Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите
Блумбърг тв
√ На какво се дължи ръстът от 8% в разходите за труд
Васил Велев, председател на АИКБ, в предаването Светът е бизнес, 21.06.2016
Ръстът от близо 8% на разходите за труд през първото тримесечие на 2016 спрямо миналата година се дължи на
повишаването на възнагражденията с цел задържане на персонал, административното нарастване на минималната
работна заплата и увеличаването на минималните осигурителни доходи. Това каза Васил Велев, председател на АИКБ, в
предаването „Светът е бизнес“ с Ивайло Лаков по Bloomberg TV Bulgaria.
Наблюдава се ръст от 14,5% на възнагражденията в административни и спомагателни дейности. В страната има
изсветляване на икономиката, особено по отношение на събираемостта на акцизи и ДДС. На пазара на труда обаче по този
показател тенденцията е противоположна, коментира още той.
По думите му ръстът в почасовото заплащане е в пъти по-голям от ръста на производителността на труда, което е
неустойчива тенденция.
Вижте видеото тук.

Дума
√ От "Подкрепа" настояват бюрата по труда да са посредници за еднодневните договори
Към дирекциите на Бюрото по труда да бъдат организирани отдели, които да посредничат в набирането на работници за
ден за полето, настояват от КТ “Подкрепа”. Работодателите ще разчитат на работна ръка и няма да се чудят в усилния
период откъде да вземат хора, коментира икономическият съветник на синдиката Ваня Григорова. По този начин
работещите на полето ще имат сигурност, че ще си получат заплащането и ще имат осигуровки, уточни тя. По думите на
Григорова, с промяната ще бъдат "изхвърлени" от веригата и т.нар. "тартори", които сега се ползват от земеделските
производители за намиране на работници. Тя обяви, че до края на миналата година са подписани 72 000 еднодневни
трудови договора. По-малко от 13 000 души са били наети на този тип договори. Това са 1,42% от хората, които си изкарват
прехраната в този сектор.
КТ “Подкрепа” е против идеята еднодневният трудов договор да се подписва до 14 дни след извършване на земеделския
труд. Според тях така работникът не може да докаже, че е работил на полето, което е важно, за да си получи заплатата и
осигуровките. Синдикатът е разтревожен и от това, че се обсъжда идея за отпадане на предварителното разрешение от
Инспекцията по труда за наемане на лица между 16 и 18 години.
“Еднодневните трудови договори бяха въведени не за да се махат права на хората, а с цел хората, които участват в
събирането на реколтата, да се научат да се подписват на някакво листче и да знаят, че няма да им бъдат отнети
социалните права”, заяви Теодор Дечев от Асоциацията на индустриалния капитал в България.
Припомняме, че еднодневните трудови договори бяха въведени през юли 2015 г. Според експерти заетите в селското
стопанство са между 700 000 и 1,3 млн. души.
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Важни обществено-икономически и политически теми
Investor.bg
√ България е на 86-то място в света по принос на туризма към БВП
Туристическата индустрия е допринесла с 2,85 млрд. лв. към икономиката на страната през 2015 г., сочи нов доклад
България се нарежда в първата половина на страните по отношение на приноса на туристическия бранш към общата им
икономика. Страната ни е класирана на 86-то място в света по този показател, става ясно от годишния доклад Economic
Impact Report 2016 на световната организация по туризъм World Travel & Tourism Council (WTTC), който обхваща 184 страни
и 24 региона.
Според доклада прекият принос на туризма към БВП на страната през 2015 г. е в размер на 2,85 млрд. лева, или 3,3% от
общия БВП. Очакванията се той да се повиши до 3,9% през 2016 г. и да расте средно с 5,3% годишно за периода между
2016 и 2026 г., достигайки до 4,96 млрд. лева през 2026 г.
В същото време прекият принос на туристическата индустрия към заетостта в България е 92 500 работни места, или 3,1%
от общата заетост. Очаква се броят им да се увеличи с 2,6% през 2016 г. и да нараства с 2,9% средно годишно до 126 000
работни места, или 4,5 от общата заетост през 2026 г.
Инвестициите през 2015 г. пък възлизат на 1,35 млрд. лв, или 7,6% от общите инвестиции. Тази сума обаче се очаква да
спадне с 1,3% през 2016 г., но след това да се покачва средно с 2,9% годишно през следващите десет години, достигайки
1,78 млрд. лв през 2026 г.
На световно ниво туризмът е добавил 7,2 млн. работни места към глобалната икономика и е допринесъл с 7,2 трлн. долара
за брутния вътрешен продукт.
Дейвид Скосуил, председател и главен изпълнителен директор на WTTC, казва: „Въпреки несигурността в глобалната
икономика и специфичните предизвикателства пред туризма миналата година, секторът се е разраснал с 3,1%,
допринасяйки с 9,8% към общия БВП. Туризмът е вкарал и общо 284 млн. работни места през 2015 г., ръст от 7,2 милиона,
което означава, че сега подкрепя, пряко или непряко, едно на всеки 11 работни места на планетата“.
Скосуил добавя, че туризмът още веднъж е доказал устойчивия си характер. „Терористичните атаки, епидемиите,
колебанията на валутните курсове и геополитическите предизвикателства са повлияли на сектора на ниво страна и регион,
но на глобално ниво туризмът продължава да се представя стабилно“, допълва експертът.
Страните, в които туризмът се е представил много по-добре от по-широката икономика през 2015 г. включват Исландия,
Япония, Мексико, Нова Зеландия, Катар, Саудитска Арабия, Тайланд и Уганда.
Ръстът на сектора е стимулиран от глобален ръст на доходите на домакинствата от средната класа, остаряващото
население, което пътува повече, и нарастващата свързаност между дестинациите, което прави пътуването много подостъпно.
Всички региони в света показват ръст на общия принос на туризма към БВП през 2015 г. Югоизточна Азия е най-бързо
разрастващият се регион с ръст от 7,9%, следван от Южна Азия с 7,4%. Близкият изток отчита повишение от 5,9%, Карибите
– от 5,1%, Субсахарска Африка – 3,3%, а Северна Америка – 3,1%. Европа се нарежда едва след тези региони с ръст от 2,5%.
Прогнозите са, че общият принос на туризма към БВП ще се разрасне до 3,5%, като се очаква той отново да задмине
глобалния икономически растеж за шеста поредна година.

