Асоциацията на индустриалния капитал в България в медиите

В. Труд
√ Васил Велев, председател на УС на АИКБ: Синдикатите рекетират правителството
Успяха да излъжат властта и за клас „прослужено време“
Под натиска на синдикатите в България се провежда грешна политика по доходите. Те рекетират властта, а представляват
едва 1/10 от българските работници. Успяха да излъжат правителството и за т.нар. клас „прослужено време“, което е
недопустимо административно вмешателство на пазара на труда. Това обяви пред „Труд“ Васил Велев - председател на УС
на АИКБ и ротационен председател на Асоциация на организациите на българските работодатели (АОБР). Заедно с
председателите на другите три работодателски организации, коитo се обединяват в АОБР – Кирил Домусчиев –
председател на УС на КРИБ, Божидар Данев, изпълнителен председател на БСК и Цветан Симеонов, председател на БТТП,
бизнесът ще обоснове на пресконференция днес предложението си за отмяна на допълнителното трудово
възнаграждение за придобитите стаж и опит.
Въпреки че вицепримиерът Валери Сиимеонов обеща на работодателите „класът“ да отпадне, последва среща на
синдикатите с премиера Бойко Борисов и идеята бе стопирана. От профсъюзите пък обявиха, че искат от правителството
още мерки за увеличаване на доходите, или „есента може да бъде много по-гореща“.
„Срещата с медиите ще е за сбърканата политика по доходите, административното определяне на МРЗ, МОД и класа
„прослужено време“. Внесли сме в Националния съвет за тристранно сътрудничество предложенията и те трябва да се
обсъдят“, обобщи Велев.
В. Стандарт
√ Този клас е отживелица
Васил Велев, председател на Управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ)
Този клас "прослужено време" е очевидна дискриминация по възрастов признак. Според административното му
определяне се дискриминират младите и затова те напускат страната. Накрая ще останат само пенсионери и цигани и
тогава ще се чудим кой ще изработва пенсиите. Според нас наличието на този клас стимулира мързела, а не по-високата
производителност и квалификация. Кого защитаваме с този клас, мързеливите или работливите?
Аctualno.com
√ Работодателите ще говорят за клас "Прослужено време"
На 24 юли 2017 г. в 11:00 часа ще се проведе пресконференция на Асоциация на организациите на българските
работодатели (АОБР). На пресконференцията национално представителните работодателски организации ще обосноват
своето предложение за отмяна на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален
опит (т. нар. клас "Прослужено време").
АОБР ще мотивира отново многократно декларираната своя позиция за отказ от провеждане на преговори за определяне
на прагове на МОД до приемане от социалните партньори и държавата на консенсусен модел за определяне на
минимална работна заплата в България. В пресконференцията ще вземат участие: Васил Велев - председател на УС на
Асоциацията на индустриалния капитал в България и ротационен председател на АОБР; Божидар Данев - изпълнителен
председател на Българска стопанска камара; Цветан Симеонов - председател на Българска търговско-промишлена палата;
Кирил Домусчиев – председател на УС на Конфедерация на работодателите и индустриалците в България.
Novini dir.bg
√ Работодателите дават пресконференция за „клас прослужено време“
На 24 юли 2017 г. в 11.00 часа ще се проведе пресконференция на Асоциация на организациите на българските
работодатели (АОБР).
На пресконференцията национално представителните работодателски организации ще обосноват своето предложение за
отмяна на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит (т. нар. „клас
прослужено време“).
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АОБР ще мотивира отново многократно декларираната своя позиция за отказ от провеждане на преговори за определяне
на прагове наМОД до приемане от социалните партньори и държавата на консенсусен модел за определяне на минимална
работна заплата в България.
В пресконференцията ще вземат участие: Васил Велев - председател на УС на Асоциацията на индустриалния капитал в
България и ротационен председател на АОБР; Божидар Данев - изпълнителен председател на Българска стопанска камара;
Цветан Симеонов - председател на Българска търговско-промишлена палата; Кирил Домусчиев – председател на УС на
Конфедерация на работодателите и индустриалците в България.
АИКБ
√ ДОЦ. БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ, ЧЛЕН НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ НА АИКБ ПОИСКА НОВ ЗАКОН ЗА ПРОФЕСИОНАЛНОТО
ОБУЧЕНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ
Това стана на кръгла маса с Юрки Катайнен, заместник-председател на ЕК.
Кръглата маса се проведе на 21 юли 2017 г. и бе организирана от сдружение „Образование България 2030”, което
обединява усилията на повече от 40 организации от публичния, частния и социалния сектор в страната. В дискусията със
заместник-председателя на Европейската Комисия по въпросите на заетостта, растежа, инвестициите и
конкурентоспособността Юрки Катайнен участваха министърът на образованието и науката Красимир Вълчев,
представители на работодателските организации, представители на бизнеса и др. Всеки от поканените имаше възможност
да сподели мнението си по въпроса: „Умения на 21-ви век за икономически растеж – какво можем да постигнем заедно?”.
Пръв в дискусията се включи министърът на
образованието и науката Красимир Вълчев. Той
наблегна на необходимостта от по-големи грижи
за професионалната подготовка на учителите в
страната. След това думата взе представителят на
АИКБ, доц. д-р Борислав Великов, член на
Националния съвет на АИКБ, бивш народен
представител и председател на 39-тото Народно
събрание. Г-н Великов поздрави организаторите и
заместник-председателя
на
Европейската
Комисия, Юрки Катайнен за тяхната ангажираност
с решаването на въпроса за качеството на
образованието и усилието да се насърчат найдобрите практики. Той подчерта необходимостта от развитие на политики и инструменти за по-добро професионално
образование у нас. Като дългогодишен член на Българския парламент доц. Великов поиска подкрепа от г-н Юрки Катайнен
за усилията на правителството и 44-тото Народното събрание на България да приемат нов закон за професионално
образование и обучение, в който да бъде регламентирана ролята на бизнеса при подготовката и обучението на младите
хора у нас. Този закон би регулирал и засилил ролята на индустрията и работодателските организации при създаването на
кадри, подготвени за пазара на труда. Участие в дискусията взе и г-н Бойко Недялков, член на управителния съвет на АИКБ.
