Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите

АИКБ
√ Председателят на АИКБ г-н Васил Велев откри VII-то Национално изложение „Изобретения, трансфер, иновации“
От днес до 12 ноември в Дома на техниката в София Съюзът на изобретателите в България организира Национално
изложение за изобретения, трансфер и иновации - ИТИ'16, под патронажа на Министерството на образованието и науката
и в сътрудничество и с подкрепата на Асоциация на индустриалния капитал в България. Една част от спонсорите на
събитието са важни членове на АИКБ, като Стара Планина Холд АД и Вила Мелник ООД.
Вече повече от 10 години изложението е мястото за провеждане на интензивен диалог между науката, индустрията и
обществото за подпомагане на технологичните иновации. Изложението се превръща в забележителна среща на
изобретатели, научни работници, предприемачи, патентни специалисти, учители и ученици. Събитието е съпроводено с
разнообразна съпътстваща програма от семинари и конкурси.
Изложението бе открито от г-н Марио Христов – председател на Съюза на изобретателите в Българи. Специални
приветствия бяха изказани от официалните гости на събитието - председателят на АИКБ г-н Васил Велев, д-р Петко Николов
- председател на Патентно ведомство и др.
При откриването на форума г-н Велев подчерта, че АИКБ взема активно участие в изложението, за да способства за
трансфера на иновациите, за индустриалната реализация на изобретенията. Привличането на интереса на младите хора
към изобретенията, природо-математическите и техническите специалности е изключително важно, защото те са найнужните хора на индустрията днес. Г-н Велев подчерта, че АИКБ ще продължава да работи активно за пренасочване на
средствата във висшето образование към техническите и инженерните специалности, както и към изучаващите
фундаментални науки като математика, физика и химия.
Повече информация за изложението може да намерите на адрес: http://www.sibulgaria.org/
Industry Info
√ Стартира изложение "Изобретения, трансфер, иновации" в Националния дом на техниката
От 9 до 12 ноември в Националния дом на техниката се провежда седмото
национално изложение "Изобретения, трансфер, иновации - ИТИ'2016"
под патронажа на Министерството на образованието и науката. В рамките
на изложението ще се проведат лекции на тема "Изобретения,
предприемачество, добри практики – възможности и перспективи", като
специален гост ще бъде президентът на IDEAS Марк де Турк, дискусионни
панели относно ускоряването на иновационния цикъл на бизнеса и
политиките за създаване на иновативно мислещи специалисти.
Наред с представянето на нови решения и изобретения, по време на
изложението ще бъдат връчени награди за изобретател на годината и
иновативно предприятие на годината.
Организатор на изложението е Съюзът на изобретателите в България, а
сред партньорите са Патентно ведомство на Република България, ИКЕМ, Фондация Еврика, Асоциация на индустриалния
капитал в България, Enterprise Europe Network и др.

Важни обществено-икономически и политически теми
Днес
√ Глад за кадри при над 70% от малките и средни фирми
Ниските данъци пък са основен елемент от държавната подкрепа
Сред най-съществените трудности, които срещат малките и средните предприятия, изплува дефицитът на кадри. Това е
обявила Мариета Захариева, директор на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, по
време на форум.
Над 72 на сто от анкетираните предприемачи се оплакват от недостиг на работници, съобщиха от Агенцията.
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Най-дефицитни се оказват средните специалисти - 77% от работодателите трудно намират хора с необходимата
квалификация от тази група. Агенцията е направила проучване с анкетна карта с 21 въпроса, която е изпратена до 400
компании.
Ниските данъци са основен елемент от държавната подкрепа. Близо 70 на сто от запитаните предприемачи твърдят, че
могат да разчитат на държавна помощ при започване на бизнес, каза Захариева.
Над 55 на сто се обединяват около мнението, че държавата съдейства за развитието на предприемачеството. Според 26%
от запитаните, данъчните облекчения и ниските налози са основното, което бизнесът получава от държавата.
За 13% субсидиите, възможностите да участват в европроекти и програмите са подкрепата, от която имат нужда.
46 на сто от запитаните казват, че успяват да намерят пазари за продукцията си, също толкова обаче имат проблем с
реализацията на стоката си.
