Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите
Капитал
√ Пенсионните фондове: Промените в КСО нарушават правата на осигурените
Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване (БАДДПО) счита, че т.нар. право на избор,
регламентирано в Кодекса за социално осигуряване, нарушава правата на гражданите, дадени им от конституцията. В
мотивите си до Конституционния съд асоциацията подробно обяснява, че с даването на възможност на гражданите да се
осигуряват изцяло в държавната система и в частен пенсионен фонд,се подменя моделът на пенсионно осигуряване в
България.
Четири дружества от асоциацията атакуваха наредба към кодекса във
Върховния административен съд. ВАС от своя страна препрати казуса към
Конституционния съд, тъй като наредбата е написана на база на самия
кодекс и урежда прехвърлянето от НОИ в частен фонд и обратно.
Конституционният съд поиска становища от всички заинтересовани страни и
вероятно ще се произнесе до края на годината. Миналата седмица
Комисията за защита на конкуренцията вече излезе със становище, че
промените са непазарни и нарушават модела на функциониране на сектора.
Промяна в модела
Според асоциацията новите текстове в КСО означават, че вторият капиталов
стълб на пенсионната система вече не е задължителен, а задължителен
остава само първият солидарен стълб. Освен това законът създава
възможност напълно да се премахне капиталовият стълб, ако всички
осигурени упражнят правата си.
Фондовете отбелязва, че в зависимост от това дали осигурените са
упражнили "право на избор" за едни от тях пенсионната система е
едностълбова и при пенсиониране те ще получат една пенсия, а за всички
останали тя е двустълбова и те ще получат две пенсии, т.е. паралелно
съществуват два различни модела на пенсионно осигуряване и гражданите
могат да "избират" между тях, като няма гаранция дали многократният избор е в интерес на гражданите.
Между какво избират осигурените
При избор само на държавното осигуряване бъдещият пенсионер губи личните си пенсионни спестявания (средствата,
натрупани по индивидуалната му партида, включват направените през годините осигурителни вноски и натрупаната по тях
доходност) и свързаните с тях права, припомнят от асоциацията.
Средствата се прехвърлят от универсален фонд в Сребърния фонд, а при професионалните – в ДОО, където се вливат в
обща деперсонализирана парична маса и където няма лични партиди, а средствата се ползват за предвидените в закона
за Сребърния фонд цели или за изплащане на пенсиите на настоящите пенсионери по силата на принципа на
солидарността.
"С мотив, че се дава "избор" на гражданите, всъщност се създават законови механизми личните им средства да бъдат
"погълнати" от публичен фонд, в който средствата са част от централния бюджет на държавата и перо от фискалния резерв,
а наследниците на осигуреното лице губят правото да наследят натрупаните по индивидуалната партида средства при
неговата смърт", коментират пенсионните фондове.
Така от гледна точка на защитеното от конституцията право на собственост осигуреното лице губи собствеността върху
личните си пенсионни спестявания. Освен това законът не предвижда процедура осигуреният да бъде информиран за
последиците от това – той се отказва от правото на собственост, без да знае какъв ще бъде размерът на неговата бъдеща
пенсия, дали и как прехвърлената от него сума ще се отрази на нейния размер и дали ще бъде отчетен индивидуалният
му осигурителен принос, което е равносилно на неинформиран избор. Срещу отказа си от правото на собственост,
включително лишаване на наследниците си от техни права, съответният гражданин получава "обещание" от държавата, че
в един бъдещ момент няма да му се намалява пенсията.
Така изборът е неинформиран, а в него е заложена икономическа принуда чрез начина на определяне на индивидуален
коефициент при отпускане на държавната пенсия, допълват в становището си от асоциацията.
Каре:
Работодатели също смятат, че текстът е противоконституционен.