Заместник-председателят на Европейската Комисия Юрки Катайнен подкрепи идеята на АИКБ относно приемането на нов
закон за професионалното образование и обучение. В допълнение Борислав Великов подчерта, че ако не се отдели
нужното внимание на професионалното обучение у нас, нарастването на Брутния вътрешен продукт на страната и
качеството на живот на българските граждани няма да се повишават с нужните темпове.
Прилагаме прессъобщение в PDF и MS Word формат.
√ СТАНОВИЩЕ НА АИКБ ПО ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА МАЛКИТЕ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ,
ПОСТАВЕН НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА 20.07.2017 Г.
В становище, изпратено днес до министъра на икономиката на Република България, Асоциация на индустриалния капитал
в България (АИКБ) подкрепя предложения законопроект за изменение на Закона за малките и средни предприятия,
поставен на обществено обсъждане на 20.07.2017 г. като насочен към хармонизиране на националното законодателство
и европейската нормативна уредба, регламентираща категоризацията и свързаността на предприятията.
Според АИКБ, предложената за изменение редакция допуска отклонение от правилата в областта на държавните помощи
и в частност на Регламент (ЕС) 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 г. Налице е и противоречие с определенията за
свързаност на малките и средните предприятия съгласно Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно дефиницията
за микропредприятията, малките и средните предприятия. Това препятства коректното прилагане на мерките за помощ по
Общия регламент за групово освобождаване (ОРГО), подпомагащи МСП и допускащи партньорство с МСП.
Същевременно АИКБ намира за уместно да припомни, че е налице и друг, далеч по-сериозен проблем, касаещ МСП, за
чието разрешаване както в национален, така и в европейски план тече дискусия, инициирана от АИКБ. Става дума за това,
че на равнище Европейски съюз статутът на малките и средни предприятия (МСП, включително микропредприятията) се
дефинира от различни актове, по различен (в зависимост от целта) начин.
Различният подход (за различни цели) не способства за интензивното развитие на МСП. Проблемът е още по-значим като
се има предвид, че по официални данни от 2007 г. (ЕС – 25) като МСП могат да бъдат определени около 23 милиона
предприятия, представляващи 99 % от всички европейски фирми, в които работят около 75 милиона души.
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Известно е, че МСП могат да ползват едновременно редица облекчения и стимули за развитие като право на помощ по
линия на програми на ЕС за подкрепа на бизнеса, насочени специално към МСП (в т. ч. финансиране на научни
изследвания, финансиране за насърчаване на конкурентоспособност и иновации и подобни национални програми за
подкрепа, които иначе могат да бъдат забранени като недопустима държавна помощ), по-малко изисквания или намалени
такси за спазване на административни изисквания в ЕС и др.
За да се случи това АИКБ счита, че критериите, заложени в Директива 2013/34/ЕС трябва да бъдат възприети като единствен
общоевропейски стандарт за МСП.
Пълен текст на становището може да изтеглите в PDF формат.

Важни обществено-икономически и политически теми
Investor.bg
√ Клас прослужено време завинаги
Това правно задължение за автоматично, ежегодно увеличение на заплатите противоречи на принципите на
пазарната икономика
Една отдавна сготвена манджа се претопли тази седмица – клас прослужено време. Всъщност, инициатор за появата ѝ „на
масата” бе вицепремиерът Валери Симеонов, припомня в свой анализ Десислава Николова от Института за пазарна
икономика (ИПИ). Тази отживелица от социалистическо време бе премахната за държавните служители още през май 2012
Тогава, за кратко, икономическата логика възтържествува с промени в Закона за държавния служител.
За кратко, защото 5 години по-късно, клас "прослужено време"; продължава да съществува и дa се прилага за всички
останали категории работещи; тези в частния сектор; тези по висшите етажи на изпълнителната власт и всички останали,
които не се водят държавни служители; депутатите; работещите в съдебната власт; служителите на държавните компании.
Клас прослужено време, всъщност, вече не се нарича така, но както и други „термини” е останал в речта от социалистическо
време. Същото, между другото, е и с т.нар. детски надбавки, които вече се наричат „семейни помощи за отглеждане на
дете” и не се дават на всички деца, както това беше едно време – за недоумение или гняв на голяма част от
народонаселението, която очевидно не разбира смисъла на социалните помощи.
Но въпросът тук е за клас прослужено време или както вече се нарича, „допълнително трудово възнаграждение за трудов
стаж и професионален опит”. Това възнаграждение е минимум 0,6% според постановление на МС от 2007 г., но може и да
е повече – например, за депутатите е 1%, както е разписано в Правилника за организацията и дейността на НС, а в
съдебната власт по неофициална информация е 2%.
Допълнителното възнаграждение се начислява годишно, т.е. като процент, с който задължително се увеличава заплатата
всяка година. За трудов стаж и професионален опит се зачита не само времето, в което наетият е работил при настоящия
си работодател, но и всички предходни години стаж на същата или сходна длъжност, работа или професия. Т.е. за повъзрастните служители с по-голям трудов стаж клас прослужено време може да бъде сериозна сума. Например, за човек
с основна заплата 1000 лева и 20 години трудов стаж, това означава допълнителни 120 лева на месец или 1440 лева на
година.
