Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите
Телевизия Блумбърг
√ Минималните осигурителни прагове трябва да отпаднат
Васил Велев в „Светът е бизнес“.
Минимална работна заплата (МРЗ) от 460 лв.е едностранно определена. На тази база бе направен опит да се договарят и
минимални осигурителни доходи, което накара работодателите да пристъпят към отказ от споразумяване за минимални
осигурителни прагове. Това каза Васил Велев от Асоциацията на индустриалния
капитал в България в предаването "Светът е бизнес" на Bloomberg TV Bulgaria с
водещ Ивайло Лаков.
МРЗ започна стремглаво покачване в последните няколко години, като целта бе
достигането на средноевропейското съотношение между минимална и средна
работна заплата, обясни Велев. "Това съотношение е 40%, а в момента в България
вече е 50%. Ако се приеме новото увеличение на МРЗ съотношението ще стане
55% и ние ще бъдем на първо място в тази негативна класация".
"Средният икономически доход е по-малък от предлаганата минимална работна
заплата и това прави трудно наемането на нискоквалифициран персонал,
ограничава заетостта в тези икономически дейности и генерира сив сектор".
"Спряхме преговорите, не само за минимални осигурителни доходи, но и
цялостно отправихме призив да се замрази колективното трудово договаряне,
докато не постигнем споразумение за обективен механизъм, приет с консенсус
за определяне на минималната работна заплата", каза още Велев.
"Минималните осигурителни прагове трябва да отпаднат изобщо. Те трябва да
бъдат заменени с минимални работни заплати, които да са различни за
различните икономически дейности и да се договарят между браншовите
организации на работодатели и синдикати".
Вижте цялото интервю във видеото.
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√ Страда ли икономиката от дългите празници
Едни сектори се радват, други са ощетени. Затова е по-добре този въпрос да се решава от фирмите.
КАКЪВ ще бъде ефектът за икономиката от това, че се сливат почивни дни и част от тях после се отработват?
От гледна точка на цялостния ефект за икономиката не може да се каже, че има забележим положителен или отрицателен
ефект. Това е така, защото, докато едни сектори страдат от това, че се сливат и увеличават почивните дни, други сектори
се радват на по-високи обороти. Сред тези, които се възползват от слетите празници и повечето почивни дни, са, разбира
се, най-вече туристическата индустрия, но също и дейности, свързани с нея - култура, спорт, развлечения.
Друг е въпросът дали туристическата индустрия в България или в съседна Гърция или пък в други туристически дестинации
печелят повече от слетите почивни дни в България. Знаете, че напоследък Гърция е предпочитана туристическа дестинация
от българските туристи.
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От друга страна, има и сектори, които със сигурност не се радват на слетите почивни дни, като индустрията, различни
бизнес услуги, при които се нарушава ритъмът на работа. Не е тайна, че отработването в съботните дни (което пък не се
случва и навсякъде) не е пълноценно. Хората не са толкова производителни.
Затова от Института за пазарна икономика от години препоръчваме слетите почивни дни да са по-скоро въпрос на
договорка в рамките на фирмата, ако това не би попречило на работния процес. Работникът и работодателят пряко да се
договарят дали да се сливат такива почивни дни, дали да се отработват в съботите, дали да си работят нормално
служителите.
Големият проблем е, че работата на тези, които зависят по някакъв начин от държавната администрация, ще бъде
блокирана, ако централно се реши да се сливат почивни. По-скоро от гледна точка на икономиката е най-добре тези
почивни дни, отпуски и отработвания да се решават на ниво фирма, а администрацията да бъде достатъчно гъвкава,
включително и с помощта на електронните услуги, за да не се блокира работата на бизнеса от дългите почивни дни. Факт
е, че в много сектори работният процес се нарушава и работодателите роптаят срещу това сливане.
От друга страна, ако човек иска да почива по-дълго, нищо не пречи да си ползва годишния отпуск или неплатен отпуск. За
това няма проблем на индивидуално ниво. Проблемът е, когато цялата икономика се блокира по един или друг начин.