Отново бизнесът поглежда към институциите - 43 на сто от предприемачите очакват помощ от държавата, за да успеят да
пласират продукцията си.
Марица
√ Кредитират социалните предприятия с 23 млн. лв.
Министерството на труда и социалната политика е насочило 23 млн. лв. от бюджета на оперативната програма "Развитие
на човешките ресурси" за микрокредитиране на социални предприятия. Това каза министър Зорница Русинова на
информационен ден по схемата "Развитие на социалното предприемачество".
Целта е да се облекчи достъпът до кредитен ресурс за социалните предприятия и да се създадат възможности за
разкриване на работни места за хора от уязвимите групи на пазара на труда.
Очаква се подкрепа по схемата да получат около 70 социални предприятия и 480 безработни или икономически неактивни
хора. По процедурата могат да кандидатстват социални предприятия, работодатели, специализирани предприятия и
кооперации на хора с увреждания, общини, доставчици на социални услуги и неправителствени организации.
В момента се подготвя документацията, за да може до края на годината да стартира изборът на финансиращи организации,
които ще изпълняват кредитната схема. Очаква се микрокредитирането на социалните предприятия да стартира най-късно
до средата на 2017 г. Проектите задължително трябва да включват подкрепа за осигуряване на заетост до 12 месеца на
хора от уязвимите групи.
Финанси България
√ Българският износ нараства
Българският износ бавно се измъква от червената зона на спада и втори пореден месец отбелязва ръст на годишна база.
По данни на НСИ през септември сумата на пласираните в чужбина български стоки се увеличава с 11.6%, като основен
принос за растежа има пазарът на Европейския съюз. От началото на годината обаче износът е все още с 0.5% по-малко,
отколкото бе през първите девет месеца на 2015 г.
Възстановяването идва, след като от март до края на юли българският износ отбеляза период на петмесечно постоянно
понижаване на реализираните обеми. До голяма степен то, както и аналогичният спад на вноса, се дължеше по-скоро на
ценови фактори, а не на понижени обеми, като на-силно влияние имаше спадът в котировките на петрола, голяма част от
металите и храните. Този ефект от 2015 г. обаче е изконсумиран и вносът също се покачва второ поредно тримесечие (с
2.7%), което свива спада за деветмесечието до 3.3%. Това води и до намаляване на търговския дефицит с около 1 млрд.
лв. до 1.3 млрд. лв., като погледнато само за септември, салдото е положително.
След ценовия шок
Основната причина за регистрираното рекордно дълго продължило свиване бе отстъплението от пазарите на трети страни
извън рамките на Европейския съюз. Така например през първата половина на 2016 г. те отбелязаха спад от 16% на
годишна база. Това понижение не бе изненада, като освен ниските цени на борсовите суровини фактор бяха и
икономически проблеми и регионални конфликти. Но след минималния ръст от 0.9% през август през септември сделките
към трети страни отчитат вече 5.6% увеличение.
Позитивният тренд засега не може да обърне петмесечното свиване от по-рано тази година и за първите девет месеца
износът за трети страни се понижава с 12% до 10.7 млрд. лв. Най-осезаемо като абсолютна сума е свиването в търговията
с Турция, за която сме изнесли стоки за над 400 млн. лв. по-малко. Това се равнява на понижение от 13%. Спад има и при
износа за други основни външнотърговски партньори като Китай (-35%), Египет (-48%), ОАЕ (-13%), Русия (–16%) и Сингапур
(-52%).
Най-чувствително е понижението от над 600 млн. лв. при износа на минерални горива и масла, което е 22% понижение на
годишна база. То обаче не се отразява негативно на търговското салдо, тъй като е съпътствано от дори по голямо свиване
при вноса. Значително свиване има при тютюневите изделия – 26%, което може да се обясни с преустановения износ на
"Булгартабак" към региона на Близкия изток. От този пазар идват около 80% от приходите от експорт на фирмата, а
пазарите са Сирия, Иран, Турция.