Това правно задължение за автоматично, ежегодно увеличение на заплатите не само противоречи на принципите на
пазарната икономика, в която заплащането на труда зависи само от състоянието на пазара на труда (т.е. търсене и
предлагане на кадри), финансовото състояние на фирмата и оценката за работата на работещите. То страда и от редица
други пороци, основните от които съм се опитала да откроя по-долу:
1. автоматичното увеличение на заплатите не отчита финансовото състояние на дружествата и може да „закопае”
допълнително фирми с финансови трудности;
2. този автоматичен механизъм за покачване на заплатите влияе изключително лошо на стимулите за постигане на подобри резултати, повече и по-качествена работа от работещите.
3. размерът на допълнителното плащане е източник на противопоставяне между по-млади и по-възрастни служители.
Реално може да се интерпретира и като открита дискриминация на по-младите служители, които може да се справят много
по-добре, но пак да взимат по-ниска заплата именно заради това допълнително възнаграждение.
4. Може да послужи като мотив за съкращаването или ненаемането на по-възрастни работници с по-голям стаж – защо да
ги наемам, след като за един младеж с 1-2 години стаж ще плащам, примерно, 100 или 200 лева по-малко на месец?
Разбира се, това важи за (потенциални) работници със сходни умения и качества.
5. всички, като данъкоплатци, плащаме десетки милиони на година за стажа на магистрати, депутати, висши и други
представители на изпълнителната власт, които не се третират като държавни служители.
6. разходите на работодателите за труд растат ежегодно само и единствено заради тези добавки – колкото повече наети с
по-голям стаж има във фирмата, толкова по-високи са тези разходи. Ако ги нямаше тези допълнителни разходи,
работодателите щяха да имат още един стимул да открият работни места - т.е. класът прослужено време е още един порок
(bottleneck) на трудовоправните норми, които дърпат надолу на заетостта.
7. Класът прослужено време е още един стимул за преминаване в сивия сектор – защо да плащам ежегодно все по-високи
осигуровки и минимални заплати, а отгоре на това и клас прослужено време?
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Въпреки всички проблеми за пазара на труда, светлата икономика и стимулите за работа, клас прослужено време вероятно
ще остане да битува още дълго време в страната. Колкото бързо темата се появи на масата след несъгласуваното изказване
на В. Симеонов, толкова бързо тя беше снета от дневния ред след спешна среща между премиера и синдикатите. Очевидно
докато тези синдикати и този премиер определят регулациите на пазара на труда, тази социалистическа реликва в
трудовите норми ще пребъде. Както, между другото, и редица други – но за тях друг път.
√ Предлага се откриването на Технически колеж в Казанлък
Структурата се предвижда да е към Техническия университет - София, като в нея ще се обучават кадри за
предприятията в региона
Технически колеж към Техническия университет – София ще бъде открит в Казанлък. Това става ясно от проект на
постановление на Министерския съвет, публикуван за обсъждане на портала за обществени консултации strategy.bg.
Крайният срок за подаване на становища по проектопостановлението е 21 август.
Колежът в Казанлък вече има и положителна оценка от Националната агенция за оценяване и акредитация с протокол от
края на май 2017 г. Има и решение на Академичния съвет на университета за откриването на структурата.
Капацитетът на колежа е 230 студенти.
В него ще се обучават кадри за нуждите на редица предприятия в региона на Казанлък в областта на металообработването,
производството на елементи за хидравлични съоръжения, както и за индустрията, свързана с военнопромишленото
производство.
Предвижда се в бъдещия колеж да се обучават студенти по специалността „Технология на машиностроенето“ от
професионално направление 5.1. Машинно инженерство за придобиване на висше образование на степен
„професионален бакалавър по…“ и професионална квалификация „Механик“.
Учебният процес ще се организира в една катедра и ще се обезпечава от преподаватели от други основни звена на
университета, като хабилитирани лица ще четат не по-малко от 50 на сто от лекционните курсове за специалността.
За нуждите на колежа община Казанлък предоставя етаж от сградата на Професионалната гимназия по строителство.
Техническият университет – София включва в структурата си 11 факултета, два департамента, филиал в Пловдив с два
факултета, факултет в Сливен и други два колежа – Обединен технически колеж и Колеж – Сливен.
Econ.bg
√ 400 режима регулират инвестиционния процес у нас
Общо 400 са регулаторните режими по отношение на управлението на инвестиционния процес в България. Това е показало
проучване по проект за усъвършенстването на инвестиционната политика чрез развитие на електронното управление.
400-те режима са част от 49 действащи закона, които съдържат правни норми, регулиращи инвестиционния процес в
различните му етапи - от възникването на инвестиционното намерение до въвеждане в експлоатация на инвестицията.
Това посочва в писмен отговор на въпрос на депутата от "БСП за България" Димитър Данчев вицепремиерът Томислав
Дончев.
От данните за изпълнението на дейността по проекта е видно, че три администрации са въвели административни
информационни системи за електронни услуги. Системата е отворена за подаване на заявления по общо 5 електронни
административни услуги, предоставяни от регионалното министерство и Министерството на земеделието и храните.
По този проект са въведени и общо 10 електронни услуги, отчита вицепремиерът.
Дончев отбелязва, че има предложени законопроекти за промени в 49-те закона, чрез които да се облекчат регулациите.
Предвидено е премахването на 242 режима и облекчаването на 158 режима. Облекчаването означава удължаване на
срокове, отпадане на изисквания за документи и такси и др.
Kaпитал
√ Близо половин милиард евро предостави ЕИБ на България през 2016 г.
Освен подкрепа за малки и средни предриятия институцията ще търси да финансира и проекти на едрия бизнес
Близо половин милиард евро, или 467 млн. евро, е финансирането, което Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) е
предоставила в България само за миналата година. Средствата са спомогнали за инвестиционни проекти в
инфраструктурата, транспорта, енергетиката, околната среда, производството и услугите, като съществена помощ е
оказана на малки и средни предприятия. Резултатите представи вицепрезидентът на институцията Вазил Хюдак, който бе
в София през миналата седмица. Пред "Капитал" той прогнозира, че през 2017-а резултатът от дейността на ЕИБ в България
може да бъде по-висок от предходната заради държавната програма за саниране, която банката подкрепя, а също и заради
предоставените нови финансови инструменти за бизнеса, включително през Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ). За
да се ускори усвояването на средства, скоро ще заработи местен информационен хъб, а новост в политиката на банката
ще бъде търсенето на компании с големи проекти, чиято прогнозна стойност надхвърля 40 млн. евро.