Има и трети акцент - че при тези слети почивни дни много хора тръгват на път и това вече създава друг проблем инфраструктурата не може да поеме големия поток от автомобили.
Но не е тайна, че това сливане на почивни дни се появи под натиск на туристическия бранш, той е този, който в общия
случай печели от това, но за сметка на това страдат други сектори.
Но като се гледа макроикономически съвкупното производство, не може да се каже, че има трайно негативен ефект или
големи щети, по-скоро щетите са на микрониво - в рамките на отделните фирми се нарушава работният ритъм, след това
се наваксва, хората се изнервят, защото се стремят да наваксат пропуснатите работни часове.
Телевизия Блумбърг
√ Какво ново при данъците през 2017 г.
Катя Крънчева, мениджър на KиK Инфо, в Клуб Investor.
Има няколко промени, касаещи данъчната система, които са предложени за обществено обсъждане. Едното е да се мине
към изцяло електронно подаване на данъчните декларации, като за фирмите това ще се случи от 2017, а за физическите
лица – от 2018. Другото интересно предложение е за данъчно облекчение, ако лицето получава цялата си заплата по
банков път и изхарчи поне 80% от нея отново по банков път. Това каза Катя Крънчева, мениджър на KиK Инфо в предаването
Клуб Investor с водещ Ивайло Лаков по Bloomberg TV Bulgaria.
Тя коментира и спорните моменти около данък "уикенд", като обяви, че втората част от промените в закона по-скоро е
нормализирала обстановката.
"Не беше добре обяснено, че всъщност отпада един данък. Досега разходите, които управителят правеше за своите
превозни средства от гледна точка на експлоатацията им, паркинг, гориво се облагаха с 10% данък върху разхода,
независимо, че управленската дейност е част от фирмената дейност. Сега този данък отпадна, тоест имаме преместване
на данъчната тежест от служителя към работодателя с един плосък 10% данък и отпадане на един данък", обясни Крънчева.
Вижте целия разговор във видеото.
√ По-богатите страни са по-малко предприемчиви
Мира Кръстева, GEM и Анна-Мари Виламовска, секретар за иновационна политика при президента на РБ, Boom&Bust.
Съществува обратна пропорционалност на нивото на икономическо развитие на една държава и нейното ниво на
предприемчивост в ранна фаза. Това каза в Boom&Bust с Владимир Сиркаров и Кузман Илиев заместник-председателят на
GEM Мира Кръстева, която говори заедно със секретаря за иновационна политика при президента на РБ Анна-Мари
Виламовска за развитието и условията за предприемачество в България. Парадоксът е, че колкото по-задоволена е една
държава толкова по-малко нужда виждат хората ѝ да бъдат предприемчиви, допълни Кръстева.
Така например Ботсвана има най-високи нива на предприемаческа активност в начална фаза, докато Германия има едно
от най-ниските, каза Кръстева. По думите ѝ няма как едни и същи политики, стимулиращи предприемачеството, да бъдат
копирани в различни страни и те да доведат то едни и същи резултати.
Предприемачеството е алтер егото на едно общество, каза Виламовска. Това се изразява в създаването на възможности
там, където има предизвикателства, допълни тя.
Монитор
√ Над 100 млн. лв. губи хазната от "пари в плик"
Повече от 100 млн. лв. губи хазната годишно от така нареченото плащане на "пари в плик". Това показват изчисления на
Националната агенция за приходите (НАП). Затова в момента агенцията проверява редица столични компании, които
осигуряват служителите си на минимална работна заплата.
Целта е да се изкарат на светло реалните доходи и социални осигуровки, укривани от работодателите и да се пресече
плащането на ръка. Неизрядните работодатели ще бъдат давани на прокуратурата. По данни на НАП близо 1900 са
съмнителните компании само в столицата, които осигуряват служителите си на минимална работна заплата, укривайки
осигуровки.
