Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите

Glasove.com
√ Работодатели и синдикати в дискусия за заплатите, ръста на икономиката и верните решения
Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев заяви в „Референдум“, че във всеки
доклад от ЕК търпим критика, че нямаме работещ механизъм за определяне на минималната работна заплата.
Велев поясни: „Без минимална работна заплата. Вместо това договаряне на заплащане по икономически дейности, както
е в половин Европа и там, където се практикуват тези начини на договаряне на доходите, всъщност средната заплата е с
60% по-висока, отколкото в страните, в които има административно определяне на минимална работна заплата, а
безработицата е с 40% по-ниска и близо половината от трудещите се на ЕС живеят точно в такива държави. Много е добре
да се водят преговори, целта е да се постигне споразумение и съгласие, но ако това е просто заради самите преговори,
няма полза от такова губене на време. Сега например минималната работа заплата е определена в средносрочната
бюджетна прогноза за три години напред. Тоест ние сега ще водим преговори за механизма за 2021 г. ли? Очевидно някой
се е договорил зад гърба на другия с третата страна.“
√ Без минимална работна заплата. Какво ще стане, ако отпадне, както искат работодателите?
Минималната заплата да бъде премахната, предложиха от Асоциацията на индустриалния капитал в България. Според
бизнеса у нас доходите растат по-бързо от производителността на труда.
„В момента водим преговори със синдикатите минималната работна заплата вече да не се определя от държавата, а чрез
договореност между работодателите и синдикатите. Трябва да има промяна, защото досегашният начин за определянето
й е неадекватен, антиикономически и вреден”, заяви в „Здравей, България” доц. Теодор Дечев от АИКБ.
Сегашният вариант за определяне на минималната заплата е административен. Едни хора в зависимост в какво настроение
са изпаднали или какъв е интересът им”, допълни той.
„Работодателите не желаят тя да се намалява или увеличава. Те искат по икономически дейности грамотно и адекватно на
ситуацията да се определят. Не да я няма, а да има дълъг списък от 100-200 минимални заплати, колкото са
икономическите дейности. Това се отразява добре на икономиката”, обясни доц. Дечев.
„Минималната работна заплата е защитен механизъм. Тя трябва да осигури съществуването и възпроизводството на
работната сила”, коментира от своя страна Димитър Манолов, президент на КТ „Подкрепа“.
„Минималната работна заплата е единственият инструмент на политиците да влияят на пазара на труда. Нивото на
заплащане във всяка една страна по света не е никакъв друг фактор освен политически. Икономиката го опакова по
съответния начин, за да бъде продадено въпросното политическо решение”, каза още той.
Нова телевизия, „Здравей, България“
FlashNews.bg
√ Добрин Иванов, АИКБ пред FN: Минималната работна заплата ще е по-висока в някои сектори, ако не се определя
административно
Бизнесът не е против минималната работна заплата, а против нейното административно определяне. Това заяви за
Flashnews изпълнителният директор на Асоциация на индустриалния капитал в България Добрин Иванов. Работодателите
искат всяка година на база на икономическите показатели да се определя прага на минималното възнаграждение у нас.
Защо сте против административното определяне на минималната работна заплата?
Административното определяне на минималната работна заплата, особено последните години, е лишено от икономическа
логика, без следене на икономически показатели и производителността на труда. Решенията се взимат под натиск на
синдикатите или заради политически обещания. За последните четири години минималната заплата е скочила три пъти.
Минималната работна заплата е икономически показател, който определя размера на доходите като цяло, влияе на
конкурентоспособността и от там на икономиката. Тя оказва пряко влияние върху разходите на бизнеса. Ние искаме да
има ясен механизъм, който на база икономически показатели да определя минималната работна заплата, но по сектори.
Така всяка година ще има предвидимост на това с колко ще порасне минималната работна заплата.
Губи ли бизнесът от това, че има административно определяне на минималната работна заплата?
Бизнесът губи от това, че тя расте несъразмерно на всички останали показатели, които влияят и определят
конкурентоспособността. Давам пример. Един нископроизводителен сектор е туризма, където е зает нискоквалифициран
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персонал. С едно повишаване на минималната заплата се повишават разходите за осигуровки и трудови възнаграждения,
което в някои райони на страната се оказва решаващо за съществуването на бизнеса. Малкият бизнес е притиснат. Има
два варианта: или да излезе в сивия сектор, или да съкрати персонала. И в двата случая се влияе негативно на икономиката.