Нов 200 млн. лв. експорт за Румъния
Що се отнася до търговията със страните от Европейския съюз, там имаме увеличение на експорта за първите девет месеца
на годината от 5.9%, като общата стойност на реализираните сделки е 23 млрд. лв. Само през септември ръстът е над 14%
повече в сравнение със същия месец на миналата година, което е най-висока стойност от януари 2015 г.
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Данните за търговията с ЕС идват с месец забавяне и затова според НСИ към август най-голям ръст като абсолютна стойност
има на експорта към Германия (220 млн. лв.) и Румъния (202 млн. лв.). Като процентно изменение най-бързо нараства
експортът за Португалия (26%), Словения (24%) и Хърватия (22%). При търговията с безалкохолни и алкохолни напитки и
тютюневи изделия е регистриран най-високият ръст от 33%, докато нарастването с 366 млн. лв. на сделките, сключени с
машини, оборудване и превозни средства, е най-голямото абсолютно нарастване. Това е добра новина, тъй като показва
стабилно представяне при стоките с по-висока добавена стойност. Аналогично и продължаващият ръст на вноса по същото
перо е добра новина, тъй като се приема за сигнал за ускоряване на инвестициите на фирмите.
√ В Румъния успешно превалутират "швейцарските" кредити
Когато миналата година българите, имали лошия шанс да изтеглят кредити в швейцарски франкове, излязоха на протест
пред БНБ, на тях им бе обяснено, че централната банка не може да задължи търговските банки да проявят разбиране.
Проблемът беше, че преди десетина години тези кредити бяха с много изгодни лихвени проценти и немалко хора се
подлъгаха да сключат такива договори. Откакто обаче на 15 януари миналата година швейцарската централна банка
премахна поддържания обменен курс от 1,20 франка за едно евро, това рязко оскъпи валутата и вноските в левове
започнаха да растат главоломно.
Наскоро депутатите в румънския парламент одобриха единодушно законопроект, принуждаващ банките в страната да
превалутират кредитите от швейцарски франкове в местна валута. Според информацията при желание от страна на
клиента това трябва да се случи задължително при курса, при който заемът е бил отпуснат навремето. Централната банка
очаква това да струва на финансовите институции около 600 млн. долара.
Законопроектът ще влезе в сила, след като бъде подписан от президента Клаус Йоханис. Той обаче заяви, че преди да
вземе своето решение, ще се консултира с всички засегнати страни, включително с банките.
"Този законопроект е проектиран така, че да бъдат защитени всички кредитополучатели в швейцарски франкове и да се
избегне всякакъв вид дискриминация", обясни говорителят на парламента Флорин Йордаче пише jivotatdnes.bg. Той
добави, че от законопроекта е отпаднал таванът от 250 000 швейцарски франка, който беше предложен по-рано.
Румъния ще бъде третата държава от Европейския съюз, която ще предприеме действия в тази посока. По-рано това
направиха Полша и Унгария. Т.е. в тези държави са намерили начин проблемът да бъде решен по законодателен път. При
това за разлика от Унгария, делът на кредитите, деноминирани в швейцарски франкове в Румъния, е нисък – около 5%.
У нас хората, пострадали от този валутен проблем, бяха оставени на милостта на самите банки. И то въпреки че Комисията
за защита на потребителите откри в договорите за кредит няколко обстоятелства, които според нея ощетяват клиентите.
Например в тях няма критерий и методика за определяне на базовия лихвен процент, който е основен компонент при
формирането на основната лихва. В същото време размерът на всяка вноска по кредита става известен в деня, в който
трябва да се плати, и зависи от курс "продава" на швейцарския франк на съответната банка.
В същото време при отпускането на заема сумата се е изчислявала по курс "купува" на банката в евро. Така целият риск от
промяната в курса на валутата е оставен да се поеме от клиента. Това доведе в някои случаи до положение един кредит,
чиито вноски преди няколко години са били изчислени на стойност 50 000 евро, днес да струва вече 70 000 евро.
Стандарт
√ Финансистите са оптимисти за борсата
Ускоряване на икономическия растеж през последното тримесечие на 2016 г., очакват
финансовите посредници в страната. Това показва последният бюлетин на
Министерството на финансите "Финансов сектор: оценки и очаквания", който се прави
на базата на оценките на банките, инвестиционните посредници, взаимните и
пенсионните фондове.