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"Очевидно е, че с минималната работна заплата трудно можем да си представим, че човек, който работи на 8-часов
работен ден, може да посреща житейските си нужди", коментира Росен Бъчваров, говорител на НАП, пред БНТ. По думите
му опитът на Приходната агенция сочи, че в 80% от случаите на тези 1900 фирми това по-скоро е опит за избягване на
облагане.
Технологията на проверките предвижда всеки един служител от проверяваната фирма задължително в писмена
декларация да посочи реалния размер на своето възнаграждение. Успоредно с това служителите на НАП ще засекат
оборотите, ще направят проверка на касовите апарати и дали се спазва осигурителното законодателство.
Според НАП последиците от плащането на ръка се подценяват от работниците. "Приемането на подобно правоотношение
означава, че човек изобщо няма да получава обезщетения за болнични", обясни още Бъчваров.
Ако при проверката на приходната агенция бъдат открити нарушения на данъчното и осигурително законодателство, на
неизрядните работодатели ще бъдат съставени ревизионни актове за укритите суми за последните 5 години, плюс лихвите.
Освен това за всяко укриване на осигуровки ще бъде сезирана прокуратурата.
Това не е акт, който да бъде платен, а наказателно производство, обясни говорителят на НАП. От приходната агенция
призоваха гражданите да сигнализират за данъчни и осигурителни нарушения на единния телефон на агеницята за цялата
страна или на електронната поща.
Economynews.bg
√ Разходи за труд растат със 7.3%
По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) през второто тримесечие на 2016 г. общите
разходи на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица нарастват със 7.3% спрямо второто тримесечие на
2015 година.
Увеличението в индустрията е с 8.6%, в услугите - с 6.6%, и в строителството - с 6.7%. По икономически дейности през
второто тримесечие на 2016 г. най-висок ръст на общите разходи за труд спрямо същия период на предходната година е
регистриран в икономическите сектори "Операции с недвижими имоти" - с 12.2%, "Преработваща промишленост" - с
10.6%, и "Култура, спорт и развлечения" - с 9.2%.
Най-нисък ръст на общите разходи за труд е регистриран в икономическите сектори "Доставяне на води; канализационни
услуги, управление на отпадъци и възстановяване" - с 0.8%, и "Хотелиерство и ресторантьорство" - с 1.6%. Намаление на
общите разходи за труд е регистрирано в икономически сектор "Добивна промишленост" - с 0.3%.
През второто тримесечие на 2016 г. както разходите за възнаграждение за един отработен час, така и другите разходи
(извън тези за възнаграждения) се увеличават със 7.3% спрямо второто тримесечие на 2015 година. По икономически
сектори изменението на разходите за възнаграждения спрямо същия период на предходната година варира от -0.5% за
"Добивна промишленост" до 12.0% за "Операции с недвижими имоти".
ОщеПан
√ Ниска производителност на труда и рекордно увеличение на минималните осигурителни доходи
Ръстът на заетите обаче се забавя, делът на дългосрочно безработните остава висок, а недостигът на работна ръка става
все по-остър, което навежда на мисълта, че потенциалът за нови работни места започва да се изчерпва. Същевременно
производителността на труда през второто тримесечие на 2016 г. остава на същото ниво спрямо второто тримесечие на
миналата година. При сравнително ниските стойности за България производителността има потенциал да нараства с побързи темпове, но това продължава да не се случва.
За пример може да послужи Румъния, която през 2004 г. е с най-ниската производителност в ЕС (33,7% при 34,7% в
България при ЕС=100), но до 2015 г. производителността на труда в страната нараства с 26,3 п.п. и достига 59%, а в България
– с 8,7 п.п. и достига 43,4%.
Така от 2006 г. насам производителността на труда в България е най-ниската в ЕС и над четири пъти по-ниска от тази в
първенеца Ирландия през 2015 година. На фона на ниската производителност минималната работна заплата (МРЗ) се
повишава скокообразно, а минималните осигурителни доходи (МОД) за тази година имаха рекордно увеличение през
последните няколко години. Стряскащ е фактът, че през второто тримесечие на 2016 г. спрямо съшия период на 2000 г.
