Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите

Списание Твоят бизнес
√ Какво ще е влиянието на праговете за минимален осигурителен доход
Асоциация на индустриалния капитал в България стартира проучване на оценките, мненията и представите за влиянието
на системата от минимален осигурителен доход (МОД) върху неформалната икономика като социално икономическо
явление и нейните проявления. С оглед разнопосочните влияния, които МОД биха могли да имат върху неформалната
икономика, при изследването ще бъдат потърсени отговори на въпроси свързани с това дали е необходимо ли е МОД да
бъдат регионално диференцирани.
Каква би била реакцията на работодателите при евентуална отмяна на МОД - ще се приближат до осигуряване върху
реални доходи или масово ще осигуряват върху минималната работна заплата. Какво друго трябва да се направи при
отмяна на МОД, за да се насърчи осигуряването върху реални доходи (например, да се криминализира укриването на
осигуровки, да зачестят ревизии по аналог и т.н.). Какви са представите на работодателите за изработването на
механизъм, позволяващ отчитането в МОД на обективните икономически тенденции и реалности.
На основа на предстоящите проучвания и анализи ще бъде изготвено предложение за Система за договаряне на доходи
и възнаграждения от труд, насочена към ограничаване и превенция на неформалната икономика, която ще спомогне за
развитието на индустриалните отношения в посока по-гъвкав и ефективен пазар на труда.
ran-r.com
√ МИНИМАЛНИТЕ ОСИГУРИТЕЛНИ ПРАГОВЕ – ЗА ИЛИ ПРОТИВ СИВАТА ИКОНОМИКА
Договарянето на минимален осигурителен доход е инструмент, който доведе до изсветляване на икономиката при
своето въвеждане през 2003 г. Десет години по-късно, неговата форма и роля трябва да бъдат оценени и осмислени, за
да бъде еднозначно определен ефектът от тази мярка.
Множеството изследвания, проведени до момента при изпълнението на проекта „Ограничаване и превенция на
неформалната икономика в България“ www.ikonomikanasvetlo.bg – както на национално, така и на браншово равнище,
идентифицират некоректно сключените трудови договори като едно от основните проявления на неформалната
икономика. Встъпването в договор за полагане на труд при непълни, неточни или неясни клаузи носи рискове и за двете
страни по договора, ощетява техните права, ощетява бюджетните системи на страната, намалява гъвкавостта,
сигурността и ефективността на пазара на труда. За да се противодейства ефективно на този феномен, е необходимо да
бъде детайлно проучено какви недостатъци има настоящата система за договаряне на доходи и възнаграждения от труд,
посредством изследване на влиянието на системата от минималните осигурителни прагове върху неформалната
икономика.
Асоциация на индустриалния капитал в България стартира проучване на оценките, мненията и представите за влиянието
на системата от МОД върху неформалната икономика като социално икономическо явление и нейните проявления. С
оглед разнопосочните влияния, които МОД биха могли да имат върху неформалната икономика, при изследването ще
бъдат потърсени отговори на следните ключови изследователски въпроси:
Коя от двете противоположни тези по отношение ролята и функциите на МОД, лансирани в публичното пространство, е
валидна:
Категорична и пълна подкрепа на МОД като ефикасен инструмент за повишаване събираемостта на осигурителните
вноски, гарантиране на финансовата стабилност на пенсионната система и позитивно влияние върху пазара на труда в
България;
Отричане на МОД поради тяхната контра продуктивна роля, причиняваща сериозни деформации на пазара на труда.
МОД затрудняват наемането на нискоквалифицирани работници, особено в регионите с ниска средна работна заплата, и
узаконява сивия сектор в трудово-правните и осигурителните отношения.
Необходимо ли е МОД да бъдат регионално диференцирани.
Каква би била реакцията на работодателите при евентуална отмяна на МОД – ще се приближат до осигуряване върху
реални доходи или масово ще осигуряват върху минималната работна заплата.
Какво друго трябва да се направи при отмяна на МОД, за да се насърчи осигуряването върху реални доходи (например,
да се криминализира укриването на осигуровки, да зачестят ревизии по аналог и т.н.).
Какви са представите на работодателите за изработването на механизъм, позволяващ отчитането в МОД на обективните
икономически тенденции и реалности – изменения и тенденции в: пазарните позиции на продуктите в бранша, на цената
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на суровините и материалите, на производителността на труда и т.н. Очаква се работодателите да бъдат по-позитивни
към МОД като инструмент, ако той отчита икономическите, а не социалните параметри.
На основа на предстоящите проучвания и анализи ще бъде изготвено предложение за Система за договаряне на доходи
и възнаграждения от труд, насочена към ограничаване и превенция на неформалната икономика, която ще спомогне за
развитието на индустриалните отношения в посока по-гъвкав и ефективен пазар на труда. В началото на 2014 г.
изпълнението на проект „Ограничаване и превенция на неформалната икономика“ продължи с разширяване на
проектните дейности в пет нови индустриални бранша – корабостроене и кораборемонт, производство на мебели,
земеделие, рибарство и аквакултури, услуги от общ интерес (водоснабдяване и канализация).

