Асоциация на индустриалния капитал в България
Нова телевизия
√ Участие на Васил Велев в предаването „Здравей, България" на 28 август 2012 г.
http://novanews.bg/news/view/2012/08/28/35116/ще-стане-ли-2012-та-годината-с-най-висока-безработица-у-нас/
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√ Високата лятна безработица притесни експертите
http://www.livebiz.bg/analizi/s/86920640
На фона на продължаващите до края на месеца преговори за определяне на минималните осигурителни доходи (МОД)
по икономически сектори, експерти, наблюдаващи пазара на труда, алармират за тревожна тенденция, касаеща нивото
на заетост през лятото.
По данни на Агенцията по заетостта (АЗ) вече втори месец (юни и юли) безработицата у нас запазва едни и същи нива (с
коефициент 10.8%). Безработицата, според работодатели, обаче е по-висока от официално обявената. Това означава, че
за първи път сезонните дейности през лятото не осигуряват повече работни места.
Данните за увеличаващата се и през лятото безработица предизвикаха дебат дали доходите или работните места са поважни на пазара на труда.
Тенденцията коментира министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев. Запитан от БНР дали
фалитът на малките и средни предприятия, които са в ресора на МИЕТ, не е реалната причина за рекордната
безработица у нас, министърът каза: „Тя е индикатор на икономическото развитие на страната. ОП
„Конкурентоспособност" например е такъв механизъм. Там 6 пъти са се увеличили разплащанията по програмата" по
думите на министъра. Делян Добрев още утре се надява да реализира идеята на предшественика си на поста министър
на икономиката Трайчо Трайков за въвеждане на специални привилегии за висококласните инвеститори.
„Утре на Министерски съвет (МС) ще внесем промени, които дават привилегии за инвеститорите клас А и клас B като
освобождаване от осигуровки. Няма значение, дали е чужд или български инвеститор", каза министърът.
В същото време бившият управител на НОИ Йордан Христосков коментира в сутрешния блок на БНТ, че сезонните
дейности (като земеделие и строителство) вече не поемат повече безработни, въпреки че България е страната с найниски осигуровки и най-ниски данъци. Освен, че в секторите, които традиционно поемат повече работна сила през
лятото, има стагнация, за разлика от други години, когато голяма част от безработните "отлитаха в съседните страни,
сезонната заетост в чужбина през 2012-та също не е висока".
Целият Европейски съюз е в рецесия – потвърди тезата председателят на Асоциацията на индустриалния капитал Васил
Велев като подчерта, че нашият износ и стокообмен е главно за страните от ЕС, а там „икономиката буксува". По повод
продължаващите и в момента преговори за определяне на минималните осигурителни доходи, председателят на
асоциацията коментира: „Предлагаме, където няма договореност да не се увеличават административно праговете".
Доходите растат по-бързо от производителността на труда посочи още Велев, който припомни, че през последните 4
години „загубихме над 400 хил. работни места. В същото време всяка година работните заплати растат със 7-8%."
„Не доходите, а тези, които не работят са големият проблем", според икономистът от Института за пазарна икономика
Петър Ганев. „Ако искаме работното място да носи стандарт, осигуреност за здраве и пенсия, не можем да постигнем
това по административен път" - на мнение е Ганев, който подчерта, че ако държавата се намеси административно, ще
изгубим бройката на такива работни места. „Има противодействие между осигуряването и работното място, но когато
двете се сблъскат, се дава предимство на работното място" – на мнение е икономистът.
Сезонната заетост се активизира през месеците май-юли – каза в ефира на БНР изпълнителният директор на Агенцията
по заетостта (АЗ) Камелия Лозанова. В момента няма повод за притеснения, че нещо различно се е случило с равнището
на безработицата – категорична е Лозанова, която призна, че в агенцията е постъпило уведомление за масово
съкращение на 800 човека, но реалното уволнение в предприятието е било 200 човека. „Нямаме над 200 човека, които
реално да са били освободени през настоящата година." - каза Лозанова, която посочи още, че секторът на услугите
показва най-голямо движение към безработица. Няма да има драстичен ръст на равнището на безработицата, която до
края на годината ще достигне 11.2%, прогнозира още Лозанова.
