукцион за годината
Нов дълг от 200 млн. лева се очаква да бъде поет на първия аукцион за годината.
Министерството на финансите е избрало да предложи петгодишни съкровищни облигации с фиксиран лихвен процент от
0,01 на сто на годишна база.
Това е рекордно ниско ниво. Предлагат се книжа за 200 млн. лева, но министерството не е длъжно да одобри цялата
емисия.
Това е първата дългова емисия за годината, която обикновено се счита и за тестова за пазара.
Припомням, че в бюджета е записано, че новият дълг за годината може да достигне 2 млрд. и 200 млн. лева, като не е
изключено и излизане на външните пазари.
Бюджет 2020 е планиран с балансирано салдо, но прогнозните данни за 2019-а са хазната да е на минус от повече от един
милиард и 100 млн. лева.
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√ Петър Ганев: Пътният сектор е заложник на тол системата в бюджетно отношение
Интервю на Лора Търколева с Петър Ганев в предаването ''Преди всички''
"Разговорът в правителството за повече разходи в пътната система вече получава отговор: въведете тол системата и ще
имате пари". Това каза пред БНР икономистът Петър Ганев от Института за пазарна икономика и уточни, че това е
действителен разговор между министъра на финансите Владислав Горанов и зам.-министъра на регионалното развитие
Николай Нанков, който може да се чуе в едно от видеата от обиколките на премиера Бойко Борисов с джипа из страната.
По думите му пътният сектор е заложник на тол системата в бюджетно отношение.
Според икономиста правителството не се е договорило с превозвачите за отлагането на въвеждането на тол системата до
март, а са заявили, че приемат това, което им се подава от бранша. Той прогнозира, че очакванията на превозвачите,
представени на управляващите, няма да се случат:
"Системата ще заработи от март, а е много вероятно лятото вече да има нови преговори за повишаване на тарифите".
По думите му най-трудното на една система е да заработи.
В предаването "Преди всички" по "Хоризонт" Ганев коментира, че важното при таксите е, че те ще са около 20 стотинки на
километър, а първоначалното предложение е било за 80 стотинки.
"Таксите са намалени поне 3-4 пъти от първоначалното предложение. Това, което е прието, е най-ниското в Европа".
Според него при новите такси камионите ще заплащат повече от леките автомобили, но няма да е толкова, колкото се
очакваше да е, а именно 3-4 пъти повече.
Петър Ганев обобщи, че наполовина се намаляват пътищата, включени в тол системата, а таксите са намалени над тройно,
което означава, че приходите ще бъдат доста ограничени.
√ Тол спокойствие ... поне за 3 месеца
Интервю на Диана Янкулова с Йордан Арабаджиев, Петър Мутафчиев и проф. Олег Асенов за предаването „Неделя
150“
„Разчетите, които сме направили за 450 млн. лв. приход за 2020 г. при данните, които превозвачите предоставят, са
реалистични. Очакват се месечни приходи от около 40-60 млн. от тежкия трафик“. Това посочи пред БНР проф. Олег Асенов
– член на УС на Агенция „Пътна инфраструктура“.
По думите му 450 млн. са около половината от очакваното за издръжка на пътната инфраструктура, но:
„В контекста на необходимостта от плавен преход, в контекста на това, че тази реформа действително трябва да бъде
ефективна и да не е шокова – смятам, че тези резултати, ако бъдат постигнати след първите 3 месеца, ние ще се поздравим
с една успешна първа крачка в тази реформа“.
„Тол системата е нещо радикално ново. Ние винаги сме настоявали за плавен преход, който да гарантира, че няма да има
шок на транспортния пазар“, коментира от своя страна Йордан Арабаджиев от Съюза на международните превозвачи. Той
припомни, че са водени много разговори, но при последния етап – с цените на системата, регионалното министерство го
е направило еднолично. Именно това е накарало бранша да обяви национален протест.
В петък след среща при премиера и приетите параметри, дадени от превозвачите, протестът се отложи с поне 3 месеца.
Според Арабаджиев предложените от тях цени са реалистични. Той отбеляза, че България е и транзитна държава. Освен
това е категоричен, че е трябвало да се „даде глътка въздух за българските превозвачи на вътрешния пазар“. Превозвачите
смятат, че държавата умишлено е занижила данните, с които е правила изчисленията за тол системата, а реалистичните
данни са за по-голям километраж на превозвачите, откъдето ще бъде компенсирана и разликата между по-високите и пониските цени на тези такси.
За нас е важен диалогът, от пролетта водим този диалог, посочи проф. Асенов и добави: „Основната ни цел е да постигнем
балансиран модел на тол системата, така че наистина да има смисъл от въвеждането на тази реформа. Превозвачите са
наши партньори. В рамките на диалога те поеха ангажимент, че ще направят всичко необходимо от 1 март успешно да
стартираме системата. Този диалог и поетите ангажименти ни дават основание да вярваме в успеха на тази реформа“.