Текстовете на КСО противоречат на три текста в конституцията – в противоречие са с принципа на правовата държава –
правата и интересите на едни да не са уредени в ущърб на други, за свободната стопанска инициатива и правото на
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обществено осигуряване, се казва в становището на Асоциацията на индустриалния капитал в България. Асоциацията
припомня задължителното по закон осигуряване във втория стълб и смята, че даването на възможност за осигуряване
само в държавната пенсионна система й урежда възможност за своеобразен монопол. Така вторият стълб се превръща
в доброволно конкурентен на държавното осигуряване и това е регламентиран отказ от възприетия пенсионен модел
преди 15 години.

Важни обществено-икономически и политически теми
Информационна агенция "Фокус"
√ МОН: Стартира регистрацията на студентите и висшите училища по проект "Студентски практики" – фаза 1
София. От вчера информационната система на проект "Студентски практики" е достъпна за регистрация за студентите и
висшите училища. Чрез своите академични наставници висшите училища ще подпомагат процеса на изпълнение на
практиката. Това съобщиха от пресцентъра на Министерство на образованието и науката.
Само в рамките на вчерашния ден над 180 студенти са изявили желание за участие в практики в реална работна среда по
професионалните направления, по които се обучават, и са се регистрирали в информационната система чрез създаване на
свой профил.
Преди седмица бе дадена възможност на работодателските организации да се регистрират в информационната система
за участие в проект "Студентски практики". През тази седмица са се регистрирали над 600 работодателски организации.
Процесът по регистрацията на работодателите ще продължи до края на проекта – декември 2017 година.
Банкеръ
√ Московски: Концесията е най-доброто решение за летищата
Концесията е най-правилното решение за дългосрочното развитие и конкурентоспособността на българските летища,
заяви министърът на транспорта Ивайло Московски по време на днешното официално откриване в София на
международната конференция "Европейско и американско партньорство на авиационния бизнес и инвестициите".
"Изграждането на модерна летищна инфраструктура изисква време и значителни финансови средства. За да бъдат
осигурени постоянни и достатъчни по обем инвестиции, е избран подходът на концесионирането на летищата в страната.
Към момента са предоставени на концесия за период от 35 години летищата във Варна, Бургас и Горна Оряховица. През
тази година са открити концесионни процедури и за останалите две международни летища в София и Пловдив", обясни
Московски.
Той изрази увереност, че конференцията ще помогне за подобряване на транспортната свързаност между Америка и
Европа, и по-специално Югоизточна Европа.
По думите му, регионът притежава голям потенциал за развитие. Като конкурентни предимства на България министърът
подчерта либерализираният авиационен пазар, цялостното прилагане на европейските и международните стандарти,
построените наскоро пътнически терминали в летищата София, Пловдив, Варна и Бургас, както и обновените писти на
летищата във Варна и Бургас.
Дума
√ Категоризират автогарите в страната
Министерството на транспорта е разработило промени в нормативната уредба, които предвиждат автогарите в страната
да имат категории. До решението се стигна, след като няколко месеца експерти от администрацията и представили на
бранша обсъждаха различни варианти за създаването на нова система, която да гарантира предоставянето на качествени
автогарови услуги за гражданите и превозвачите. Новите изисквания няма да създадат допълнителни тежести за
собствениците на автогари, които ще бъдат разпределени в три категории, обясниха от транспортното от ведомство.
Предвидените критерии за определяне на дадена автогара в трета категория са почти идентични със съществуващите
минимални задължителни изисквания, на които трябва да отговарят автогарите в страната. За категоризация на автогарите
се заговори през април на среща на превозвачи с транспортния министър. Тогава те протестираха срещу сивата икономика
в бранша, която определиха като най-големия си проблем. Въвеждат се мерки за сигурност във всички категории автогари
и се повишават изискванията за осигуряване на достъпност и удобства за хората с увреждания и намалена подвижност.
Предвижда се всички автогари да имат безжичен интернет, интернет страница и телефон за връзка. За първа и втора
категория са въведени допълнителни критерии, свързани с удобствата и комфорта на пътниците в самата автогара,
осигурената охрана, както и езиците, на които се предоставя информация по телефона и в интернет страницата, съобщават
от ведомството, като не предоставят проекта с конкретните текстове. Автогарите първа категория трябва да имат обучен
персонал и в тях да се предоставя безплатна помощ на хората с увреждания и намалена подвижност. Въз основа на
категоризацията ще бъде изготвена и методика за определяне на цените на предоставяните услуги на автогарите. Към
момента цените се формират свободно, независимо от големината на автогарата и предлаганите в нея услуги.