Как да се определя тогава минималната работна заплата. Освен според сектори трябва ли да има и влияние къде е
бизнеса, в кой регион? 460 лева заплата е с различна стойност в София и Северозападна България?
Хубаво е да има и диференциране на минималния доход по региони, но по-важно е да има секторно разделение.
Районирането ще е трудно от административна гледна точка, защото има фирми с регистрация в един район, които
оперират в друг. Ще се създаде конкуренция в един и същи сектор, за една и съща дейност ще има различни заплати. Това
не е добре. Браншовата диференциация е най-добрата. В един сектор имаме еднаква производителност и еднаква бизнес
среда.
Като имате предвид сегашното състояние на икономиката в кой сектор минималната работна заплата трябва да
е най-висока и къде най-ниска? Ако определяме по сектори минималните заплати това ще повиши доходите на някои
сектори и то многократно? Дайте пример.
Например финансовото посредничество и информационните технологии. Секторното определяне на минималната заплата
ще вдигне заплатите във всички сектори, където има висока производителност на труда. В други сектори като туризъм,
селско стопанство и лека промишленост, където има нискоквалифициран труд, тези възнаграждения ще бъдат по-ниски.
Например сега в туризма средната работна заплата е 655 лева и се доближава до минималната за страната 460 лева. Има
едно доближаване на двете заплати, което изтощава сектора.
Провадия Днес
√ Съдът отмени минималната работна заплата от 460 лв
Върховният административен съд /ВАС/ отмени постановлението на Министерския съвет, с което беше определена
минимална работна заплата за 2017 г. в размер на 460 лева. Това се посочва в решение на съда.
Разгледаното дело беше образувано по жалба на четири работодателски организации, които смятат, че е нарушена
законовата процедура, защото постановлението е прието от МС без предварителното обсъждане на проекта.
Решението не е окончателно и подлежи на обжалване пред петчленен състав.
Работодателските организации обжалваха увеличението на минималната работна заплата. Четирите организации внесоха
жалба във Върховния административен съд (ВАС), с която поискаха да се отмени решението на кабинета за повишение на
минималната заплата. Като аргумент посочиха, че решението е незаконно, защото не е имало обсъждане в Националния
съвет за тристранно сътрудничество.
По закон заседание на тристранката трябва да бъде свикано пет дни предварително, а два дни преди това на участниците
да бъдат предоставени материалите. "На практика заседанието беше свикано в четвъртък и се проведе в петък, което е
нарушение", уточни тогава Васил Велев, председател на АИКБ.
Това стана причина всички работодателски организации да напуснат последното съвещание.

Важни обществено-икономически и политически теми
Dnes.bg
√ Поправките в плана Юнкер, работещи за България
Европарламентът гласува продължаването на плана до 2020-а
Тази седмица в Европарламента гласувахме продължаването на Плана "Юнкер" до 2020, както и увеличаването на
средствата по него с цел да стимулираме €0,5 трлн. инвестиции в Европа и да подобрим ефективността на плана. Това каза
европепутатът от ГЕРБ и ЕНП Ева Майдел (Паунова) в ефира на Bloomberg TV Bulgaria.
Майдел се включи в предаването в светлината на инициативата на Bloomberg TV Bulgaria и фондация Европейски институт
#инвЕСт, която има за цел да хвърли светлина върху механизмите, по които функционира планът "Юнкер" и възможностите
за българския бизнес, произлизащи от него.
"Освен че работим за по-голямата ефективност на плана „Юнкер“, имаше и доста други неща, които трябваше да подобрим
по него, особено що се отнася до България. Внесохме редица поправки, които влязоха във финалния текст и които изцяло
защитават българския интерес", добави тя.
Кои са тези поправки?