От своя страна Йордан Арабаджиев бе категоричен, че превозвачите ще изпълнят своите ангажименти: „Искаме тол
системата да заработи от 1 март, но с цени, които са адекватни за българския пазар и транспорт и да са адекватни към
състоянието на пътната мрежа“.
До 1 март (до въвеждането на тол системата) тежкият трафик се таксува с електронна винетка по старата тарифа, каза Олег
Асенов. По думите му за 2019 г. АПИ е събрала 392 млн. лв. от лекия и тежък трафик. Той отбеляза, че целта на реформата
е да се създаде справедлив модел на пътно таксуване.
В разчетите на АПИ е заложено средно 15% от приходите от тол системата да отиват за обслужване на системата.
Петър Мутафчиев – председател на Балканския форум за транспорт и инфраструктура, поздрави превозвачите с „победата“
от петък. Според него обаче това няма да реши проблемите на българските пътища. Той подчерта, че таксите на
превозвачите и тези от разчетите на Световната банка рязко се разминават и се обърна към проф. Олег Асенов:
„Ако приемате за истина данните на превозвачите, вие ще заведете ли дело срещу Световната банка за това, че са ви
заблудили в таксите, защото там има такси от 33-39 стотинки на километър, даже 90 стотинки за определен тип камиони.
Ще поискаме ли тези пари, които са на данъкоплатците, да се върнат обратно на държавата. Значи Световната банка не е
била точна в прогнозите и тя е заблудила българското правителство. Надявам се, че това не е така. Но с твърденията от
вчерашния диалог нещата вървят в тази посока – ако с 11 стотинки успеем да направим тези приходи, които твърдят
превозвачите“.
Мутафчиев има много въпроси по тол системата. Според него диалогът върви като „след дъжд качулка“:
„Всички тези спорове няма да доведат до ефективната работа на системата т.е. тя да даде този ефект, че ние да имаме подобри пътища, да можем чрез по-добрите пътища да повлияем върху по-интензивното развитие на пътната мрежа в
страната, а също и да помогнем за безопасността на движението“.
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„Време е да се направи една проверка и да се разбере кой казва истината в АПИ за целия този процес на формиране на
системата“, призова Петър Мутафчиев. Трябва да има отделени пари за поддръжката на второкласна, третокласна и
първокласна пътна мрежа, подчерта той и изказа мнение, че тази система и тази политика на правителството не дава това
решение.
√ 30% ръст на е-търговията през 2019 година
Интервю на Снежана Иванова с Жанет Найденова за предаването ''Хоризонт за вас''
Продължава ръстът на електронната търговия и през 2019 година, заяви пред БНР Жанет Найденова – председател на
Българската е-комерс асоциация.
„Обемът на онлайн търговията – бизнес към краен потребител, за 2019 г. достига 1,750 млрд. лв. за България. В сравнение
с предишните години е най-високият резултат. 2019-а спрямо 2018-а ръстът на пазара е 30%. В Европа ръстът на 2019-а
спрямо 2018-а година на този пазар е 14%“, посочи тя.
Най-купуваните стоки онлайн са от категориите мода, спортни стоки и обувки, посочи Найденова в интервю за предаването
„Хоризонт за вас“. По думите ѝ на следващо място се нареждат стоките за дома, играчки, мебели, храна, напитки и стоки
за ежедневна употреба. Категориите за туристически услуги, самолетни билети и туристически пакети също са на челните
места.
22% от онлайн купувачите са в градовете, а 17,5% - в селата, каза още Жанет Найденова.
Повечето от потребителите (88%) пазаруват от български онлайн магазини, 35% купуват от онлайн магазини в ЕС и само
17,2% - от магазини извън ЕС.
Найденова прогнозира нов ръст на пазара от близо 30% през 2020 г., увеличаване на броя на онлайн магазините, динамика
в регулацията и нови методи и средства за маркетинг, както и навлизане на изкуствен интелект при обслужването на емагазините.
√ „Газпром“: България строи по-активно газопроводи след критиките на Путин
България започна да работи по-активно върху изграждането на газоразпределителна мрежа, след като беше
разкритикувана от страна на руския президент Владимир Путин, каза шефът на „Газпром“ Алексей Милер, предаде БГНЕС,
цитирайки ТАСС.
Руската агенцията припомня, че руският президент Владимир Путин е заявявал по-рано, че България умишлено
забавя изпълнението на проекта „Турски поток“.
В отговор българският премиер Бойко Борисов заяви, че няма забавяне, а че се спазват всички изисквания и процедури на
ЕС, тъй като е страната членка. По-късно Борисов увери, че строителството ще приключи навреме - до 31 май, припомня
ТАСС.