√ Парламентът одобри вграждането на чип в личните документи
Смяната на личните карти няма да е задължителна
Личните карти на българите ще могат да съдържат данни и удостоверения за електронна идентичност и квалифициран
електронен подпис. Това решиха депутатите като приеха на първо четете промени в Закона за българските лични
документи, предложени от правителството.
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Поправките, с които на личните ни карти ще има чип, трябва да влязат в сила от 1 януари 2018 г., когато МВР ще има
техническа възможност за издаване на лични документи с електронен носител. Според промените смяната на личните
карти няма да е задължителна от тази дата, а ще става поетапно, при изтичане на настоящите.
По данни на МВР всяка година, поради изтичане на срока, загуба или навършване на 14-годишна възраст, се издават по
около 600 000 лични карти, като в някои години се очаква този брой да нарасне до 1,6 милиона.
Предвидена е възможност на електронния носител на информация в личната карта да се записват и биометрични данни в
отделен защитен сегмент на носителя, съгласно препоръките на Международната организация по гражданско
въздухоплаване, ако в заявлението за издаване лицето е заявило желание за това.
Ако някой не иска да има чип на личната си карта, трябва да заяви това изрично. За международния паспорт пък ще е
обратното – чип ще има само при поискване.
Промените в закона, предложени от кабинета, минаха без критики, но пък поправките, внесени от ДПС, доведоха до спор
и в крайна сметка не бяха одобрени от парламента. Те предвиждаха по изключение българските граждани да могат да
подават заявления за издаване на документи за самоличност и без обявен постоянен адрес.

√ М. Димитров: Няма логика горивата в България да са по-скъпи, отколкото в ЕС
Търсенето е елемент от цената на стоката, припомни говорителят на КЗК Марио Гаврилов
Няма икономическа логика горивата в България да са с по-висока цена, отколкото в ЕС, коментира в ефира на „Нова
телевизия“ депутатът от Реформаторския блок Мартин Димитров. По негови данни в момента цената (без акциз и ДДС) е
малко по-ниска от средната в общността, но тенденцията е да се повишава и приближава към средните нива в ЕС и според
Димитров дори има вероятност отново цените да станат над средноевропейските.
По данни, цитирани от депутата, цената на дизела у нас на 21 юни е била 0,493 евро за литър, а средноевропейската –
0,497 евро. За него обаче ситуацията в момента е по-добра спрямо началото на годината. Причината за това е, че
проблемът беше поставен остро в обществото.
В България ставките на акцизите върху горивата са най-ниските в ЕС и има предпоставка крайните цени на горивата у нас
да са най-ниски в общността, поясни още Димитров.
Разликата в цената на бензина в отделните области на страната говорителят на Комисията за защита на конкуренцията
(КЗК) Марио Гаврилов, който също участва в дискусията за горивата, обясни с практиката за „напасване на пазара“.
Според проверката на регулатора, когато в даден регион се появи „играч“ с по-ниска цена, останалите на пазара също
намаляват цената, за да могат да бъдат конкурентни. Такъв е примерът в Смолян, Варна и други области на страната.
Нормално е в София цените да са по-високи, защото има по-платежоспособно търсене и пазарът е по-голям, допълни още
Гаврилов. В Бургас търсенето също е по-голямо и това обяснява „аномалията“ в града с най-ниските транспортни разходи
за горивата, цената им също да е по-висока.
„В цената на една стока, освен стойността по нейното производство, има и елемента търсене“, обясни още той.
По негови думи проверката на пазара на горива е на финалната права и следващият състав на Комисията ще прецени какво
да направи с данните, събрани от анализите. По-късно днес в Народното събрание ще бъдат изслушани кандидатите за
членове на КЗК. Мандатът на сегашните членове вече изтече.
Говорителят на Комисията отново призова да бъде налагана наказателна отговорност за фирмите, които правят картел.