"Тези поправки отчитат различията на по-малките и все още догонващи икономики, каквато е българската. При оценките
си Европейската инвестиционна банка ще трябва да взима това предвид. Защото например усилието да се мобилизират
€50 млн. частни инвестиции в България е много по-различно, отколкото ако искаме да мобилизираме същия размер
инвестиции в Италия, чиято икономика е в пъти по-голяма от нашата. Също така един проект за €20 млн. може да бъде
много по-голям и съществен за нашата икономика, отколкото ако той бъде реализиран в Полша или Испания например",
отчете евродепутатът.
"Също така вече могат да се финансират проекти за пътна инфраструктура в кохезионните държави, каквато е България",
допълни Майдел.
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"Третата важна точка се отнася за трансграничните проекти между държавите от ЕС. Ще има много по-голям шанс за
финансиране, ако се представи един трансграничен проект, дори и той да е по-малко иновативен. Това представлява
възможност за реализиране на много повече проекти като такива в енергийната, дигиталната и пътната инфраструктура
със страни като Гърция и Румъния", коментира тя.
Investor.bg
√ Т. Петкова: Разработваме концепция за дерогация за горивните инсталации
Това е само временно решение, коментира депутатът от "БСП за България" Таско Ерменков
Министерството на енергетиката разработва концепцията, на чиято база страната ни ще иска дерогация срещу одобрените
от Европейската комисия нови, по-строги ограничения за вредните емисии от големите горивни инсталации. Това заяви
енергийният министър Теменужка Петкова пред журналисти в Народното събрание. Тя беше изслушана от ресорната
комисия.
Коментарът на Петкова е във връзка с информация за готвени протести от страна на миньорите в държавната Мини
"Марица Изток" срещу новите европейски изисквания. Правилата бяха приети в края на април и България, заедно с още
седем държави, гласува против новите норми. Позицията на страната ни беше да има национални цели, които да съобразят
различните фактори за всяка отделна държави, но това искане не беше прието от ЕК. Въглищата в България са с такова
качество, че е невъзможно прилагането на новите правила без огромни инвестиции. По сметките на служебния енергиен
министър на енергетиката Николай Павлов само за енергетиката нужните средства надхвърлят 1 млрд. лева.
Дерогацията обаче може да даде само временно решение на проблема, коментира пред Investor.bg депутатът от "БСП за
България" Таско Ерменков. Той посочи, че трябва да бъде разработена концепция за бъдещето на енергетиката, в която да
бъдат описани предизвикателствата пред сектора.
Вижданията за бъдещето на въглищните централи, развитието на възобновяемите източници и ядрената енергетика ще
бъдат записани в нова енергийна стратегия за развитие на сектора до 2030 година, увери депутатите от енергийната
комисия Теменужка Петкова. Тя призова за обединение при разработването на документа,, защото "това е стратегията на
България, не на някоя от политическите партии".
Енергийната стратегия е един от приоритетите в работата на новото правителство, каза още Петкова. В нея ще бъде
заложена и пълната либерализация на електроенергийния пазар.
В отговор на въпрос на депутата Иван Генов, който е и бивш директор на АЕЦ "Козлодуй" енергийният министър коментира
още, че част от оборудването за АЕЦ "Белене" се съхранява на площадката "при добри условия". Тя допълни, че се очаква
останалата част от съоръженията да пристигне в България след края на август. За нея по-интересното сега е какво следва
за проекта, за който вече са похарчени близо 3 млрд. лева.
Теменужка Петкова каза още, че има готовност за допълване на позицията на България по делото за злоупотреба с
господстващо положение на "Газпром" на пазара в Централна и Източна Европа, ако има основание за това. "Като цяло
колегите са отразили основните аспекти и не виждам какво бихме могли да добавим към нея", поясни още енергийният
министър след края на заседанието.
В Брюксел е представена гледната точка по това дело не само на правителството, но и на всяка една заинтересована страна
- бизнес, организации и т.н. "Българският глас ще се чуе в максимална степен в Европейската комисия", каза енергийният
министър.
Тя посочи още, че на този етап няма да има смени в управлението на енергийните дружества. "Когато една машина работи
добре, по нея не бива да се правят сериозни промени", заяви Петкова и допълни, че енергетиката работи добре в
последните години, като "един добре смазан механизъм".