2

Икономика
√ $ 168 млрд. достигат инвестициите в дигитални медии
Те са основен инструмент в рекламния бизнес и бележат стабилен растеж.
Инвестициите в дигитални медии през 2017 г. ще достигнат 168 млрд. долара. Това сочат актуализираните прогнози за
развитието на световния рекламен пазар през 2017 г., публикуван от Carat. Очаквано пазарът е задвижван основно от
дигиталните инвестиции.
За България Carat запазва прогнозата си за стабилно покачване на общите рекламни инвестиции през 2016 г. с 2,5% и с
2,7% за 2017 г., като най-добре представящата се медия остава дигиталната – с ръст на годишна база от +10,6% за тази и
+8,5% - за следващата година, следван от радиото (+3.4% за 2017 г.) , телевизията (+2,5% за 2017 г.), списанията (+2,1 за
2017 г.) и външната реклама (+1,3% за 2017 г.).
Carat прогнозира общите инвестиции в реклама да достигнат 548 млрд. долара до края на 2016 г., което е увеличение със
4,4% на годишна база. Прогнозата е въз основа на данните получени от 59 пазара в Европа, Африка, Северна и Южна
Америка, Азия и Тихоокеанския регион,
Като основни причини за доброто състояние на индустрията тази година се отчитат Европейското първенство по футбол,
Олимпиадата и Параолимпийските игри в Рио, както и очакваните президентски избори в САЩ, които се смята че ще
генерират рекламни инвестиции в размер на 7,5 млрд. долара.
2017 г. ще продължи да бъде задвижвана от дигиталните медии и ще достигне 570 млрд. долара, което е ръст на
инвестициите от 4% в световен мащаб. Броят на държавите, в които дигиталните медии вече са основен канал в
комуникационния микс и отнемат първенството на телевизията, вече са 13.
"С 3 пъти по-бърз растеж от глобалната норма, дигиталните медии само потвърждават мястото си на ненадминат двигател
за растежа на индустрията. Тъй като в основата си дигиталната икономика е по-сложна, по-бърза, и променяща статуквото
във всяко отношение, именно на дигиталните медии се пада отговорността да изградят ангажираността между брандовете
и тяхната аудитория, като адресират посланието им по-точно и в реално време", заяви Джери Булман, главен изпълнителен
директор на Dentsu Aegis Network (част от която е и Carat).
Economy.bg
√ Данъчната информация във Великобритания става обществено достояние
Мултинационалните компании ще трябва да съобщават публично какви данъци плащат във всяка държава, в която
оперират.
Британският парламент прие поправка в закона за финансите, която може да принуди мултинационалните компании да
обявяват публично къде правят бизнес и какви данъци плащат, съобщи The Guardian.
Промяната ще даде повече власт на финансовото министерство да изисква от компании "със значителни активи" на
Острова по-голяма прозрачност по отношение на финансовите им дела.
Според поправката данъчната информация за компаниите трябва да включва "доклад страна по страна", който да показва
какви приходи са спечелени в различните държави.
Компаниите предоставят такъв вид информация на данъчните власти във Великобритания. Идеята на законовата поправка
е чрез публично обявяване на тази информация, да се упражни натиск за по-голяма прозрачност върху големите
корпорации и така да се промени поведението им, коментира изданието.
Econ.bg
√ Германският износ изненадващо се свива през юли
Износът на Германия падна изненадващо с 2,6% на месечна база след слаб растеж с 0,2% през юни при очаквания за
повишение с 0,3%, като това представлява най-солиден спад на експорта от близо година насам.
Търговският излишък на Германия се сви през юли спрямо предходния месец след изненадващ спад на износа, показват
данни на германската федерална статистика Destatis, които са пореден знак за трудностите, които изпитва водещата
европейска икономика в началото на третото тримесечие.