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√ Минорно настроение
http://www.capital.bg/biznes/kompanii/2012/08/28/1896601_minorno_nastroenie/
След няколко месеца на колебливи оценки бизнесът отново е минорен. Това показват данните от анкетата на
Националния статистически институт за бизнес климата в страната за август. Нагласите на мениджърите се влошават във
всички сектори на икономиката, като общият показател за бизнес климата се понижава с 3.3 пункта. Това е най-големият
спад, регистриран от началото на годината. Все пак трябва да се има предвид, че при тези данни има сериозни месечни
колебания и освен това се правят на база извадка от мениджъри, които може да не са представителни за своя сектор.
Отчетеният спад сега е в съзвучие с движението на подобните индекси в някои от останалите държави в Европа.
Обявеният ден по-рано индекс на бизнес доверието в Германия показа четвърти пореден месец на спад. Страната е найголемият експортен партньор на България и всяка промяна там се отразява и на българските износители тук. Индексът,
компилиран от института Ifo на база прогнозите на 7000 мениджъри, показва стабилни нива за текущото представяне на
германската икономика (спад от 111.5 на 111.2), но очакванията за бъдещето се свиват чувствително от 95.5 на 94.2
пункта. Това показва, че след стабилните първи две тримесечия вероятно Германия я очаква по слабо трето. През август
показателят падна на най-ниското ниво от над две години.
Някои български производители вече заявиха, че отчитат спад на поръчките. "Това са външните влияния. Отделно от
това имаме и типично наши проблеми като финансовото състояние на фирмите. Междуфирмената задлъжнялост е
висока, държавата и най-вече общините не се разплащат редовно с бизнеса, процедурите по несъстоятелност са бавни и
кредиторите не могат да си вземат парите, а банковото кредитиране е много слабо", коментира Камен Колев,
заместник-председател на Българската стопанска камара. Той допълва, че като цяло обстановката и извън, и вътре в
страната не предполага възстановяване на средата и не дава основания за оптимизъм.
Без изненада за строителството
Най-драстично са спаднали настроенията в сферата на строителството, където общият показател е с 6.9 пункта по-нисък
от предходния месец. Оценките на мениджърите за строителната активност на фирмите и настоящото им състояние са
негативни, но основната причина за понижаването на секторния индикатор е увеличеният песимизъм в очакванията за
следващите месеци. По тази причина прогнозите за заетите в бранша също се променят в посока надолу.
Като цяло обаче тези резултати не са изненадващи предвид задаващия се край на активния строителен сезон. Според
Георги Стоев от Industry Watch липсата на оптимизъм в бранша е логична и се подкрепя и от данните за разрешителните
за строеж, които вече са на дъното и подобрение няма. "Живеем във времена на стагниращи инвестиции, а кредитът за
подобни начинания е почти замръзнал", коментира той.
Част от веригата
Индикаторът за бизнес климата в промишлеността намалява с 2.8 пункта спрямо юли. Нещо повече - причината за спада
е не само по-лошата оценка на мениджърите за настоящото състояние на предприятията, но и негативните им
очаквания за следващите месеци, които от своя страна се дължат на намалените поръчки от чужбина. По думите на
Георги Стоев българските предприятия от преработващата промишленост са свързани с доставчици на части или
компоненти за големи световни производители. Така в момента, в който има свиване на търсенето на дадени
потребителски стоки, това се отразява на местните фирми. Голяма част от българските машиностроителни предприятия
например работят за автомобилни компании, които произвеждат дълготрайни потребителски стоки. Те са и найзасегнатите в бизнес цикъла при спад на потреблението. "За добро или лошо България е част от тази верига на добавена
стойност", посочи Стоев. Той добави, че прогнозите на икономистите са били за ръст на т.нар. конкурентно развиващи се
производства, ако не в краткосрочен, поне в средносрочен план. "Очаквахме, като мине рецесията в Европа, те да бъдат
новите двигатели на растеж", добави той.