√ Чуждестранните инвестиции в България намаляват с 206,2 млн. евро през март
Най-големият инвеститор в страната през първото тримесечие от годината е Норвегия откъдето са дошли 17,8
млн. евро, отчитат в БНБ
Преките инвестиции в страната през март намаляват с 206,2 млн. евро през март, спрямо увеличение с 55,5 млн. евро през
март 2016 година, показва статистиката на Българската народна банка (БНБ).
Според предварителните данни на централната банка вложенията през първото тримесечие, отчетени съгласно принципа
на първоначалната посока на инвестицията, са отрицателни и възлизат на 106 млн. евро, като са по-ниски с 323,2 млн. евро
спрямо същия период на миналата година, когато бяха 217,2 млн. евро.
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В БНБ пресметнаха, че намалението за март 2017 г. се формира от подстатия Дългови инструменти (с 222,6 млн. евро), като
основно се дължи на предоставен от местно лице заем към прекия инвеститор в чужбина.

Източник: БНБ
Дяловият капитал (преведени/изтеглени парични и апортни вноски на нерезиденти в/от капитала и резервите на
български дружества, както и постъпления/плащания по сделки с недвижими имоти в страната) възлиза на 9,1 млн. евро
за първото тримесечие на тази година.
Той е по-голям с 16,6 млн. евро от дяловия капитал за първото тримесечие на миналата година, който е отрицателен и
възлиза на 7,5 млн. евро.
Нетните постъпления от инвестиции на чуждестранни лица в недвижими имоти са 1,3 млн. евро, при 8,8 млн. евро за
първото тримесечие на миналата година. По страни най-голям дял в инвестициите в недвижими имоти имат Русия – 46,5%
от общия размер за януари – март 2017 г. (0,6 млн. евро), Казахстан – 26,8% от общия размер за периода (0,4 млн. евро) и
Австрия – 14.7% от общия размер (0,2 млн. евро).

`

Източник: БНБ

По предварителни данни, статия Реинвестиране на печалба (показваща дела на чуждестранните инвеститори в текущата
печалба или загуба на дружеството на база на счетоводни данни за финансовия резултат) възлиза на 18,1 млн. евро,
отчетени през първото тримесечие на тази година, при 237,5 млн. евро вложени в периода януари – март 2016 г.
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За първото тримесечие на 2017 г. подстатия Дългови инструменти (промяната в нетните задължения между дружествата с
чуждестранно участие и преките чуждестранни инвеститори по финансови, облигационни и търговски кредити) е
отрицателна в размер на 133,3 млн. евро, при отрицателна стойност от 12,9 млн. евро за първото тримесечие на миналата
година.
Най-големите нетни преки инвестиции в страната през първите три месеца на тази година са от Норвегия – 16,7% от общия
размер за периода (17,8 млн. евро), Малта – 14,2% (15 млн. евро) и Холандия – 11,6% (12,3 млн. евро).
Предварителните данни показват, че преките инвестиции в чужбина за първите три месеца на тази година нарастват със
17,6 млн. евро, при увеличение с 12 млн. евро за януари – март 2016 г. През март 2017 г. те се повишават с 14,8 млн. евро,
при намаление с 1,9 млн. евро година по-рано, пресметнаха в БНБ.
В. Монитор
√ Над 2 млрд. лв. трябват за довършване на автомагистрала „Хемус”
За довършването на автомагистрала „Хемус” ще са необходими над 2 млрд. лв. Това каза днес в отговор на депутатски
въпрос по време на парламентарния контрол строителният министър Николай Нанков.
Остава да се достроят 250 км, уточни той. Първата отсечка е от Ябланица до п. в. Боаза (9,3 км). Следващата до разклона
Плевен-Ловеч с дължина 50 км. Третата е от там до Велико Търново (85 км), четвъртата от там до п. в. Буховци, е дълга 90
км и от там до п. в. Белокопитово още 16 км.
Тези участъци могат да бъдат обособени в 3 групи. За 2 от отсечките от Ябланица до п. в. Боаза и от п. в. Буховци до п. в.