производителността на труда се е повишила с 230%, а МРЗ – с 460% или точно двойна разлика. МОД пък продължават да
се увеличават (дори през 2009 г. се увеличиха с над 20%, подценявайки кризата) въпреки предупрежденията на
Европейската комисия и други международни институции, че административното повишаване на разходите за труд може
да попречи на възстановяването на пазара на труда и по-специално - на заетостта на нискоквалифицираните. В условията
на ниска и ненарастваща производителност на труда, постоянното увеличаване на административно определяните
минимуми за заплащане и осигуряване се превръща в най-дискриминиращата политика срещу нискоквалифицираните и
хората без опит и образование. Това се вижда и от високия дял на дългосрочно безработните и ниската икономическа
активност и висока безработица при младежите. Работодателските организации в България и в момента настояват за
отпадане на МОД и процедурата за определянето им за следващата година буксува. Много пъти сме писали за негативните
ефекти от МОД (тук), липсата на аргументи за тяхното определяне (тук) и фарса при договарянето им (тук). Същевременно,
единствено за целите на популизма, правителството бясно увеличава МРЗ, което на практика повишава дела на хората,
които няма да бъдат наети или поне - не официално. Извън всякаква логика синдикатите и често правителството считат, че
могат да определят заплатите на пазара на труда без оглед на производителността, възможностите, търсенето и
предлагането. Стигна се дотам, че в началото на годината в почти половината области в България МРЗ надхвърля 60% от
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средната работна заплата, което означава все по-трудно наемане на нискоквалифицираните и задълбочаване на
проблемите на пазара на труда точно в най-бедните райони. Основният проблем остава безразборното оскъпяване на
труда в условията на структурна безработица и ниска производителност на труда. Управляващите би трябвало да обърнат
внимание на първопричините за случващото се на пазара на труда като образование на работната сила и благоприятна
бизнес среда, а не изкуствено да влияят върху резултата, задълбочавайки още повече проблемите.
Plovdiv Live
√ Над 600 фирми от 33 страни участват в панаира
Над 600 фирми от 33 страни ще участват в 72-ото издание на Международен панаир Пловдив. Той бе открит днес в 11.00
часа пред Централния вход на изложението.
Лека кола Smart Fortwo ще спечели един от гостите в панаира. По време на деловия форум ще се проведе анкетно
проучване за нагласите на посетителите с цел да се подобри неговата организация. Анкетните карти ще се събират в
специални урни и в последния ден на изложението ще бъде изтеглен печелившият талон. При кого ще отиде наградата,
осигурена от Международен панаир Пловдив, ще стане ясно на 1 октомври в 13 часа.
Очакват се близо 40 000 посетители от България и Европа. В единадесет специализирани изложби ще бъдат
демонстрирани иновации от областта на машиностроенето, строителството, електрониката, електротехниката, роботиката,
енергетиката, екологията, управлението на водите, информационните технологии, химическата и минната промишленост,
транспорта и автосервизното оборудване, автомобилостроенето. Пред посетителите ще бъдат демонстрирани ремонти на
пострадали от градушката автомобили. Новите прояви тази година са: изложба за роботи и роботизирани системи
"Робохайтех", Дрон шоу с демонстрации на летящи работи и автомодели, обучение и тренинг на компютърни симулатори,
Смарт палата за хай тех разработки и нови модели за бизнес с акцент върху автомобилните решения, СтартЪп зона за
млади изобретатели и предприемачи, секция за агротехника, Тунинг зона и Караван салон с модерни и луксозни "къщи на
колела".
Участниците в изложбата "Автосвят Пловдив" са подготвили премиери и презентации на нови модели леки коли от
марките "Лексус", "Тойота", "Хюндай", "Ситроен", КИА, "Пежо", "Сеат", "Шкода", "Лада" и други, както и широка гама
микробуси, автобуси, камиони и специализирани автомобили. Срещи с технологиите и техниката на ХХІ век предлагат и
изложбите "Акватех" (за технологии и управление на водите), "Аутотех" (за транспорт и автосервизно оборудване), "Елтех"
(за електроника и електротехника), "Енеко" (за енергетика и екология), "Инфотех" (за информационни технологии),
"Машиностроене", "Стройтех" (за строителни материали, машини и технологии), "Химия" и "Интермин експо" (за минната
индустрия).