Четвърт век в България
25 години след първата операция в България ЕИБ отчита вложения за над 5 млрд. евро в страната под формата на директни
заеми и поети гаранции по проекти. Само в периода 2012-2016 година финансирането е за 1.6 млрд. евро, а миналата
година е една от много добрите за институцията.
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За петгодишния период с най-голям дял са подпомогнатите малки и средни по-мащаб проекти, към които са насочени 57%
от ресурсите. Следват инвестициите в транспорт и телекомуникации с 24% от насочените средства и проекти в областта на
водоснабдяването и канализацията, твърдите битови отпадъци, градското развитие с 14%.
"Като съотношение на предоставеното финансиране към брутния вътрешен продукт (БВП) на страната България е сред топ
държавите в Европа", заяви на брифинг вицепрезидентът на ЕИБ Вазил Хюдак. Той добави още, че подкрепата за страната
ще продължи да е налична, защото публичната среда има нужда от още много инвестиции, и насочи вниманието към
пътната инфраструктура и енергийната ефективност.
Страната е една от пилотните, в които се работи по инициативата за малки и средни предприятия, като за миналата година
само по нея банката е предоставила финансиране от 237 млн. евро. Отделно 150 млн. евро са насочени към проекти на
бизнеса чрез държавната Българска банка за развитие (ББР). С посредничеството на търговски банки институцията
предоставя средства и за проекти, целящи повишаване на заетостта сред младите хора в страната.
През миналата година Европейският инвестиционен фонд (ЕИФ), който е част от групата на ЕИБ, е ангажирал 437 млн. евро
за три операции с дялово участие и 20 гаранционни операции, целта на което е да се привлекат 985 млн. евро нови
инвестиции, стана ясно още от представянето на резултатите. За да се ускори процесът по подпомагане на проекти, се
работи по създаването на информационен хъб, който ще консултира бизнеса и ще играе ролята на първи филтър на
кандидатите за финансиране.
Новите проекти на банката
В интервю за "Капитал" Хюдак прогнозира, че през 2017 година обемът на финасирането, което групата на ЕИБ ще насочи
към проекти в България, ще бъде поне на нивото на предходната година. Според него има потенциал и за повишение
особено покрай програмата на правителството за саниране. Новост в политиката на банката ще е търсенето на големи
проекти, чиято стойност надхвърля 40 млн. евро. За тях финансирането ще може да бъде предоставяно директно и без
посредничеството на търговски банки.
News.bg
√ Рекламираме културата и историята си с билбордове в Ню Йорк
България ще има рекламни билбордове в Ню Йорк. Това заяви министърът на туризма Николина Ангелкова, която участва
на заседание на Националния съвет по туризъм в комплекс "Златни пясъци", съобщава Дарик, позовавайки се на БТА.
Ангелкова уточни, че паната ще бъдат разположени на знакови места в американския град през октомври и ноември. На
билбордовете ще бъдат представени български културно-исторически забележителности. Тя добави, че с общината в Ню
Йорк ще бъдат договорени и други инициативи за рекламиране на нашата страна. Освен в този град България ще бъде
представена и в Бостън, Вашингтон, Лос Анджелис и Лас Вегас.
През септември трябва да бъде окончателно готова програмата за националната туристическа реклама през 2018 г.,
изтъкна министърът. По думите й по предварителни данни ще бъдат необходими 30 милиона лева, за да бъдат изпълнени
планираните инициативи.
Тя добави, че страната ни ще се рекламира и в перспективни пазари като Китай, Япония, Индия, Близкия изток, САЩ и
Канада.
Ангелкова каза още, цитирана от туристическото министерство, че България е на първо място като предпочитана
дестинация за германските туристи.
Поставени сме на първо място от големите туроператори като предпочитано място за почивка от немските туристи. Към
момента германският пазар се движи с ръст около 15-20% спрямо същия етап на миналото лято, допълни тя.
Ангелкова сподели още, че сме на второ място при избора на гостите с цел почивка от Холандия и на четвърто място от
Франция и от Русия.
"Данните към момента показват, че са налице всички предпоставки за много благоприятен летен сезон 2017 г. с прогнози
7-10% ръст спрямо миналогодишния. Разбира се, това не е предел и ни предстои още работа, за да надграждаме
постигнатото, и нещо повече - да го направим устойчива тенденция. Аз лично приемам тези статистики като оценка за
нашия труд и за усилията ни да превърнем страната в по-разпознаваемо и предпочитано място за пътешествия и
ваканции", допълни още министърът.
"Ориентирът е 10% ръст на туристите от тези дестинации през 2018 г. Важно е също да привличаме нови и перспективни
пазари, като прогностичната цел е да стигнем 20% ръст от тях", заяви още министър Ангелкова.
Дигитален ЗD принтер ще изработва сувенири на международното туристическо изложение World Tourism Market в
Лондон тази година, разкри Николина Ангелкова на брифинг пред медиите в к.к. "Златни пясъци" по време на заседанието
на Националния съвет по туризъм.
На журналистическо запитване относно земетресението на територията на Гърция и Турция министър Ангелкова заяви, че
Министерството на туризма е в постоянен контакт с Министерството на външните работи и е готово да съдейства на всеки
един гражданин.
"Нямаме официална информация за отказали се туристи или такива, които са отменили резервацията си. На този етап няма
подадени сигнали към нас, но сме готови да реагираме незабавно и да съдействаме" заяви министър Ангелкова.