Белокопитово има започнати обществени поръчки за проектиране, строителство и консултантски услуги. За първата има
предложена цена от 55 млн. лв. без ДДС, която е почти 2 пъти по-ниска от индикативната цена. Решението за избор на
изпълнител бе обжалвано в КЗК, която се изказа в полза на АПИ. Сега обаче има подадени 5 жалби във ВАС. Ще изчакаме
решението за да може да се сключат договорите и да започне изграждането на тази отсечка. За втората отсечка - БуховциБелокопитово в четвъртък бяха отворени ценовите предложения за строителство и надзор, като индикативната стойност е
133 млн. лв. без ДДС за проектиране и изграждане и 2,6 млн. за консултантски услуги.
Втората група отсечки включва 50 км между Боаза и разклона между Плевен и Ловеч. За нея е стартирала обществена
поръчка за избор на проектанти. Ще подпишем договори в рамките на няколко дни. Проектирането ще протече на 3 етапа
и срокът за изпълнението му е 6 месеца.
В третата група влиза останалата част от трасето на автомагистралата, за които има идеен проект. В момента обаче
проектантският екип отстранява констатираните от АПИ забележки и пропуски в документацията. За новите варианти ще
се прави нов ОВОС, за което бе сключен договор с външен изпълнител през 2016 г.
За 2017 г. от МС са осигурени 22,8 млн. лв. за началото на реализацията на първите два участъка, за които ще се изберат
изпълнители.
В. Стандарт
√ БФБ-София представя капиталовия ни пазар пред инвеститори в Лондон
Над 100 представители на повече от 80 международни инвестиционни компании и фондове участват в Деня на българския
капиталов пазар, който се проведе вчера в Лондон, Великобритания. Сред представените, най-значими инвестиционни
компании и фондове са: Barclays, Citi, Deutsche Bank, HSBC, JP Morgan, Manulife, RBS, Renaissance Capital и T. Rowe Price
International.
Целта на форума, организиран от Българска фондова борса-София в партньорство с Европейската банка за възстановяване
и развитие (ЕБВР) е да запознае чуждестранните инвеститори с възможностите, които предлага страната ни и капиталовия
пазар в частност, както и със специален акцент за възможностите за инвестиции в 11 български компании.
„Радваме се, че успяхме да съберем толкова много и от най-високо световно ниво инвеститори, и да насочим вниманието
им към България като предпочитана дестинация в Източна Европа за техните вложения. Убедени сме, че българският
капиталов пазар има какво да предложи на тези инвеститори, някои от които са разпознали възможностите му, а други
обмислят конкретни стъпки. Днешният форум е част от активната политика на БФБ-София и следва мерките от Стратегията
за развитие на българския капиталовия пазар.", каза в приветствието си Иван Такев, изпълнителен директор на БФБ-София.
В откриването участваха още Н. Пр. Константин Димитров – посланик на България във Великобритания, Фил Бенет – първи
вицепрезидент на ЕБВР.
БТВ
√ Менда Стоянова: Хазната е пълна
Пари за всички едновременно няма и няма как да има, категорична беше шефката на бюджетната комисия в НС
Хазната на държавата е пълна, каза в предаването „Тази сутрин” по bTV председателят на бюджетната комисия в
парламента Менда Стоянова.
По думите й за първото тримесечие преизпълнението на приходите е с над 650 млн. лева.
Във фискалния резерв в момента има около 12,5 млрд. лева.
„Това, че има пари в резерва е добре, означава, че държавата е финансово стабилна”, каза Стоянова.
Пари за всички едновременно няма и няма как да има, категорична беше тя. „Преди това трябва някой да ги изработи и то
с висока добавена стойност, не с минималната си работна заплата”, отбеляза Менда Стоянова.
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Не виждам причина минималната работна заплата да не стане 610 лв. до 2020 г., каза Стоянова. Тя отбеляза, че
тригодишната бюджетна прогноза, приета от правителството, предвижда в следващите 3 г. да има по около 10% ръст на
минималната работна заплата всяка една от годините.
Бюджетът предвижда ръст на средната работна заплата и доходите въобще и е нормално минималната работна заплата
да расте по същия начин, каза председателят на бюджетната комисия.
„Средната работна заплата е като зеле със свинско, зависи кое е повече. Бюджетът обаче работи със средни цифри, които
касаят всички”, заяви Стоянова.