Умерен спад при услугите
Бизнес климатът в сектора на услугите също се влошава през август, като съставният показател спада с 2 пункта в
сравнение с предходния месец. Причината е изместването на очакванията на мениджърите за бизнес състоянието на
предприятията през следващите шест месеца от "по-добро" към запазване на "същото", показват данните на НСИ. Малко
по-добри са оценките им за настоящото състояние на фирмите. Прогнозите им за търсенето на услуги през следващите
три месеца също са малко по-благоприятни. Въпреки това компаниите не очакват да увеличат персонала си. Според
Георги Стоев много е важно към кои услуги е насочена методиката на НСИ. "Бизнес услугите доста се свиха и няма
перспективи да се разгърнат. Все пак услугите за крайни потребители по някаква причина растат", каза той.
По-добри очаквания в търговията на дребно
Най-малка е промяната при търговията на дребно, въпреки че и там движението е отново надолу. Показателят за бизнес
климата в сектора намалява с 1.7 пункта, което се дължи на по-умерените оценки на мениджърите за настоящото
състояние на компаниите. В същото време обаче те имат и по-положителни очаквания за следващите шест месеца.
Прогнозите им за поръчките към доставчиците и обема на продажбите през следващите три месеца също са поблагоприятни, въпреки че и в този сектор не се планира наемане на още работници.
Като цяло се наблюдава динамична промяна при бизнес моделите, смята Георги Стоев. Такъв е например случаят в
търговията на дребно, където големите играчи изместват по-малките, а магазините се преместват от улицата към
интернет. "Това са органични промени, чисто вътрешни за всяка компания, които могат да обяснят оптимизма", смята
той.

√ БЕХ пуска облигации за 300 млн. долара (допълнена)
http://www.capital.bg/biznes/kompanii/2012/08/28/1896263_beh_puska_obligacii_za_300_mln_dolara_dopulnena/
Българският енергиен холдинг (БЕХ) планира да емитира облигации за 300 млн. долара на международните пазари в
началото на следващата година, съобщава Reuters, като цитира изпълнителния директор на холдинга Михаил Андонов.
Той е обяснил пред агенцията, че средствата са нужни на БЕХ, за да се изплатят 195 млн. евро, които дъщерното му
дружество - Националната електрическа компания (НЕК), дължи по синдикирания заем към консорциум от банки,
ръководен от BNP Paribas. Заемът, който беше взет от НЕК
заради проекта "Белене", трябва да бъде изплатен до май 2013 г., но влошеното финансово състояние на
електрическата компания не й позволява да се справи сама.
По думите на Андонов тази есен БЕХ ще получи кредитен рейтинг, който според него ще съответства на държавния.
Standard and Poor's оценява България с BBB, Moody's – на Baa2, а Fitch на BBB- (няма договор с правителството - бел.
ред.), припомня Reuters.
Холдингът планира да емитира деноминирани в долари облигации на стойност между 250 и 300 млн. долара.
"Предпочитаме щатските долари, защото доларовите пазари имат доста големи ресурси. Ще бъде добре, ако можем
да постигнем лихва между 3.5 и 4.5 процента", коментира Андонов. Той обаче не е уточнил с какъв падеж ще е
емисията. Решението да се избере доларова емисия е странно най-малкото поради факта, че доларът в момента е в
средносрочен тренд на поскъпване. Ако дълговата криза в еврозоната се влоши, то щатската валута ще продължи да
поскъпва, което ще оскъпи самата емисия и я излага на висок валутен риск.
Наложителни причини
В началото на май БЕХ вече отпусна заем на НЕК за 70 млн. лв., с който компанията трябваше да покрие част от ядрения
кредит. Причината беше, че разсрочването му беше под въпрос, тъй като две от банките в синдикирания заем белгийската Dexia и японската Mizuho, отказаха да продължат участието си в него, с което се отвори и финансовият
прозорец от 55 млн. евро. В същото време останалите шест банки в синдиката не пожелаха да увеличат своите дялове, с
което да покрият сумата. Това наложи част от нея да бъде отпусната от холдинга, а останалата беше покрита със
свободни средства на НЕК, което позволи и разсрочването с една година. Явно обаче и след нейното изтичане
дружеството няма да е способно да върне целия заем, което налага и взимането на мерки като идеята с емитирането на
облигациите.