По отношение на депозитите и заемите в левове и евро, финансовите посредници
очакват лихвите да продължат да падат, но по отношение на доларовите продукти
прогнозите са за запазване на лихвените нива.
Финансовите посредници предвиждат заетостта да продължи да нараства на годишна
база, но със забавени темпове. Очакванията съответстват на оценките на
работодателите от бизнес анкетите на НСИ за движението на персонала в
промишлеността през следващите три месеца, които леко се повишават през
септември. Очакванията на финансовите посредници за развитието на основните
индекси на Българската фондова борса за четвърто тримесечие на 2016 г. продължиха
да се повишават. Нарасналият оптимизъм на участниците относно капиталовия пазар e в синхрон с ръстовете на основните
борсови индекси през септември и октомври, които се покачиха не са само на месечна, но и на годишна база.
KMETA.BG
√ Банско търси 5000 работници за сезона
Зимният сезон чука на вратата, а все още туристическият бранш в курорта Банско не е решил проблема с назначаването на
квалифициран персонал. След трудовата борса в Разлог миналия месец днес от 10,00 часа в Посетителския
информационен център в града под Тодорка ще се проведе Ден на работодателя. Инициативата е на общината и на
Дирекция "Бюро по труда".
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Целта е в навечерието на поредния зимен сезон на безработните лица да бъде предоставена информация за обявените
свободни работни места на територията на общината. "Работодателите ще събеседват с търсещите работа лица и ще
направят своя подбор. Ние помагаме в ролята си на трудов посредник на пазара на труда. Между 1 и 10 декември ще е
същинското назначаване на работниците", уточни Станислава Поповска, директор на Агенцията по заетостта в Благоевград.
Очаква се десетки бизнесмени – хотелиери, ресторантьори, търговци, да присъстват на събитието и да договорят условията
за наемане на работа с безработните. През зимния сезон в района на Банско и Разлог ще се наемат на работа близо 5000
души.
Туристическият бранш в града под Тодорка вече заяви стотици работни места за младежи от Украйна за този зимен сезон.
Става въпрос за обучен персонал, който през лятото се е трудил във Варна. Те са с опит и са се справили добре. Чакаме ги
до 1 декември да пристигнат тук, за да договаряме конкретните параметри на договорите", каза Малин Бистрин,
председател на Съюза на туристическия бизнес в Банско.
Украинците ще работят като готвачи, бармани, сервитьори, рецепционисти, управители на ресторанти, пикола. Те имат
временни работни визи и няма проблем с престоя им в нашата страна. За хотелиерите и ресторантьорите е важно, че те
знаят добре и руски език, защото тук идват много руснаци през зимата.
Дума
√ Бизнесът да увеличи шефките с 40%, препоръчва държавата
За насърчаване на равенството между половете при вземането на решения ще се разработят препоръки към бизнеса с цел
делът на жените във висшия и среден мениджмънт да се повиши до 40%. Това предвижда Националната стратегия за
насърчаване на равнопоставеността между половете за периода 2016-2020 г., която кабинетът прие.
Сред основните цели, които поставя документът, е намаляване на разликите в заплащането и доходите на жените и
мъжете. За постигането на целите се предвиждат мерки за увеличаване на информираността на обществото за
възможностите за обучение и повишаване на професионалната квалификация, както и действия за подобряване на
баланса между половете в различните икономически сектори и професии.
Правителството прие и Правилник за устройството и дейността на Националния съвет по равнопоставеността на жените и
мъжете. Консултативният орган подпомага Министерския съвет в разработването и провеждането на държавната
политика в тази област. Създаването на съвета е регламентирано в Закона за равнопоставеност на мъжете и жените.
Консултативният орган се ръководи от министъра на труда и социалната политика. В състава му влизат заместник
министър-председателите, заместник-министри от всички министерства, ръководителите на държавните агенции за
закрила на детето и за бежанците, НОИ, НСИ, СЕМ, Комисията за защита от дискриминация, националният омбудсман,
представители на национално представителните организации на работодателите и синдикатите, Националното сдружение
на общините, на юридически лица с нестопанска цел и други организации и научни институти.