„Виждаме, че нашите български партньори в момента работят много по-интензивно от преди", допълва Милър.
В същото време руският министърът на енергетиката Александър Новак изразява увереност, че България ще изпълни
ангажиментите си.
„Днес работата е в разгара си, в голям мащаб. Ние сме уверени, че българските колеги ще изпълнят задълженията си и ще
изградят своята част“, каза Новак.
ТАСС припомня, че премиерът Борисов е съобщил, че България изгражда своята газоразпределителна мрежа и е готова за
голямо количество газ от Русия и Азербайджан.
Газопроводът „Турски поток“, който стартира на 8 януари, преминава по дъното на Черно море от Русия до брега на Турция.
В бъдеще, след приключване на изграждането на цялата инфраструктура, газ ще отива до Сърбия и Унгария през България.
Междувременно, в интервю за БНР, американският зам.-държавен секретар по политическите въпроси Дейвид Хейл
заяви, че САЩ се противопоставят на реализацията на проекта "Турски поток", защото разглеждат този газопровод като
геостратегически проект на Русия.
√ Започва първата сесия на ЕП за 2020
В Страсбург започва първата за годината пленарна сесия на Европейския парламент. От днес до 16 януари евродепутатите
ще работят по редица ключови теми, сред които ситуацията в Близкия изток и Брекзит.
Климатичните промени също ще са във фокуса на внимание на евродепутатите. Още в първия ден от сесията в Страсбург
ще бъде направено изявление от Комисията, свързано с пожарите в Австралия. От октомври досега е унижощена земя с
площ над 10 милиона хектара, като огнената стихия до момента взе 28 жертви.
През седмицата също така се очаква върховният представител на Европейския съюз по въпросите на външните работи и
политиката по сигурност Жозеп Борел да доклада за ситуацията в Иран и Ирак. Отделна тема ще бъде и Либия.
По темата с Брекзит депутатите ще обсъдят резолюция за мониторинг на спазването на правата на европейските граждани
в Обединеното кралство след развода с Европейския съюз.
В дневния ред на сесията в Страсбург са също така наказателните процедури срещу Полша и Унгария заради
върховенството на закона, както и възобновяването на наказателното предследване срещу чешкия премиер Андрей Бабиш
във връзка със злоупотреба с евросредства и потенциален конфликт на интереси.
Дарик
√ Мария Габриел: 25% от младежите в Европа искат да развиват собствен бизнес, а в България - едва 10%
25% от младежите в Европа имат намерение да развиват собствен бизнес, докато в България този процент е под 10 на сто.
Това каза българският еврокомисар по иновациите и образованието Мария Габриел, по време на откриването на второто
издание на инициативата „Тийноватор Стартъп Уикенд“, предаде "Фокус".
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"Бъдете креативни, бъдете уникални. Вашата идея - не се страхувайте да я споделяте. Нито една идея, нито един талант не
би могъл наистина да ни покаже потенциала и красотата си, ако той не е съпроводен с упорит труд", каза още Мария
Габриел.
Във второто издание на инициативата участват повече от 300 ученици участват във второто издание на инициативата.
София е домакин на "Стартъп уикенд за ученици от страната" за втора поредна година. В сблъсъка на идеи, представянето
на бизнес начинания и състезанието - проектът ти да е сред най-добрите, участват гимназисти, освен от столицата, а и от
Враца и Варна.
Децата, участващи в инициативата ще бъдат напътствани в своите бизнес начинания от гост-ментори, предприемачи или
от училищните клубове, със съдействието на които ще моделират и презентират своите идеи.
В първия ден на форума учениците и менторите работят по формирането на своите идеи за стартиращи компании и
подготвят техни презентации. На следващия ден проектите ще бъдат оценени от жури от инвеститори и първите проекти
ще бъдат представени.
Програмата цели да насърчи учениците успешно да развиват собствени бизнес идеи и да прилагат полезните знания и
умения по-нататък в живота си.
Industry Info
√ 1% спад в индекса на промишленото производство за ноември 2019 г.
Националният статистически институт (НСИ) регистрира спад от -1% в индекса на промишлено производство за ноември
2019 г. спрямо 2018 г. Месечният индекс регистрира измененията в производствената продукция. Годишният индекс от
друга страна отчита повишения в добивния сектор (+1,4%), в преработващата промишленост (+1,4%) и при производството
и разпределението на електрическа, топлинна енергия и газ (+9,6%).
За месец ноември 2019 г. най-значителен спад спрямо предходната година е отбелязан в ремонта и инсталирането на
машини и оборудване (-11,7%). Намаляване на производството е отбелязано в Хранително-вкусовата промишленост (ХВП)
по-конкретно при напитките (-5,1%) и храните (-4,5%). Спад е регистриран и в производството на химически продукти (4,8%).