Експозициите може да бъдат разгледани всеки ден от 9 до 18 часа, а на 1 октомври – до 14 часа. Билетът струва 5 лева,
като за ученици, пенсионери и инвалиди има преференциална цена от 2 лева.
Българско национално радио
√ Младежка информационно-трудова борса ще се проведе във Варна през октомври
Агенцията по заетостта организира младежка информационно-трудова борса във Варна на 4 октомври, съобщиха от
пресцентъра на Агенцията. Търсещите работа ще имат възможност да се срещнат с работодатели от региона, които
предлагат работа в IT сектора, инженерни позиции в областта на електрониката и уредостроенето, консултантски и
счетоводни услуги, търговия, банкиране и хотелиерство. Някои работодатели са заявили възможности за наемане на
студенти с гъвкаво работно време или осигуряване на студентски стажове. Представители на EURES мрежата от Европа ще
представят възможности за работа в сферата на туризма в Австрия, Германия, Великобритания и Швеция.
Информационна агенция "Фокус"
√ Кюстендил: Производителите на картофи от региона масово се възползват от еднодневните трудови договори
Кюстендил. Производителите на картофи от региона масово се възползват от еднодневните трудови договори. Това каза
пред Радио "Фокус" – Кюстендил директорът на "Инспекция по труда" инженер Валентин Златински. Той посочи, че
ежедневно в службата се заверяват договори от земеделските производители, които към момента са ангажирани с
прибирането на реколтата от картофи. "Тези договори им дават възможност да наемат за краткосрочно време повече
работници, които да приберат продукцията и това е за улеснение на самите земеделски производители", каза Валентин
Златински. Той допълни, че се извършват постоянни проверки в сферата на земеделието. Те касаят наличието на трудово
правоотношение между работодателя и работниците, както и спазване на определени изисквания за безопасни условия
на труд.
Факти
√ Сингапур се интересува от български иновации
Сингапур се интересува от български иновации, технологии, информационни и комуникационни услуги. Това стана по
време на срещата на Румен Симов, началник на отдел "Мерки за интернационализация провеждани в чужбина" в
Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) с Лим Сеоу Хуи, заместникдиректор на Агенцията за подпомагане на бизнеса (SPRING) в Сингапур. Азиатската страна гледа към развитието на нови
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технологии и start up компании. Местната агенция SPRING работи със 150 000 малки и средни фирми и 55 000 стартиращи
бизнес. Подкрепяме кооперирането между компаниите и университетите за проучвания и иновации, заяви Лим Сеоу Хуи.
SPRING осигурява първоначално 50 000 сингапурски долара за стартиращ бизнес. След това за развитието на проекта
отпуска до 500 000 сингапурски долара. Българин вече е създал start up компания в Сингапур за подпомагане на подбора
на кадри чрез социалните мрежи. Проектът е разработен и с участието на студенти и преподаватели от Софийския
университет.
Сингапур се интересува още от роботика, оптика, електроника, зелени технологии. Румен Симов обяви от своя страна, че
България може да предложи био храни, натурална козметика, зеленчуци, плодове, вина, кисело мляко и сирене. Той
подчерта, че между двете страни има потенциал за развитие на взаимната търговия, иновациите и информационните и
комуникационни услуги. Двете агенции започват да си сътрудничат за организиране на съвместни бизнес делегации и
търговски мисии.
България представи ИКТ сектора си за първи по време на международната конференция за дигитални иновации
Webit.APAC в Сингапур, която се провежда в рамките на изложението SWITCH 2016. Провежда се под домакинството на
The National Research Foundation (NRF) и офиса на премиера на Сингапур Сян Лун. ИАНМСП е партньор при организирането
конференцията. Участието е по проект на ИАНМСП: "Създаване на условия за устойчиво развитие и успешно интегриране
на българските предприятия на европейски и международни пазари, чрез осигуряване на подкрепа за участие в
международни търговски панаири и конференции", финансирана по ОПИК 2014 – 2020.