На заседанието беше разгледана Годишната програма за национална реклама на България за 2018 г. и актуализирането на
Националната стратегия за устойчиво развитие на туризма в България 2014-2030 г. Участие в дискусията вземат и
областният управител на Варна Стоян Пасев, представители на министерства, Комисията за защита на потребителите,
Българската агенция по безопасност на храните, Националната агенция за приходите, общини, туристическия бранш,
национални курорти и др.
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В. Стандарт
√ Брюксел забрани строежи на Калиакра
Европейската комисия наложи пълна забрана за издаването на нови разрешения за всякакво строителство на територията
на Защитена зона „Калиакра". Това е крайният резултат от постигнатите договорености между МОСВ и ЕК по заведеното
от комисията дело срещу България за изградените вятърни генератори в защитената зона. В резултат на преговорите
Еврокомисията се е съгласила да не бъдат премахвани изградените досега там 2600 ветрогенератори, голф игрище, къщи,
хотели, вилни селища и инфраструктура към тях. Министърът на околната среда Нено Димов лично запозна с решението
кметовете на Шабла и Каварна Мариян Жечев и Нина Ставрева, както и представители на бизнеса.
√ Представиха икономиката ни пред посланици
Очаква се ръстът на икономиката у нас да надхвърли 3% за 2017 г., което е над средните показатели в ЕС, и да се задържи
над това ниво в средносрочна перспектива. Това каза зам.-министърът на икономиката Александър Манолев по време на
Годишната посланическа конференция в София. Той представи част от приоритетите във външноикономическата политика
на правителството и конкретните стъпки, които е предприело Министерството на икономиката за привличане на повече
чуждестранни инвеститори, и подкрепа на български компании за стъпване на нови пазари.
„Благодарение на съвместните ни усилия за последната година са организирани 23 международни изложения, на които
са представени над 230 български компании в страни като Германия, Русия, Италия, Великобритания, Испания, Китай, ОАЕ
и др.", съобщи Александър Манолев. Той допълни, че в резултат на активното сътрудничество между Службите по
търговско-икономически въпроси и посолствата по места са организирани бизнес делегации, в които са се включили над
150 български компании. „Състояха са и 12 бизнес форума в страната с представители на бизнес средите от Русия,
Република Корея, Обединените Арабски Емирства и др., в които от българска страна участие взеха над 600 компании", каза
още заместник-министърът.
Той спомена и някои от големите инвестиции, реализирани в България през последните години, за които принос също има
активната външноикономическа политика. Открит център за аутсорсинг и ИТ услуги в София от индийска компания;
иновационен център за насърчаване на стартиращи предприятия с американско участие в София Тех Парк; навлизането в
България на най-големия дистрибутор на етерични масла в света, бяха само част от посочените примери от зам.министъра.
„Вярвам, че тези резултати са общи и че заедно можем да постигнем още много. Знам, че човешкият ресурс често не
достига, че приоритетите са много, а времето малко. Но наистина се надявам, че ще продължим общите усилия за
подобряване на ефикасността, за партньорство и взаимопомощ, за да постигаме още по-големи успехи", обобщи
Александър Манолев.
В. Сега
√ За първи път електрониката е номер 1 в износа на България
Страната ни е в челната четворка на планетата по експорт на рапица, слънчоглед и патешки пастет
За първи път изделията на електротехниката и електрониката са №1 в експортната листа на България, като са изместили
досегашните лидери - петролните продукти и медта. През миналата година български компании са изнесли
електротехническо и електронно оборудване за 2.532 млрд. долара, като ръстът е 7% за година. С 2% пък е нараснал
експортът на машини и апарати и с реализираните 2.083 млрд. долара вече е на трето място в експортната ни листа.
Основни купувачи на наши машини, ел. техника и електроника са Германия, Италия, Франция. Изделията ни често се
вграждат там, а след това се реализират в целия свят. Това разкрива редовното проучване на Българската стопанска камара
за мястото на страната ни в световния експорт.
Данните на БСК разбиват за пореден път често повтаряния мит, че "България нищо не произвежда". Всъщност през
миналата година икономиката ни е поставила абсолютен рекорд и износът на стоки е достигнал безпрецедентните 23.6
млрд. евро, коментира експертът Веселин Илиев. България е фактор в световната листа на страните износители. Малката
ни страна е успяла да се намести в челната четворка на планетата по експорт на рапица, слънчоглед и соево брашно,
патешки пастет, тютюн, сода, нерафинирана мед, каучукови тръби, ламарина, седалки и капаци за тоалетни чинии.
Любопитен детайл е, че през 2016 г. страната ни е станала световен лидер в износа на облекла и обувки с азбестови нишки.
Стоките за близо 22 млн. долара са заминали за Полша и вероятно са отпътували някъде извън Европа, защото азбестът е
забранен в ЕС.
За поредна година България е втора в света по износ на консервирани череши - годишно в чужбина реализираме
продукция за около 20 млн. долара. Скорост набира експортът на друга наша стока, с която също сме втори в света тръбопроводи от каучук, продадени за 124 млн. долара. Макар и с лек спад в стойностния обем, за поредна година
оставаме втори в света и по износ на патешкия дроб и месо. Отстъпваме от втора на трета позиция в експорта на мед и
медни изделия с обем от 458 млн. долара през 2016 г. Кориандърът, с който години наред заемахме първото или второто
място по производство в света, отстъпва на шеста позиция, основно за сметка на увеличения износ от Русия.
Износът на горива и електроенергия е втори по значимост с общ обем 2.4 млрд. долара. Стоковата група с най-висок ръст
на износа - 57%, е специалната продукция - през м.г. са реализирани продажби от 808 млн. долара, с което тя вече заема
осмо място.