Важни обществено-икономически и политически теми

Вестник Стандарт
√ „Нова Европа” увеличил стокооборота между България и Румъния
Видин. Мостът „Нова Европа" е увеличил стокооборота между България и Румъния. Това съобщи във Видин съветникът в
посолството на Румъния у нас Виктор Дидиу. Сега стокообменът надхвърля 3 млрд. евро. Износът на Румъния за
България е скочил с 9%, а на България за Румъния – с 6.
Мостът е превърнал северната ни съседка в трети търговски партньор на България след Германия и Италия.
Седмично през моста между Видин и Калафат преминават по 9000 леки коли, автобуси и камиони, съобщават от фирмата
за управление на съоръжението във Видин. От откриването му на 14 юни м.г. досега по него са преминали над 300 000
превозни средства. Шофьори на тирове го предпочитат пред близките ферибооти. Струпването на много тирове в Русе
през тази зима доведе до пренасочване на движението им през видинския мост.
По предварителни данни през първата година от пускането на моста се очакваше преминаване на 415 000 моторни
превозни средства. Прогнозата обаче ще бъде надхвърлена. До 14 юни т.г. по него се очаква да преминат още 200 000
коли, автобуси и товарни автомобили.
Вестник Монитор
√ В ЕВРОПА: Инвестициите в цехове на петгодишен връх
Инвестициите в индустриални и логистични имоти в Европа са се увеличили с 33% през 2013 г. спрямо 2012 г. до 17,4
млрд. евро - най-високото ниво от 2008 г. насам, сочат данни на консултантската компания Knight Frank, цитирани от
Investor.bg.
Ръстът на инвестициите в този сегмент от пазара вече изпреварва темповете на растеж на вложенията в офиси и
търговски площи, констатират експертите. „Повишението на наемите в сектора на бизнес имотите в Европа се забавя и
сравнително по-високата възвращаемост от логистичните и индустриални имоти прави сегмента доста попривлекателен”, посочва се в доклада на компанията.
Водещите европейски пазари – Великобритания, Германия и Франция, продължават да привличат най-голям дял
инвеститори. През миналата година трите държави са привлекли 57% от общия обем инвестиции в индустриални и
логистични площи в Европа. За сравнение обаче през 2012 г. делът им е бил 69%.
През миналата година има засилване на активността в скандинавските страни, Централна, Източна и Южна Европа.
investor.bg
√ До 2050 година основната енергия в ЕС ще е от възобновяеми източници
ВЕИ-секторът може да гарантира енергийната независимост на страните, смята експертът Райнер Ралвс
През 2050 година основният източник на енрегия в ЕС ще бъдат възобновяемите източници, сочат прогнозите на
Европейската комисия, цитирани от Райнер Ралвс от Европейската федерация на възобновяемите източници. За
електричеството прогнозите са, че 86% от потребяваната енергия ще бъде от възобновяеми източници, а за цялата
икономика процентът ще бъде между 54 и 75, в зависимост от целите.
"Тези цифри дори могат да бъдат задминати, но само ако политическата рамка е добра и цените са поносими за
потребителите", категоричен беше експертът. Той представи виждането на своята организация за бъдещето на ВЕИсектора в Европа по време на изложение за енергийна ефективност в столичния Интер експо център.
През 2013 година секторът на възобновяемите ресурси вече навлиза в период на зрялост. Около 1/4 от потребяваната
енергия е от възобновяеми източници. В сектора работят 1,2 млн. души, а генерираните приходи са 130 млрд. евро. При
изпълнение на целите до 2020 година работните места ще бъдат 2,7 млн., а до 2030 година - 4,4 млн.
Но не само финансовите позитиви и създадените работни места са важни. Възобновяемите ресурси - вятър, слънце и
вода, разбира се, са различни спрямо географското положение на страната, но присъстват. Те могат да гарантират
енергийната независимост на страните.
"Много държави, включително и вашата, разчитат на вноса на петрол и природен газ, а техните цени зависят от
политическите кризи и други фактори", коментира Ралвс. Той посочи статистика, че ЕС като цяло е внесъл изкопаеми
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горива на стойност 388 млрд. евро през 2011 година. През 2012 година стойността на този внос е вече 546 млрд. евро. В
същото време търговският дефицит на общността е 150 млрд. евро.
"Ако възобновяемите източници заместят твърдите горива, могат да бъдат спестени 350 млрд. евро", изчисли той.
Според данните на Европейската федерация на възобновяемите източници като цяло страните от ЕС се движат спрямо
разчетите за целите до 2020 година. Последните официални данни показват, че към края на 2011 година 21 държави
преизпълняват целите, а само 6 са под тях. Сред тези, които не се справят, са Франция и Великобритания.
В България 13,79% от потребяваната енергия е от възобновяеми източници. Според данните на федерация обаче заради
законодателни промени страната ни може и да не се справи със заложените цели.
Данните показват още, че в целия ЕС секторът за производство на енергия се справя с целите за възобновяеми
източници. В същото време обаче други сектори, като транспорт например, изостават.
Райнер Ралвс направи коментар и за целите на ЕК за сектора до 2030 година. "Те са твърде неамбициозни", смята той и
критикува и липсата на национални цели. Така няма стимул за страните, а и инвеститорите нямат яснота какво ще се
случва в сектора.
Припомняме, че решението на ЕК е до 2030 година 27% от потребяваната енергия да бъде от възобновяеми източници.
Към 2020 година целта е 20%.
Има няколко мерки, които могат да съкратят дефицитите в сектора, коментира още Ралвс. Сред тях например е
премахването на субсидиите за конвенционалните и ядрените централи, да бъдат разработени цели за енергийна
ефективност и за ВЕИ-източници. Трябва да има рестарт на Схемата за търговия с парникови газове, за да бъдат
постигнати ефективни цени на емисите. "Нека потребителите да разберат кое колко струва", допълни още експертът.
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