Novini bg
√ Русинова: За да има по-високи доходи, трябва да има по-висока производителност на труда
Социалната политика не трябва да се свързва само с плащания и раздаване на пари. Другата седмица в парламента ще се
гледа Законопроекта за бюджета за 2017 година. Нямам никакви притеснения относно балотажа и вярвам, че бюджетът
ще мине.
Това каза в предаването "Още от деня" по БНТ социалният министър Зорница Русинова. България наистина е най-бедната
страна в ЕС. Минималната работна заплата през следващата година ще стане 460 лв. Тя е насочена предимно към хора,
които са с ниска квалификация. За да има високи доходи в България, трябват много мерки и програми. Ние работим в тази
насока. Много важни са инвестициите в технологичното обучение и въобще в обучението на кадри. Ние сме на последно
място по производителност на труда. Важни са инвестициите в инфраструктура и подкрепа на работодателите. Трябва да
се създава конкуретноспособна среда, категорична беше Русинова.
България може да се похвали с много добри мерки насочени срещу безработицата. Това се дължи на факта, че бизнес
средата се развива, има чужди инвестиции. Нивото на безработицата за пръв път от много години е под
средноевропейското. Основният проблем е младежката безработица. Нашите усилия и програми са насочени точно в тази
посока. Ключът е образованието, разкри социалният министър.
Сега
√ Правителството отново запрати пачки по МВР
Целият сектор "Сигурност" ще получи повече пари догодина без никакви ангажименти за качеството на работата
си
Само преди няколко месеца финансовият министър Владислав Горанов плашеше вътрешния министър Румяна Бъчварова,
че няма да дава повече пари на МВР и че дори ще реже предвидените, а сега й дава цели 100 млн. лв отгоре.
"Поставил съм условие към колегите от МВР, което те упорито отказват да изпълнят, въпреки че е твърде логично.
Продължавам да смятам, че тези, които могат да бъдат набити на улицата, трябва да бъдат първа категория, а тези, които
стоят зад бюра и не са изложени на такъв риск, трябва да бъдат трета категория - така, както е и министър-председателят,
и народните представители, и всички, които не са изложени на риск". Това са думи на настоящия финансов министър
Владислав Горанов отпреди само няколко месеца. Тогава с тях той даваше да се разбере, че няма никакво намерение да
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даде поискани от МВР поредни допълнителни суми - специално в случая ставаше дума за 21 млн. лева за изплащане на
обезщетения на пенсионирани служители. Само дни по-рано той бе обявил, че около 6000 служители от системата на МВР,
които не работят в рискова среда, могат преспокойно да преминат към трета категория труд. Според Горанов това щяло
да спести съществени средства в бюджета на МВР.
"За съжаление, все още не виждам движение в тази посока", обяви министърът. Нещо повече. Тогава той обяви, че дори
се изкушавал с бюджета да изземе инициативата за нормативни промени в тази посока за следващата година. На практика
той заплашваше да намали рязко бюджета на МВР и така сами ще се свият. И вътрешното министерство чрез ръководителя
си Румяна Бъчварова само се сети и предложи промени в Закона за МВР, с които да бъдат намалени екстрите за служители,
свързани с категория труд, повече отпуск, по-големи обезщетения при пенсиониране. Все в опит да се намалят разходите,
както искаше финансовият министър. Въпросните промени бяха одобрени дори от премиера Бойко Борисов, който застана
зад Бъчварова. Не така обаче мислеше бившият МВР шеф Цветан Цветанов, който сега е председател на вътрешната
комисия. Той направи всичко възможно, за да бламира т.нар. реформа "Бъчварова", и накрая успя.
На практика от финансова гледна точка в МВР по отношение на разходите нищо не се промени. Всичко остана по старому.
А Горанов не само не изпълни заканите си, а увеличи бюджета на МВР.
В противовес на всякаква логика е заложено бюджетът за 2017 г. да е с цели 107 млн. лв. повече.