Слабата диверсификация на пазарите е минус за българския износ, посочва анализът. Фирмите ни са напипали чудесни
производствени ниши, но често продават само в една-две страни. Такъв е случаят с износа на спецоблекла, които
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продаваме само в Полша. Подобно е положението при медните изделия, кабелите за автомобили, горивата, цигарите и
др.
Проучването изброява кои са групите стоки в нашата експортна листа с относително голяма добавена стойност. Сред тях
са компоненти за автомобилостроенето и машиностроенето - хидравлика, машинни възли, акумулатори, лагери, кабели;
електротехнически и електронни изделия, електрически ръчни инструменти; хладилници, фризери и санитарен фаянс;
изчислителни машини; фармацевтични и медицински изделия; оптични изделия, сензори; софтуер за управление на
процеси, игри; любителска радиотехника, сноуборд, велосипеди.
Стоките с най-голям потенциал за ръст са лекарства, мед, слънчоглед, жито, царевица, рапица и др.
√ ЕС притеснен от новите санкции на САЩ срещу Русия
Еврокомисията иска координиране на действията с Вашингтон заради ключови проекти с Москва
От Евросъюза изразиха притеснение относно обсъждането в американския Конгрес на нови санкции срещу Русия,
съобщиха световните медии. От Брюксел настояват Вашингтон да координира действията си със своите партньори от Г-7 и
предупредиха за нежелани последствия, ако това не се случи. В съобщение на говорител на Европейската комисия се
предупреждава, че това може да предизвика "сериозни нежелани последствия", основно за усилията на ЕС да
диверсифицира доставката на енергоресурси от Русия. От Германия вече предупредиха за възможни ответни действия,
ако САЩ сложат германски предприятия, които участват в строителството на тръбопровода "Северен поток 2", в
санкционния списък. Дипломати от ЕС изразиха своите притеснения, че неразбирателства между САЩ и Германия по
проекта могат да усложнят усилията на общността да излезе с единна позиция в преговорите с Русия относно него. "Наясно
сме, че санкциите срещу Русия и Иран са предизвикани основно от вътрешнополитически съображения, но както сме
повтаряли нееднократно - много е важно такива действия да се координират между партньорите, за да се запази
единството по отношение на санкциите, които са в основата на усилията по осъществяването на Минските споразумения
за Украйна", се казва още в съобщението.
Конгресът на САЩ публикува на своята интернет страница законопроекта за санкции срещу Иран и Русия, чието гласуване
ще се състои утре. Той предвижда да съкрати максималния срок на пазарно финансиране на руските банки, които се
намират под санкции, на 14 дни, а на санкционираните компании от нефтогазовия сектор - на 30 дни. Документът също
така предвижда, че президентът на САЩ ще може да налага санкции на лица, които имат намерение да вложат в
строителството на руски експортни тръбопроводи повече от пет милиона долара за година или един милион долара
наведнъж. Под удар попадат също така лицата, които предоставят на проекта услуги, технологии или оказват
информационна поддръжка.
Москва се отнася негативно към това, че в Камарата на представителите и в Сената на САЩ ще се проведе гласуване по
законопроект, който предлага да се въведат нови санкции против Русия, а също така и срещу Иран и Северна Корея, съобщи
прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков. В съобщение до Си Ен Ен той пише, че оценява законопроекта "доста
негативно".
Сергей Кисляк приключи работата си в качеството си на посланик на Русия в САЩ, се казва в съобщение на руската
дипломатическа мисия в "Туитър". Временно изпълняващ длъжността ще е Денис Гончар. Очаква се Анатолий Антонов да
поеме поста на руски посланик в САЩ. В момента той е зам.-министър на външните работи на Русия. Кисляк заемаше поста
във Вашингтон от юли 2008 г. През последната половин година той се оказа в центъра на политическия скандал със САЩ,
тъй като американски медии писаха, че се е срещал с приближени на американския президент Доналд Тръмп.
Finance.bg
√ Заетостта в ЕС достига невиждани нива
С над 234 милиона заети лица заетостта в Европейския съюз (ЕС) никога досега не е била на по-високо равнище, а
безработицата е на най-ниското си равнище от декември 2008 г. насам, обяви Европейската комисия в своя годишен обзор
„Преглед на заетостта и социалното развитие в Европа“.
В доклада се съобщават най-новите тенденции в тези области и са отразени очакваните предизвикателства и евентуалните
ответни действия на политиката. Той е основният доклад на Европейската комисия, предоставящ данни и анализ и
разглеждащ тенденциите и предстоящите предизвикателства на пазара на труда.
От 2013 г. насам в ЕС са създадени 10 милиона работни места. Въпреки постигнатия социален и икономически напредък
като цяло обаче, данните сочат, че върху младото поколение пада особено голяма тежест. Обикновено младите хора се
сблъскват с повече трудности при намирането на работа и се намират по-често в нестандартни и несигурни форми на
заетост, в това число временни договори, което може да намали обхвата на социалната им закрила.
Може да се очаква също така, че те ще получават по-ниски пенсии спрямо заплатите си. Ето защо обзорът за 2017 г. се
съсредоточава върху справедливостта между поколенията – „трябва да гарантираме, че всички поколения извличат полза
от настоящите положителни икономически тенденции“, се посочва в документа.
„Този годишен обзор показва още веднъж, че сме поели решително по пътя към повече растеж и работни места. Въпреки
това днешните млади хора и техните деца могат да се озоват в по-неблагоприятно положение, отколкото своите родители.
Не искаме това да се случи. Необходими са бързи действия. С европейския стълб на социалните права искаме да запазим
и подобрим нашите социални стандарти и условията на живот за бъдещите поколения“, заяви комисарят по заетостта,
социалните въпроси, уменията и трудовата мобилност Мариан Тейсен.