Съществени увеличения в рамките на ноември са регистрирани при производството на лекарствени вещества (+10,7%) и
при производство, нерегистрирано другаде (+16,6%). Повишение има също при обувното производство (+9,3%) и в
печатната дейност (+8,7%). На годишна база автомобилостроенето бележи ръст с +15,9%.
Economic.bg
√ Австрия смята санкциите за „Северен поток 2“ за неприемливи
Вашингтон иска да продаде втечнения си газ на европейски държави, каза министърът на външните работи
Санкциите на САЩ срещу газопровода "Северен поток 2" са неприемливи, заяви австрийският външен министър
Александър Шаленберг в интервю за Die Presse.
Според него газопроводът помага на европейските страни да диверсифицират доставките на газ.
„Ние отхвърляме екстериториалния ефект от санкциите. Това е неприемливо. Санкциите бяха използвани за грешен
проект“, каза външният министър.
Той добави, че газопроводът "не засяга интересите на Украйна". Според него САЩ не отричат, че противопоставянето им
на "Северен поток 2" се основава на икономически интереси. Министърът смята, че Вашингтон иска да продаде втечнения
си газ на европейски държави, но "Европа има различни интереси".
Припомняме, на 21 декември 2019 г. президентът на САЩ Доналд Тръмп подписа законопроект за бюджета за отбрана за
фискалната 2020 г., който предвижда санкции срещу „Северен поток-2“ и „Турски поток“. Вашингтон нарече причината за
ограниченията „защита на европейската енергийна сигурност“. След това корабът Allseas отказа да завърши строителството
на "Северен поток 2".
Основният претендент за завършването на газопровода беше кораб, собственост на "Газпром". Ръководителят на
Министерството на енергетиката на Руската федерация Александър Новак заяви , че тръбопроводът ще бъде пуснат преди
края на 2020 г. Президентът Владимир Путин е уверен, че Русия ще може да изгради "Северен поток 2", без да привлича
чуждестранни партньори. Това заяви и председателят на "Газпром" Алексей Милер. Той добави, че може да отнеме повече
време, ако страната завърши изграждането на газопровода самостоятелно.
В. Стандарт
√ Измами с ДДС удрят търговията в Евросъюза
Европейският съюз има нарастващ търговски излишък със себе си - статистическо разминаване, което може да показва
измама с данък върху добавената стойност (ДДС) от над 60 милиарда евро годишно, показва проучване на два водещи
германски изследователски института.
Износът за други страни от ЕС е освободен от ДДС. Ако обаче дружествата неправилно са декларирали транзакциите и те
всъщност са вътрешни, те не се записват като внос от страната партньор и остават необлагаеми, според проучването,
публикувано във вторник от Габриел Фелбермайер, президент на Института IfW в Кил, и Мартин Брамл, изследовател в Ifo
в Мюнхен.
Търговският баланс на Евросъюза с Евросъюза трябва да бъде нулев, ако всички транзакции са надлежно отчетени и само
грешките в измерванията не могат да отчитат „систематичното отклонение“, се казва в проучването.
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„Много е вероятно данъчните измами да са основна причина за търговския излишък в рамките на ЕС и да струват милиарди
на данъкоплатците всяка година“, пишат изследователите.
„Грешка от такъв мащаб в статистиката на платежния баланс не е нещо, което ЕС може просто да се отклони като
интригуваща външност, особено като се има предвид, че размерът на търговските излишъци подхранва международните
спорове“, добавиха те.
Според изследователите ЕС има търговски излишък със себе си от 1993 г. насам, а цифрите са се увеличили след
разширяването на блока през 2004 г. Разминаването възлиза на 307 милиарда евро през миналата година, което струва на
страните от ЕС толкова 64 милиарда евро загубен данък върху продажбите.
Различни цени
Проучването идентифицира по-големи разлики в страни със значителни отрасли на финансови услуги като
Великобритания, Ирландия, Люксембург, Нидерландия и Кипър, което предполага, че секторът е предразположен към
статистически пропуски, според проучването.
Разминаванията също бяха по-изразени между съседните страни и страните членки с различими ставки на ДДС, казаха
изследователите.
„Самостоятелните излишъци от търговията със стоки и услуги се увеличават с течение на времето и дават основание да се
предполага, че статистическите режими на ЕС системно не са в състояние да проследяват истинските данни за вноса и
износа“, добавиха те.
Общата система на ЕС за данък върху добавената стойност събира повече от 1 трилион евро годишно в държавните
бюджети, което съответства на 7% от БВП на блока, сочат последните данни на Европейската комисия.
Около 137,5 милиарда евро са загубени поради измама, укриване, несъстоятелност, фалити, административни грешки и
данъчна оптимизация, изчислява изпълнителната служба на ЕС.
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