Телевизия Европа
√ Могерини: ЕС се нуждае от обща отбранителна политика
В реч пред Колумбийския университет в САЩ първият дипломат на ЕС Федерика Могерини призова за създаване на обща
отбранителна програма на Съюза, която да включва и сили за бърза реакция и разполагане. След като Германия и Франция
излязоха с идея за засилване на общата отбрана, а страните от Вишеградската четворка предложиха обща европейска
армия, сега и Брюксел заговори открито за обща политика по отбраната и сигурността.
ЕС трябва да създаде единна отбранителна програма, призова върховният представител за външната политика на
Общността Федерика Могерини. Тя описа тази програма като необходимост, за да може Евросъюзът да остане силен
партньор на Съединените щати и продиктувана от заявките за засилване на ролята му на глобалната сцена.
Федерика Могерини – върховен представител на ЕС за външната политика и сигурността:
Америка заслужава и се нуждае от силни партньори. Силен Европейски съюз не е алтернатива на НАТО, напротив – силен
ЕС ще направи и НАТО по-силна организация. Но в същото време останалият свят, който не е свързан с Алианса, моли
Европа ден след ден да бъде глобален доставчик на сигурност. Мнозина от нашите партньори в Африка и Азия ни молят
да поемем по-голям ангажимент за сигурността и отбраната, да изграждаме капацитет, да тренираме сили за сигурност,
да обезпечаваме помирителни процеси. И никоя от държавите-членки не разполага със силите и ресурсите да отговори
сама на тези молби. Трябва да го направим заедно.
Според Могерини най-голямата слабост на ЕС е отстъплението в инвестициите в отбрана. Тя цитира данни, че всички
държави-членки отделят приблизително 50% от цялата сума, която САЩ харчат за отбрана, и постигат едва 15% на
американското производство. По-интегрирана европейска отбранителна индустрия е единственият начин за запълване на
тази празнина, не само в инвестициите, но и в производството, заключи топдипломатът на ЕС.
В последно време в Съюза се заговори за създаване на обща европейска армия, като особено активни в тези призиви са
държавите от Вишеградската четворка – Унгария, Полша, Чехия и Словакия. Германия и Франция пък предложиха план за
единна европейска отбрана, която също включва използването на общи въоръжени сили.
Pixelmedia.bg
√ ЕК окончателно маха роуминга от 2017 г.
Европейската комисия се съгласи да отмени роуминг услугите на мобилните оператори между страните членки в ЕС от юни
2017 година.
Това съобщи на пресконференция в белгийската столица еврокомисарят за цифровата икономика и общество Гюнтер
Йотингер.
Новият подход ще ни позволи да сложим край на разходите за роуминг от 15 юни 2017 година, изтъкна той.
По думите му новият подход се базира на принципа на справедливо използване, който съответства с премахване на
всякакви ограничения по отношение на срок или обем при използване на мобилните устройства в границите на ЕС.
В същото време, поясни Йотингер, новият подход представя силен механизъм за защита на операторите от потенциални
злоупотреби.
Европейският съюз е съгласувал проектодокумента, който трябва да бъде приет на 15 декември. Инициативата за отмяна
на роуминга от лятото на 2017 година принадлежи на председателя на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер, който я
обяви по време на речта си в Европейския парламент миналата седмица.
Капитал
√ Френската икономика изненадващо расте по-бързо
Бизнесът показва готовност да вдигне цените на продуктите си.
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Деловата активност в еврозоната е нараснала през септември с най-слабото темпо от началото на 2015 г. насам, показаха
в петък данни от допитване на Markit. В тях не само се отчита разминаване в темпото между отделните страни членки, но
и за пръв път от година насам се вижда, че производителите спират опитите си да държат цените по-ниски. Освен това е
отчетлива разликата между оптимизма в производствения сектор и затрудненията в сектора на услугите.