Търговският излишък (на сезонно-коригирана база) се понижи през юли до 19,5 млрд. евро спрямо 21,4 млрд. евро през
юни (низходяща ревизия от излишък за 21,7 млрд. евро), като прогнозите на финансовите пазари бяха за позитивен
търговски баланс в размер на 23,7 млрд. евро.
Износът на Германия падна изненадващо с 2,6% на месечна база след слаб растеж с 0,2% през юни при очаквания за
повишение с 0,3%, като това представлява най-солиден спад на експорта от близо година насам.
В същото време вносът се понижи с 0,7% на месечна база при очаквания за повишение с 0,5% и след растеж с 1,1% през
юни (възходяща ревизия от предишна оценка за повишение с 1,0%), като това представлява влошаване на вноса за
четвърти от последните пет месеца.
Търговският излишък (на сезонно-некоригирана база) се сви през юли до 19,5 млрд. евро спрямо излишък за 24,7 млрд.
евро през юни (ревизия от 24,9 млрд. евро) и излишък за 24,8 млрд. евро година по-рано (през юли 2015-а), като вносът
се понижи на годишна база с 6,5%, докато износът отчете спад с цели 10 на сто.
Destatis отбеляза, че солидният спад на немския износ през юли на годишна база вероятно се дължи на т.нар. "базов
ефект", визирайки факта, че юли 2015-а година беше сред един от най-силните месеци за износ на Германия през миналата
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година. Институтът обаче добави, че това е доста необичайно, тъй като някои компании вече са стартирали техните
годишни работни ваканции през юли.
Днешните изненадващо слаби данни сякаш потвърждават предупрежденията на редица икономисти и бизнесмени, че
предстоящите преговори относно излизането на Великобритания от ЕС и по-мрачните перспективи пред британската
икономика ще продължават и в бъдеще на оказват негативно влияние върху международната търговия и инвестициите.
В същото време излишъкът на баланса по текущата сметка на Германия, който е мерило за международната финансова
позиция на немската икономика, се влоши през юли до 18,6 млрд. евро от 25,4 млрд. евро година по-рано и прогноза за
излишък в размер на 22,9 млрд. евро.
Днешните слаби данни сякаш потвърждават за наличието на продължава слабост на водещата европейска икономика в
началото на третото тримесечие, след като през трите месеца до юни растежът на БВП на Германия се забави до 0,4%
спрямо първото тримесечие, когато беше отчетен икономически растеж от 0,7 на сто.
√ Индустриалното производство във Франция се свива за трети пореден месец
Днешните лоши показатели сякаш потвърждават, че френската икономика се намира в слаба позиция и в началото на
третото тримесечие, след нейната стагнация през второто тримесечие спрямо началото на годината, когато БВП нарасна с
0,7 на сто.
Индустриалното производство във Франция отбелязва през юли изненадващ спад за трети пореден месец на фона на
слабост в промишлеността и въпреки солиден отскок в строителството, показват данни на френската статистика Insee.
Индустриалното производство се сви през юли с 0,6% спрямо юни, когато се понижи с 0,7% (слаб възходяща ревизия от
предишна оценка за спад с 0,8%) при очаквания за повишение с 0,3 на сто, като това представлява влошаване на
производството за трети пореден месец.
Основна причина за поредните изненадващо слабите данни е влошаването на промишленото производство на месечна
база с 0,3% след рязък спад с 1,1% през юни (възходяща ревизия от понижение с 1,2%) и прогноза за отскок с 0,7 на сто.
Промишленото производство на машини и оборудване се сви с 3,3%, докато минно-добивното и енергийното
производство се влоши с 2,5 на сто.
Производството в строителния сектор обаче се подобри, нараствайки през юли с 4,8% след спад с 0,4% месец по-рано.
На годишна база индустриалното производство във Франция се понижи през юли с 0,1% при прогноза за повишение с 1,0%
след спад с 1,1% през юни (ревизия от понижение с 1,3%), докато промишленото производство се повиши с 0,4%, но след
негов спад с 1,2% месец по-рано и очаквания за растеж с 1,8 на сто.