24 часа
√ Кабинетът с три нови проекта за финансиране по програма "Транспорт"
Доизграждането на Западната дъга на Софийския околовръстен път, допълнителни дейности към проекта за
рехабилитация на жп отсечката Пловдив-Бургас, както и разширението на участъка от третия лъч на софийското метро ще
бъдат предложени за финансиране по Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020 г.
Това реши днес кабинетът, като промени проект за споразумение с Европейската комисия, съобщава "Дневник".
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Приетите днес промени предвиждат преразпределение по години на средствата от Европейския фонд за регионално
развитие по бюджета на програмата при запазване на общата им стойност. Първоначално одобрените 16,5 млн. евро за
2016 г. са завишени с 25 млн. евро, с което се покриват разходите по трите допълнителни проекта.
Компенсаторно средствата за следващите три години се намаляват с по 8.3 млн. евро. По този начин се гарантира
изпълнението на проектите, които са от изключителна важност за развитие на инфраструктурата в България, се казва в
мотивите към решението.

√ Предлагат 30% гаранция по проекти, свързани с хазарт
Това каза в Ямбол вчера аграрният министър Десислава Танева по повод приема по мярка 6.3 - Стартова помощ за
развитието на малки стопанства от 4 юли до 12 август с бюджет 30 млн. евро.
Тя пояснява, че не е предвидено тази година да се отвори прием по подмярка 6.4 за подкрепа за неземеделски дейности,
защото догодина мярката и условията ще бъдат предмет на обществен дебат какъв тип инвестиция да бъде допустима.
По мярка 4.1 - Инвестиции в земеделски стопанства продължава комуникацията с Европейската комисия, за да бъде
пусната включително с разходите за напояване.
Ще има задължително обсъждане с бранша и след него ще се реши и в какво време и обхват да бъде отворен следващият
прием с целия наличен бюджет за програмния период.
Министър Танева разясни в цифри:
. 32% от общия бюджет на програмата е насочен за мерки за земеделие и преработка, за агроекология и климат са
предвидени 27%, а за публична инфраструктура - 25%.
През септември се предвижда прием по мярка 7.2 - Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на
всички видове малка по мащаби инфраструктура. Наредбата е предмет на обществен дебат.

Труд
√ 20 000 българи търсят работа в Европа
Наши пускат CV-та в специализиран портал
Над 1,1 млн. са свободните позиции на Стария континент
Близо 20 000 българи търсят работа в Европа чрез свои автобиографии и публикации в европейския портал за
професионална мобилност (EURES). Целта на интернет платформата е подпомагане на свободното движение на работници
на територията на 28-те членки на територията на Европейския съюз плюс Швейцария, Исландия, Лихтенщайн и Норвегия.
Над 1,1 милиона са свободните работни места на Стария континент, за които има подадени близо 260 000 автобиографии
пред 6700 работодатели, директно търсещи нови служители.
Най-много са обявените свободни работни места в Германия - над 540 000, следвана от Франция - близо 135 000. В Белгия
има обявени повече от 123 000 работни места, във Великобритания - над 56 000, в Чехия - 52 000.
Активността на българите в търсенето на работа зад граница е на фона на задълбочаваща се кадрова криза и тенденция за
сериозно повишение на заплатите в големите градове на страната. Последните данни на европейската статистическа
служба Евростат за България показват ръст на заплащането на труда в началото на 2016 година у нас със 7,6% спрямо
първото тримесечие на миналата година, когато беше отчетен растеж от 7,1% и след повишение на заплатите с 5,8% през
последните три месеца на 2015 година. По този показател нашата страна заема второ място сред всички 28 страни членки
на ЕС, като страната ни е изпреварена единствено от Румъния (ръст на заплатите с 10,4%).
По данни на НСИ най-високи продължават да бъдат заплатите в София. Средната брутна месечна работна заплата за януари
2016 г. в столицата през март е била 1296 лева.