Спрямо август Purchasing Managers' Index (PMI) показва понижение от 52.9 на 52.6 пункта, което задържа показателя над
50 пункта в зоната на растежа. Темпото обаче е най-слабото от януари 2015 г. насам, а прогнози на анализатори пред
Reuters сочеха по-оптимистични очаквания за съвсем леко понижение до 52.8 пункта.
Франция отчита най-високата бизнес активност от 15 месеца - 53.3 пункта през септември спрямо 51.9 през август, и с
очаквания добрият резултат да се запази в следващите месеци. Германският частен сектор обаче е забавил темпото до 16месечно дъно - 52.7 пункта при 53.3 пункта през август. Добрите данни от Франция – втората по големина икономика в
еврозоната, са донякъде изненадващи, докато анемичното темпо в Германия поставя под въпрос опитите на ЕЦБ да
повиши инфлацията, се казва в официалното съобщение на Markit.
Това са единствените две държави от еврозоната, за които има подобна информация, и за пръв път през септември за
повече от 4 години френският резултат е по-добър от този на Германия. Като цяло оптимизмът сред 19-те държави с единна
валута е на 21-месечно дънно.
Според Markit данните сочат да растеж на БВП от 0.3% през третото тримесечие, което се разчита като сигнал, че
икономиките в еврозоната се нуждаят не от монетарни ходове за по-лесен достъп до капитал, а от фискални политики за
стимулиране на растежа.
Европейската централна банка провежда през последните години изключително стимулиране на икономиките, но лихвите
вече са почти на дъното, а бизнесът не реагира позитивно по начина, на който са се надявали във Франкфурт, коментират
двама високопоставени източници на Reuters.
Тази политика не успява да повиши инфлацията до целевите 2% годишно, така че не е изненадващо, че се отчита
доминираща нагласа за повишаване цените на продуктите на вратата на завода. Но при положение че през август
инфлацията в еврозоната бе едва 0.2%, едва ли може да се очаква агресивно поскъпване на продуктите на компаниите в
следващите месеци.
Economymagazine.bg
√ Британският бизнес обмисля да напусне Острова
Бизнесът в страната обаче смята, че икономиката като цяло няма да пострада.
Всеки четвърти изпълнителен директор във Великобритания смята да премести управлението на компанията извън
Острова. Това показва изследване на KPMG сред 100 бизнес лидери. Причината за тези настроения е резултатът от
референдума в Обединеното кралство, на който хората решиха страната да напусне Европейския съюз. Над 70% от
анкетираните обаче смятат, че Brexit няма да засегне финансовите резултати на управляваните от тях компании, нито
икономиката на Великобритания като цяло.
"Главните изпълнителни директори реагират на несигурността като планират извънредната ситуация", коментира пред
Bloomberg директорът на британското поделение на KPMG Саймън Колинс. "Повече от половината от анкетираните
мениджъри смятат, че възможностите за правене на бизнес в страната ще бъдат засегнати от това решение и поради тази
причина за много от тях е важно да се застраховат срещу тези трудности", добавя той.
Проучването показва още, че министър-председателят Тереза Мей трябва да свърши много работа, за да запази бизнеса
в сраната и съответно работните места. Мениджърите са на мнение, че Великобритания трябва да търси споразумение с
Европейския съюз, което да ограничи имиграцията в страната, но и да запази близките търговски връзки с другите 27
държави в съюза. Преди референдума тогавашният министър на финансите Джордж Осбърн каза, че Brexit би засегнал най
малко 820 хил. работни места.
"Политиците наистина трябва да са притеснени от изтичането на британски бизнес извън границите на страната",
коментира Колинс. Той обаче смята, че плановете за напускане на границите може и да не се осъществят, ако
правителството обърне по-сериозно внимание върху проблемите, предизвикани от гласуването.