Прегледът показва, че въпреки постепенното подобряване на стандарта на живот в ЕС младите хора не извличат ползи
наравно с по-възрастните поколения от това положително развитие. Нещо повече, делът на доходите от труд на по7

младите възрастови групи с течение на времето намаля. Тези предизвикателства се отразяват на решенията на по-младите
хора, свързани с домакинството, включително на решенията им да имат деца и да закупят жилище. На свой ред това може
да има отрицателни последствия за раждаемостта, а оттам за устойчивостта на пенсионните системи и растежа, отбелязва
ЕК в доклада си.
В допълнение според прогнозите до 2060 г. населението в трудоспособна възраст ще намалява с 0,3% всяка година. Това
означава, че по-малобройна работна сила ще трябва да гарантира запазването на настоящите темпове на растеж. Това
означава също така, че в същото време по-малък брой осигурени лица ще плащат вноски в пенсионната система — често
по-ниски и/или нередовни вноски, тъй като те няма да съответстват на работа на пълно работно време и/или на стандартна
заетост, като в същото време повече пенсионери ще зависят от тях. С оглед на това днешните млади работници и бъдещите
поколения са изправени пред двойна тежест, произтичаща от демографските промени и необходимостта да се гарантира
устойчивостта на пенсионните системи, информира investor.bg.
От Комисията отбелязват, че усилията за намаляване на безработицата като цяло и на младежката безработица в частност
дават резултати. В сравнение с пика на кризата през 2013 г. безработните младежи в ЕС са намалели с 1,8 милиона, а
младите хора, незаети с работа, учене или обучение – с 1 милион.
Profit.bg
√ Доларовият индекс близо до 13-месечно дъно
Доларовият индекс се движи близо до 13-месечно дъно на фона на политическите проблеми в САЩ, които занижават
нагласите, че президентът Доналд Тръмп ще успее да прокара очакваните стимули за икономиката и данъчни облекчения.
В същото време еврото продължава ръста си.
Администрацията на Тръмп, която вече има проблеми около обвиненията за руска намеса в президентските избори в САЩ,
понесе нов удар в петък, след като говорителят на Белия дом Шон Спайсър подаде оставка.
Доларовият индекс, който следи представянето на долара спрямо кошница от шест други основни валути, остана почти
без промяна на ниво от 93.887 пункта днес, след като преди това бе докоснал 93.823, което бе най-ниското му ниво от юни
2016 г.
Лихвите по 10-годишните щатски облигации падна до триседмично дъно в петък.
Еврото запазва позициите си на ниво от 1.1668 спрямо долара, след като преди това падна до 23-месечно дъно от 1.1684
долара.
Ръстът на еврото бе ограничен, след като ливхите по държавните облигации на страните от еврозоната паднаха.
Еврото получава силна подкрепа този месец, след като президентът на Европейската централна банка Марио Драги даде
индикации, че финанасовата институция ще започне да ограничава стимулите си. Драги също така не изрази опасения по
отношение на поскъпването на еврото.
Доларът поевтиня с 0.15% до 110.970 йени, като японската валута е на най-високото си ниво от близо пет седмици.
Йената се търгува близо до 17-месечно дъно спрямо еврото и 19-месечен минимум спрямо австралийския долар.
Австралийският долар се разменяше срещу 0.7923 щатски долара, след като отстъпи от 26-месечния връх от 0.7992,
достигнат в петък.
Новозеландският долар се движи близо до нивото от 0.7460 щатски долара, което бе достигнато в петък и е най-високото
от септември 2016 г.
Азиатските акции поевтиняват днес, след като търсенето на по-рискови активи ограничи сериозния им ръст напоследък.
Азиатско-тихоокеанският индекс на MSCI губи 0.2% днес.
Японският Nikkei 225 се понижи с 0.9%, след като бе поставен под натиск от поскъпналата йена.
Китайските акции се справят по-добре като индексът на сините чипове бележи ръст от 0.3%, а индексът Shanghai Composite
нараства с 0.2%. Хонконгският Hang Seng добави 0.4% за деня.
Основният австралийски индекс отстъпи с 1%, докато южнокорейският KOSPI изгуби 0.1% от стойността си.
√ Червена седмица за БФБ
Три от четирите индекса на БФБ-София записаха спад през изминалата седмица.
SOFIX намаля с 0.16% на седмична база до ниво от 711.93 пункта. Индикаторите BGBX40 и BGREIT загубиха 0.22% и 0.026%
до съответно 134.18 и 114.18 пункта. Единствено BGTR30 отчете ръст през седмицата от 0.26% до ниво от 542.88 пункта.
Дневните обороти на регулиран пазар през седмицата бяха разнопосочни. В понеделник бе записан оборот от 669.5 хил.
лева; във вторник той бе едва 212 хил. лева; сряда се отчете с 1.785 млн. лева; в четвъртък оборотът достигна 922.9 хил.
лева; в петък бе реализиран оборот от 2.594 млн. лева.
Традиционно най-търгуваната позиция през седмицата бе тази на Химимпорт. Инвеститорите прехвърлиха общо 137 333
лота при 152 сделки, реализирайки 238 хил. лева оборот. Акциите на компанията поевтиняха с 2.27% на седмична база до
1.720 лева за лот.
Втората най-търгувана позиция бе тази на Софарма. В рамките на 138 сделки бяха изтъргувани 37 164 лота, записвайки
оборот от 176 хил. лева. Дяловете на компанията поскъпнаха с 4.50% на седмична база до 4.830 лева за лот. Във вторник
стана ясно, че дъщерната компания на Софарма, Софарма трейдинг е получила разрешение от сръбския антимонополен
регулатор да придобие мажоритарен дял от сръбският търговец на едро на лекарства Lekovit. Съгласно постигнатите
договорености, настоящият собственик на Lekovit д-р Драган Петрович ще задържи миноритарен дял от акциите на
компанията и ще продължи своя принос в развитието й като изпълнителен директор.