В момента всеки може да си намери работа в България, смята Менда Стоянова.
Тя допълни, че по Черноморието се търсят начини да се привлекат украинци и молдовци, за да работят през летния сезон,
а в Пловдив има много инвеститори и липсва конкретна работна ръка. Служителите обаче трябва да имат и съответната
квалификация.
Econ.bg
√ Петролът поскъпва в петък
Юлският фючърс за петрола сорт Brent на борсата ICE Futures сутринта на 19 май стартира с увеличение от 39
цента, или 0,7% - до 52,60 долара за барел
Цените на петрола продължават да нарастват. Това се дължи на очакването, че страните членуващи в ОПЕК и тези извън
картела ще продължат през следващата седмица споразумението за ограничаване на добива на петрол.
Юлският фючърс за петрола сорт Brent на борсата ICE Futures сутринта на 19 май стартира с увеличение от 39 цента, или
0,7% - до 52,60 долара за барел.
Котировките на фючърса за юни за лекия петрол сорт WTI на Нюйоркската борса (NYMEX) се увеличиха с 0,9%, или 44 цента
– до 49,79 долара за барел.
Вчера цените на петрола нараснаха с 0,6 на сто.
Според данните от търговията на 18 май стойността на юлския договор за петрола сорт Brent на борсата ICE Futures се
увеличиха с 0,30 долара – до 52,51 долара за барел.
Юнският фючърс за WTI се увеличи с 0,28 долара, или 0,6 на то – до 49,35 долара за барел.
Money.bg
√ Доларът продължава да губи позиции
Aмepиĸaнcĸият дoлap пpoдължaвa дa гyби пoзиции cпpямo ocтaнaлитe cвeтoвни вaлyти. И щe зaвъpши ceдмицaтa нa минyc
зapaди oпaceниятa нa пaзapитe, чe пoлитичecĸитe cĸaндaли във Baшингтoн щe дoвeдaт дo oтлaгaнe зa нeизвecтeн пepиoд
нa oбeщaнитe oт Tpъмп дaнъчни peфopми, yвeличeниe нa дъpжaвнитe paзxoди зa инвecтиции и дpyги cтимyлиpaщи
иĸoнoмиĸaтa мepĸи.
A имeннo тeзи oбeщaния движexa нaгope cвeтoвнитe бopcи и пoдeмa нa "зeлeнитe пapи" в мeceцитe cлeд избиpaнeтo нa
Дoнaлд Tpъмп зa пpeзидeнт нa CAЩ. Ceгa и oпacнocттa oт импийчмънт - oтcтpaнявaнeтo нa пpeзидeнтa oт влacт, ĸapa
инвecтитopитe дa бягaт oт pиcĸa и дa ce нacoчвaт ĸъм пo-бeзoпacни aĸтиви, ĸaтo йeнaтa, швeйцapcĸия фpaнĸ и злaтoтo.
Дoлapът ce пoнижaвa и в пeтъĸ cпpямo япoнcĸaтa вaлyтa дo 111,40 йeни, ĸaтo вчepa бe пaднaл в дaдeн мoмeнт дo 110,24
йeни. Зa ceдмицa aмepиĸaнcĸитe пapи зaгyбиxa cпpямo cчитaния зa "тиxo пpиcтaнищe" aĸтив - япoнcĸaтa йeнa 1,7 нa cтo.
Днec индeĸcът нa дoлapa , oтpaзявaщ динaмиĸaтa мy ĸъм 6-тe ocнoвни вaлyти ce пoнижaвa c 0,1 пpoцeнтa дo 97,796 пyнĸтa.
Πoĸaзaтeлят ce гoтви дa изпpaти ceдмицaтa, гyбeйĸи oт cтoйнocттa cи 1,5 пpoцeнтa, ĸoeтo e нaй-гoлямo ceдмичнo
пoнижeниe oт юли 2016 гoдинa нacaм.
Eвpoтo cyтpинтa пocĸъпвa c 0,1 пpoцeнтa дo $1,1112, нo cлeзe oт шecтмeceчния cи пиĸ в нивoтo $1,1174, дocтигнaт пo вpeмe
нa тъpгoвиятa в чeтвъpтъĸ.
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