Econ.bg
√ Капиталовите пазари се оцветиха в червено в петък
Dow Jones поевтиня с 0.7 на сто до 18 261.45, а Nasdaq спадна с 0.6% до 5305.75 пункта.
Фондовите пазари затвориха на червено в петък, повлияни от поевтиняването при петрола. Въпреки това водещите
индекси от Уолстрийт приключиха седмицата с повишение. Индексът S&P 500 завърши сесията със спад от 0.6% до 2164.69,
воден от загубите при енергийните компании, които загубиха 1.3 на сто от стойността си.Dow Jones поевтиня с 0.7 на сто
до 18 261.45, а Nasdaq спадна с 0.6% до 5305.75 пункта.
В Европа водещите пазари също бяха на червено. Индексът Stoxx Europe 600 намаля с 0.7 на сто до 345.34, докато банковия
индекс се понижи с процент и половина.FTSE 100 записа най-силната си седмица за последните три месеца.
Централното събитие на изминалата седмица определено бе дългоочакваното заседание по паричната политика на
Федералния резерв на САЩ. Управителите на централната банка на най-голямата икономика в света, чийто решения са
сред най-важните събития за финансовите пазари по света, запазиха основния си лихвен процент без промяна на ниво от
0.5%.
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Това съвпадна с предварителните очаквания на пазарните играчи и анализатори, но все пак даде положителен тласък за
фондовите борси, засили риск апетита и помогна на почти всички големи пазари да завършат седмицата с повишение.
Японската централна банка, също не промени лихвените си проценти, но измени насоката на паричната си политика от
експанзия на паричната база с 80 трлн. йени годишно към поддържане на доходността по японските държавни ценни
книжа.
Инвестор.БГ
√ Какво ще движи пазарите през седмицата
Без съмнение във фокуса на инвеститорите застават изявленията на редица ключови централни банкери.
Въпреки че няма заседания на централни банки, и през тази седмица ще доминира темата за паричната политика по света,
тъй като има речи от страна на няколко централни банкери. Серията започва с Харухико Курода от Японската централна
банка, а небезизвестните Джанет Йелън и Марио Драги ще имат по две публични изказвания.
В понеделник, 26 септември, се очаква управителят на Японската централна банка Харухико Курода да изнесе реч по време
на среща с бизнес лидери в Осака.
Германският институт за икономически изследвания Ifo ще представи индекса си за бизнес климата.
През деня се очакват изявления и от страна на още двама централни банкери – Марио Драги и Томас Джордан, който е
управител на регулатора в Швейцария.
Във вторник, 27 септември, управителят на Канадската централна банка Стивън Полоз ще има изявление.
Организацията The Conference Board публикува проучването си за потребителското доверие в САЩ.
По-късно изявление ще има заместник-председателят на Федералния Резерв на САЩ Стенли Фишер.
В сряда, 28 септември, председателят на Фед Джанет Йелън ще отговаря на въпроси на конгресмени за банковите
регулации и надзор.
Марио Драги ще говори пред германския Бундестаг и ще отговаря на въпроси на народните представители. Очаква се той
да се сблъска с критики, тъй като в Германия нараства недоволството от ултраоблекчената парична политика на ЕЦБ.
Американската Администрация за енергийна информация публикува редовните си седмични данни за петролните резерви
в САЩ.
В четвъртък, 29 септември, излизат предварителни данни за инфлацията и безработицата в Германия.
Данни за потребителските цени ще има и в Испания.
САЩ публикуват финални данни за ръста на БВП през второто тримесечие.
Джанет Йелън ще изнесе реч в рамките на форум на банковия сектор.
В петък, 30 септември, Япония ще публикува данни за инфлацията и за потреблението на домакинствата.
Излиза частният индекс на Markit и икономическото списание "Цайсин" (Caixin) за бизнес активността в производството в
Китай.
Германия публикува данни за продажбите на дребно.
Във Великобритания ще излязат данни за баланса по текущата сметка и финалното четене на БВП.
Евростат публикува доклада си за инфлацията в еврозоната.
В САЩ ще има данни за потребителските разходи.
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