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Акциите на Адванс Терафонд АД СИЦ бяха предмет на 122 сделки през седмицата. Инвеститорите прехвърлиха 76 460 лота,
реализирайки оборот от 167 хил. лева. Книжата на дружеството поскъпнаха с 0.18% на седмична база до 2.190 лева за лот.
346 331 лота от емисията на Сирма Груп Холдинг бяха изтъргувани в рамките на 111 сделки през разглеждания период. В
резултат на търговията, книжата на софтуерната компания поскъпнаха с 2.63% на седмична база до 1.093 лева за лот.
Най-поскъпната позиция през седмицата е тази на Българска фондова борса-София. В рамките на 5-те сесии, инвеститорите
изтъргуваха 115 309 лота при 77 трансакции, записвайки оборот от 414 хил. лева. Акциите на БФБ-София поскъпнаха с цели
19.39% на седмична база до 3.940 лева за брой. В началото на тази седмица Българска фондова борса-София (БФБ) получи
одобрение от Комисията за финансов надзор (КФН) на Правилата за регистрация и търговия на държавни ценни книжа.
Така според плановете до 30 септември тази година се очаква да бъде изградена функционираща връзка между БФБСофия и БНБ, и търговията с ДЦК да започне да се извършва и на регулиран пазар. В края на миналата седмица пък стана
ясно, че Българска фондова борса-София инициира процедура по проучване на възможностите да придобие Българска
независима енергийна борса (БНЕБ). Български енергиен холдинг (БЕХ), който е едноличен собственик на Енергийната
борса, вече даде съгласие за стартиране на процедура по нейната продажба, като се обсъжда възможността 100% от
капитала на енергийния оператор да бъде придобит от Фондовата борса.
Сред компаниите, чиито акции записаха зелена седмица попадат Елхим Искра (+8.84% до 1.490 лева за брой), Неохим
(+4.35% до 60.000 лева за брой), Индустриален Капитал Холдинг (+4.30% до 4.200 лева за лот), ЕМКА (+4.13% до 2.900 лева
за брой), Актив Пропъртис АД СИЦ (+3.03% до 5.100 лева за брой), Свилоза (+2.89% до 3.601 лева за брой) и Хидравлични
елементи и системи (+1.77% до 5.690 лева за лот).
Сред книжата, поевтинели през разглеждания период, попадат тези на ЧЕЗ Разпределение България (-3.77% до 230.000
лева за лот), Билборд (-3.57% до 0.568 лева за лот), Трейс груп холд (-3.27% до 4.314 лева за брой), Юрий Гагарин (-3.06%
до 38.290 лева за брой), Спиди (-2.27% до 1.720 лева за брой), ТБ Централна кооперативна банка (-1.76% до 1.670 лева за
брой), Монбат (-1.74% до 11.300 лева за брой) и Еврохолд България (-1.56% до 1.260 лева за лот).
Money.bg
√ C ĸoлĸo щe нapacнe глoбaлнaтa иĸoнoмиĸa пpeз тaзи и cлeдвaщaтa гoдинa? Πpoгнoзaтa нa MBФ
Πpeз тaзи гoдинa глoбaлнaтa иĸoнoмиĸa я oчaĸвa oceзaeм pъcт oт 3,5%, ĸaтo pacтeжът щe ce зacили cлaбo пpeз cлeдвaщaтa
дo 3,6%. Toвa пocoчвaт oт Meждyнapoдния вaлyтeн фoнд (MBФ) в cвoятa aĸтyaлизиpaнa пpoгнoзa зa paзвитиeтo нa
cвeтoвнaтa иĸoнoмиĸa, цитиpaнa oт СNВС.
Oт Фoндa oбaчe oчaĸвaт пo-cлaби peзyлтaти зa нaй-гoлeмия пoтpeбитeлcĸи пaзap. Cпopeд oцeнĸaтa нa eĸcпepтитe
aмepиĸaнcĸaтa иĸoнoмиĸa щe ce зaбaви дo 2,1% пpeз 2017 гoдинa и щe зaпaзи тoвa нивo пpeз cлeдвaщaтa, пpи пpeдишнa
пpoгнoзa зa pъcт cъoтвeтнo oт 2,3 и 2,5 нa cтo.
Oчaĸвaниятa ca и зa пo-cлaбo нapacтвaнe нa eднa oт вoдeщитe иĸoнoмиĸи в Eвpoпa. Oт MBФ cмятaт, чe бpyтният вътpeшeн
пpoдyĸт нa Beлиĸoбpитaния щe ce yвeличи c 1,7 нa cтo пpeз тaзи и c 1,5% пpeз cлeдвaщaтa гoдинa. B пpeдишнaтa пpoгнoзa
oт MBФ зaлaгaxa peзyлтaти в paмĸитe нa 2 нa cтo.
B cъщoтo вpeмe oт Фoндa излязoxa c пoлoжитeлнa пpoгнoзa зa дъpжaвитe oт Eвpoзoнaтa. Πpи тяx ce oчaĸвa yвeличeниe c
1,9% и c 1,7% нa БBΠ.
MBФ излeзe c нoвa пpoгнoзa и зa Япoния - 1,3% pъcт, изчиcлeн ceгa, пpи 1,2% oбявeн пpeз aпpил. Бeз пpoмянa ocтaвaт
oчaĸвaниятa зa 2018 гoдинa - 0,6 нa cтo.
Pacтeжът в Kитaй щe ce зacили пpeз 2017 гoдинa дo 6,7% зapaди пo-пoлoжитeлнoтo пъpвo тpимeceчиe oт oчaĸвaнoтo. Зa
2018 гoдинa MBФ зaлaгaт, чe иĸoнoмиĸaтa нa Πoднeбecнaтa импepия дa нapacнe дo 6,4% зapaди oчaĸвaния влacтитe дa
пpoдължaт дъpжaвнитe инвecтиции c цeл yдвoявaнe нa БBΠ мeждy 2010 и 2020 гoдинa.
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