И същият този министър, който плашеше, че за 21 млн. лв. ще спре парите на МВР, сега им дава пет пъти повече. Отгоре
на всичко от реформата на Бъчварова мина единствено създаването на държавно предприятие в рамките на вътрешното
министерство, което ще поеме част от даваните от МВР услуги - като например регистрацията на автомобили, предпечатна
подготовка и отпечатване на бланки, образци и документи за МВР. Или иначе казано, МВР ще печели допълнително пари,
които ще влизат директно в техния бюджет. Затова, от една страна, си остава загадка защо вдигат парите на МВР и от друга,
къде се стопи възмущението на финансовия министър.
Оказва се изведнъж, че са вдигнати парите на целия сектор, покриващ отбраната, сигурността, специалните служби,
армията, вътрешните работи. И то с близо една четвърт. Най-много от всички сектори - повече от образование, култура,
здравеопазване.
Например парите на ДАНС се вдигат с 10 млн. лв. Миналата година службата е имала бюджет от 97 млн. лв., а за следващата
те вече са 107 млн. лв. Сигурно е хванала много терористи? Или е уличила много корумпирани?
Или пък да вземем Държавната агенция "Технически операции" (ДАТО) - структурата, която подслушва, следи, наблюдава.
Бюджетът й става от 43 на 48 млн. лв. Защо? Повече СРС ли се използват? Повече доказателства ли е събрала?
Националната служба за охрана ще разполага с 37.2 млн. лв. вместо сегашните 34 млн.лв. Но и тук никой не казва каквато
и да е конкретна причина. Защото просто такава дори не може да се измисли. За елита е по-мило и скъпо да има една
служба, която да ги пази от народната любов, отколкото да има добре осигурено разузнаване, което да доставя добра
информация за държавното управление, да предотвратява терористични актове, да има достатъчно данни за бъдещи
заплахи. За НСО са 37 млн., а за разузнаването 23 млн. лв. Тоест за властта сигурността на няколко души и техният превоз
са много по-важни от сигурността на цялата държава.
Да не говорим изобщо за предвидените много повече пари за отбрана за догодина. С аргумента, че ще се купуват
изтребители, ще се строят кораби, ще се плаща за членството в НАТО ... Отсега е ясно, че става дума за здраво харчене без
гаранция за ефективност.
Българската система за национална сигурност и нейните специални служби са в безтегловност, работят на самотек, далеч
са от демократичните традиции за граждански контрол и имат проблем със законодателната уредба. И отгоре на всичко
харчат тайно обществени пари, далеч от погледа на данъкоплатеца. А догодина ще харчат и още повече.
√ Фирми и граждани ще могат да съдят картелите за щети
Жертвите на картелни договорки ще могат да водят дела и да претендират за обезщетения, задето са били принудени да
плащат нереално високи цени. Това предвиждат промени в Закона за защита на конкуренцията, одобрени от
правителството вчера.
Право да търсят компенсации по съдебен път ще имат и фирми, и физически лица. Обезщетението ще е равно на
превишението на изкуствено надутите цени над нормалните пазарни равнища, предвижда проектът за промени. По искане
на съда Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) ще може да съдейства на съда за определяне на размера на вредите.
Не става ясно обаче как жертвите на картел ще доказват какви количества от неоснователно оскъпените стоки или услуги
са потребили.
Наскоро по повод на повдигнатите обвинения срещу 6 вериги бензиностанции за недопустими ценови договорки
председателят на КЗК Юлия Ненкова обясни, че доказването на щетата може да става с касови бележки. Проблемът е, че
обикновено доказването на картел отнема години и едва ли някой събира и пази фискални бонове от последната петилетка
примерно.
Нарушителите носят солидарна отговорност, като всяко от предприятията, участвали в картел, е отговорно пред всички
ощетени клиенти. То има право да поиска от другите нарушители да поемат своята част от вината и съответно от
компенсацията. Възможно е и постигане на извънсъдебни споразумения между ищците и участниците в картела,
предвижда още проектът.
И тези промени в закона се правят под натиск от Брюксел. Още през 2009 г. бе приета евродиректива, която повелява
пострадалите от картели да получат право да водят дела за обезщетяване.
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