Лоши резултати
За лошото финансово състояние на НЕК говорят и финансовите отчети на дружеството. Още през първото тримесечие на
2012 г. компанията излезе на загуба, която в края на първото полугодие вече е 128 млн. лв. Тя се дължи на по-малкото
приходи от продажбата на електричество както на вътрешния, така и на външния пазар. НЕК
Линк досие
обаче не е единственото дружество, нуждаещо се от финансова инжекция. През първото шестмесечие на 2012 г.
"Булгаргаз" отчете отрицателен паричен поток и от оперативна дейност, което сериозно застрашава финансовото й
състояние. В същото време "Топлофикация - София" остава голям длъжник не само на "Булгаргаз", а и на самата БЕХ, на
която дължи 57 млн. лв.
Други възможности
Възможността за емитиране на облигации от страна на БЕХ вече беше коментирана и от министъра на икономиката и
енергетиката Делян Добрев. Друг възможен вариант, с който енергийният холдинг да помогне на закъсалите си
дружества, е изтеглянето на заем, тъй като има изключително ниска задлъжнялост - пасивите й са едва 30 млн. лв. при
активи за над 3 млрд. лв.
Не е ясно какво става и с идеята на правителството да предложи на фондовите пазари дял от Българския енергиен
холдинг, което се обсъжда от началото на мандата на ГЕРБ. По изчисления на финансовия министър Симеон Дянков
целта е да се получат неколкостотин милиона евро чрез листването между 10 и 25% от холдинга на българската и някоя
чужда борса.
Вестник Сега
√ Такси ще топят втората ни пенсия поне още година
http://www.segabg.com/article.php?id=614215
Таксите, които дружествата събират за управление и инвестиране на парите на българите за втора пенсия, ще продължат
да топят партидите поне още година, а може и повече. В началото на годината от КФН подготвиха промени в Кодекса за
социално осигуряване, които предвиждаха таксите да падат плавно още от т.г., но законопроектът вече месеци не влиза
в програмата дори на Министерския съвет.
В същото време вече е пуснат за съгласуване между институции и заинтересовани страни друг законопроект за
въвеждане на прословутите мултифондове, които ще позволят на осигурените да избират дали портфейлите им да се
инвестират рисково, консервативно или балансирано. Според представители на пенсионните дружества идеята е двата
законопроекта да бъдат събрани в един и да бъдат приети до края на мандата на това правителство или най-късно през
първата третина от следващото управление. Това означава, че всички промени ще се задействат в най-добрия случай от
началото на 2014 г.
Запознати с новия законопроект твърдят също, че мултифондовете ще важат първо само за доброволното осигуряване.
За втория стълб - задължителното доброволно осигуряване, собствениците на партидите ще продължат да се доверяват

на избора на фондовете за инвестиране на портфейлите им, вместо сами да избират дали да рискуват повече за поголяма доходност, или да разчитат на ниски, но по-сигурни дивиденти.
В подготвените промени отново не се предвижда регламентиране на начина на изплащане на пенсиите от
допълнителното задължително осигуряване. В момента пенсионните фондове само трупат активи, тъй като от пазара на
труда не са излезли още поколенията, родени след 1959 г., които са задължително осигурени в тях. Около 2018 г. обаче
ще трябва да започнат да се изплащат първите допълнителни пенсии, което може да става по три начина - сумата да се
получава накуп, за определен брой години или до живот. При последния вариант практиката по света е да се създаде
специален гаранционен фонд, който е на солидарен принцип и с него се гарантира плащането на пенсии до живот на
хората, надживели прогнозната продължителност.
СМЕТКИ
Актюерските разчети на КФН показаха, че за 40 г. сегашните такси биха стопили с около 20.5% парите за втора пенсия на
хората. Затова се появи и предложението от 2012 г. инвестиционната такса, която е до 1% върху активите, да падне до
0.6% през 2016 г. От 2017 г. пък трябваше постепенно да намалява и таксата, събирана от всяка вноска по партидата,
която е до 5%. През 2020 г. тя трябваше да стане до 3%. Според пенсионните дружества обаче става въпрос по-скоро за
пропуснати ползи към активите, отколкото за стопяването им.