Сега
√ Бюрокрация проваля схемата "паспорт срещу инвестиция"
България е привлякла едва 84 чужденци и 84 млн. евро за година, а Унгария отчита над 10 пъти по-високи резултати
Прословутата българска бюрокрация е в състояние да провали и най-добрата насърчителна мярка и вчера се появи
поредно доказателство за това. Според доклад на базираната в Лондон организация Glоbаl Invеѕtоr Immіgrаtіоn Соunсіl
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(GIIС) за 9 държави от ЕС, които дават възможност на чужденци да придобият право на постоянно пребиваване и на
гражданство, ако направят инвестиция, нашата страна има забележително слаби резултати.
В групата влизат още Иcпaния, Пopтyгaлия, Maлтa, Унгapия, Гъpция, Kипъp, Лaтвия, Beликoбpитaния. През миналата година
деветте са привлекли по схемата "паспорт срещу инвестиции" 6200 бизнесмени и 4.3 млрд. евро. Приносът на България в
тази статистика е повече от скромен - едва 84 чужденци и вложени 43 млн. евро, показва проучването на GIIС. За сравнение
през 2015 г. Унгария, която е близка по мащаби до нас, се е оказала атрактивна за 2900 инвеститори с общ портфейл от 870
млн. евро. Малките островни държави Кипър и Малта също са пожънали големи успехи със своите облекчения за
привличане на инвеститори имигранти в изследвания период - 2013 -2015 г.
Улесненията за пребиваване на чужденци извън ЕС станаха особено популярни в последните години, защото Европа
изпитва глад за инвестиции, а руски, китайски, турски и т.н. предприемачи се сблъскват с визи и други формалности.
"Бързата писта" за получаване на документи за престой и за гражданство има за цел да разграничи бизнесмените със
сериозни намерения от обикновените пришълци.
Авторите на анализа обясняват чрез сравнения защо едни държави успяват да привличат инвеститори с такива мерки, а
други не. Унгapия например прилага съвсем проста процедура за oбpaбoткa нa дoкyмeнтите и право за пребиваване се
урежда зa пo-мaлкo oт мeceц. Неслучайно Унгapия е №1 в ЕС за 2014 г. по пpивлeчeни чрез такива облекчения капитали. В
Kипъp пpeглeдът и oдoбpeниeто нa заявката за гpaждaнcтвo приключват в paмкитe нa 3 мeceцa. А в България чиновниците
"бързат бавно" - за paзpeшeниe зa пocтoяннo пpeбивaвaнe чpeз инвecтиция се чака около 6 мeceцa, a за паспорт - наймалко година. При това положение ниските данъци у нас очевидно не изглеждат толкова изкусителни.
Друг нашенски проблем е липсата на прозрачност и на реклама. Авторите на проучването посочват, че Beли?oбpитaния и
Пopтyгaлия нaпpимep пyбликyвaт peдoвни дoклaди c peзyлтaтитe, пocтигнaти по cъoтвeтнaтa насърчителна пpoгpaмa, ?aтo
oбявявaт бpoя пpивлeчeни инвecтитopи и капитали с разбивки по сектори. А Бългapия нe oбявявa подобна статистика,
данните се събират от бизнеса.
В България условието чужденец да получи по-лесно документ за пребиваване е да вложи поне 1 млн. лева (500 000 евро).
Прагът е такъв и в повечето страни, които прилагат схемата. За паспорт трябва да се инвестират още толкова. Парите могат
да се вложат в покупка на цели предприятия, на акции и дялове, на имоти и на облигации и др. финансови инструменти.
Преди дни депутатите ни намалиха 6 пъти прага за инвестиция в имот срещу гражданство - от 600 000 на 100 000 лева, като
гласуваха на първо четене промени в Закона за чужденците. Зам.-министърът на вътрешните работи Красимир Ципов
обясни, че досега само двама чужденци са получили гражданство, след като са инвестирали в имоти. С поправките в закона
визи за дългосрочно пребиваване ще се получават и ако кандидатствалите са разкрили десет работни места на пълно
работно време. По този начин се гарантира, че право за пребиваване ще получат истински инвеститори, а не хитреци, които
просто са регистрирали фирма у нас.
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