Днешните лоши показатели сякаш потвърждават, че френската икономика се намира в слаба позиция и в началото на
третото тримесечие, след нейната стагнация през второто тримесечие спрямо началото на годината, когато БВП нарасна с
0,7 на сто.
√ Американските икономисти намалиха прогнозите си за растежа на САЩ
Експертите очакват повишение на лихвата на Фед през тази година и още две през 2017-а година
За четвърти пореден път американските икономисти понижиха прогнозите си за икономическия растеж на САЩ през
настоящата година, като повечето от тях очакват Федералният резерв да изповядва по-стимулираща парична и лихвена
политика в подкрепа за растежа, отколкото се очакваше през юни, показват резултати от последно проучване на
Националната асоциация за бизнес икономика (NABE).
От юни насам повечето участници в проучването на NABE за бизнес перспективите пред САЩ намалиха прогнозите си за
растежа на реалния БВП през 2016-а година и в момента вече очакват растеж от едва 1,5% спрямо предишна оценка за
икономическа експанзия от 1,8 на сто. За 2017-а година средната прогноза за икономическия растеж остава на ниво от 2,3
на сто, съобщава БНР.
По-ниските очаквания за бизнес инвестициите са основен фактор за намаляване на перспективите за растежа на БВП, заяви
Грег Дако, ръководител на американските макроикономисти в Oxford Economics. Половината от участниците в проучването
гледат на несигурността по отношение на резултатите от предстоящите президентски избори като умерено негативна за
икономиката на страната, докато бизнес инвестиции се разглеждат като най-чувствителния сектор, допълни той.
Повече от половината, или 56% от участниците в изследването, възприемат президентската кандидатура на Хилари
Клинтън като неутрална за тяхната прогноза за икономическия растеж на САЩ. В същото време обаче 60% от тях
предполагат, че евентуално управление на страната под ръководството на Доналд Тръмп би било неблагоприятно за
техните последни прогнози за икономическия растеж.
Членовете на NABE също така очакват, че федералната фондова лихва (основната лихва на Фед) ще достигне 0,625% до
края на настоящата година, което означава еднократно вдигане на лихвената ставка през 2016-а, последвано от още две
повишения през 2017-а година. Тези последните техни прогнози за нивото на федералната фондова лихва до края на
следващата година са със 100 базисни пункта (с 1%) по-ниски от средните очаквания, според предходното проучване през
юни.
Участниците в проучването на NABE обаче продължават да очакват постоянен напредък при осъществяване на "двойния
мандат" на Фед за постигане на максимална трудова заетост и на ценова стабилност, като прогнозират по-нататъшен
растеж на новите работни места и повишение на инфлацията близо до целевото ниво от 2% към края на следващата година.
Според тях през 2016-а година осредненият месечен растеж на работни места ще бъде около 185 000, но при прогноза
през юни за ежемесечно разкриване на около 201 000 работни места. Те предвиждат забавяне на този ежемесечен растеж
до 168 000 през следващата година, тъй като трудовият пазар вече се доближава до т.нар. "пълна заетост". Това от своя
страна ще доведе до намаляване на нивото на безработица до 4,6% в края на 2017-а година.
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Прогнозите на участниците в последното проучване за инфлацията през тази година са непроменени спрямо тези от юни,
но в същото време се очаква по-бързо повишение на потребителските цени през следващата година. Според NABE
основният ценовия индекс на личните потребителски разходи (индекса PCE, изключвайки волатилните цени на храни и
енергия, който се следи от Фед) ще се повиши през 2016-а с 1,5% след растеж с едва 0,5% през миналата година, преди
инфлацията да се ускори до 2,0% през следващата година при предишна прогноза за повишение с 1,9 на сто.
Участниците в проучването също така прогнозират средна цена на американския лек суров петрол от 47 долара за барел
през декември 2016-а година спрямо юнска прогноза за цена около 45 долара за барел. За следващата година обаче те
очакват по-сдържано повишение на петролните цени до 52 долара за барел - под предишната прогноза преди три месеца
за осреднена цена от 54 долара.
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