Асоциация на индустриалния капитал в България
Телевизия Bulgaria ON AIR
√ Минимална заплата трябва да се договаря, според Асоциацията на индустриалния капитал в България
http://bgonair.bg/bg/sutreshen_blok/sutreshen_blok_/minimalna_zaplata_trqbva_da_se_dogovarq_spored_asociaciqta_na_in
dustrialniq_kapital_v_bylgariq/
Председателят на Асоциацията Васил Велев не изключи нови фалити на ориентираните към износ компании.
Спадът във финансовите резултати на компаниите, ориентирани към износ, се задълбочава, като не е изключено да
достигне дори двуцифрени стойности. В преработващата промишленост ще е по-осезаем и по- слаб при добивната
промишленост. Това заяви в Сутрешния блок на телевизия Bulgaria ON AIR Васил Велев, председател на Асоциацията на
индустриалния капитал в България (АИКБ). По думите му, за да се справят с трудностите сега, компаниите се насочват
към трети страни.
Мнението на икономистите е, че износът отново ще постигне ръст, който обаче зависи от подобряването на
икономическото състояние на Европа. Икономистът Георги Стоев прогнозира динамичен ръст в няколко индустрии в
Европа, което ще има положителен ефект и за България. Стоев прогнозира 3-4% инфлация през следващите месеци.
По-мрачни се оказват прогнозите на Асоциацията на индустриалния капитал в България. Председателят на
организацията Васил Велев заяви, че не са изключени нови фалити на малки предприятия, ново увеличаване на
безработицата и намаляване на доходите.
Минималната работна заплата в реалната икономика не трябва да се определя, а да се договаря, коментира още Велев.
По думите му тя може и трябва да се определя само в бюджетната сфера.
Вестник Класа
√ Очакват се фалити на малки предприятия
http://www.klassa.bg/news/Read/article/211708_%D0%9E%D1%87%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%82+%D1%81%D0
%B5+%D1%84%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8+%D0%BD%D0%B0+%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B8+%D
0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F
Потвърждават се прогнозите за спад при компаниите, които са ориентирани към износа. Много е вероятно да има нова
вълна от фалити на малки предприятия, ново увеличаване на безработицата и намаляване на доходите. Спадът за
преработващата промишленост ще бъде по-голям, за добивната по-малък. Не е изключено да се стигне до двуцифрени
понижения, каза в четвъртък пред телевизия България он ер Васил Велев, председател на Асоциацията на
индустриалния капитал в България (АИКБ). За да се справят с трудностите сега, компаниите се насочват към трети страни.
В същото време очакванията на икономистите се разминават с мнението на представителите на браншовите асоциации.
Икономистът Георги Стоев коментира, че износът не се развива зле и растежът му ще продължи. Условието за това
обаче е подобряване на състоянието, в което се намира Европа сега. Той прогнозира динамичен ръст в няколко
индустрии в европейски мащаб, което ще се отрази добре и в България. Очакването му е, че следващите месеци
инфлацията ще бъде в рамките на 3-4%. Васил Велев обясни, че е Минималната работна заплата в реалната икономика
не трябва да се определя, а да се договаря, коментира още Велев. По думите му тя може и трябва да се определя само в
бюджетната сфера.
bestnews.bg
√ Васил Велев: Не е изключена нова вълна от фалити
http://bestnews.bg/read/601544/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2:_%
D0%9D%D0%B5_%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%BD%D0%BE
%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D1%8A%D0%BB%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D1%82_%D1%84%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82
%D0%B8_
Потвърждават се прогнозите за спад при компаниите, които са ориентирани към износа. Спадът за преработващата
промишленост ще бъде по-голям, за добивната по-малък. Не е изключено да се стигне до двуцифрени понижения. Това
каза пред телевизия България он ер Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България
(АИКБ).

money.bg
√ Не са изключени двуцифрен спад на износа и вълна от фалити на компании
http://money.bg/news/id_1911949764
Потвърждават се прогнозите за спад при компаниите, които са ориентирани към износа. Спадът за преработващата
промишленост ще бъде по-голям, за добивната по-малък. Не е изключено да се стигне до двуцифрени понижения.
Това каза пред телевизия България он ер Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в
България (АИКБ), цитиран от Фокус.
За да се справят с трудностите сега, компаниите се насочват към трети страни. В същото време очакванията на
икономистите се разминават с мнението на представителите на браншовите асоциации.
Икономистът Георги Стоев коментира, че износът не се развива зле и растежът му ще продължи. Условието за това
обаче е подобряване на състоянието, в което се намира Европа сега. Той прогнозира динамичен ръст в няколко
индустрии в европейски мащаб, което ще се отрази добре и в България. Очакването му е, че следващите месеци
инфлацията ще бъде в рамките на 3-4%.
Васил Велев обясни, че е много вероятно да има нова вълна от фалити на малки предприятия, ново увеличаване на
безработицата и намаляване на доходите. Минималната работна заплата в реалната икономика не трябва да се
определя, а да се договаря, коментира още Велев. По думите му тя може и трябва да се определя само в бюджетната
сфера.
bulfax.com
√ Очакват се фалити на малки предприятия
http://www.bulfax.com/?q=node/2700524
Потвърждават се прогнозите за спад при компаниите, които са ориентирани към износа. Много е вероятно да има нова
вълна от фалити на малки предприятия, ново увеличаване на безработицата и намаляване на доходите. Спадът за
преработващата промишленост ще бъде по-голям, за добивната по-малък. Не е изключено да се стигне до двуцифрени
понижения, каза в четвъртък пред телевизия България он ер Васил Велев, председател на Асоциацията на
индустриалния капитал в България (АИКБ). За да се справят с трудностите сега, компаниите се насочват към трети страни.
В същото време очакванията на икономистите се разминават с мнението на представителите на браншовите асоциации.
Икономистът Георги Стоев коментира, че износът не се развива зле и растежът му ще продължи. Условието за това
обаче е подобряване на състоянието, в което се намира Европа сега. Той прогнозира динамичен ръст в няколко
индустрии в европейски мащаб, което ще се отрази добре и в България. Очакването му е, че следващите месеци
инфлацията ще бъде в рамките на 3-4%. Васил Велев обясни, че е Минималната работна заплата в реалната икономика
не трябва да се определя, а да се договаря, коментира още Велев. По думите му тя може и трябва да се определя само в
бюджетната сфера.
Важни обществено-икономически и политически теми
Вестник Класа
√ Кооперирането на производства в ЕС може да помогне за излизане от кризата
http://www.klassa.bg/news/Read/article/211734_%D0%9A%D0%BE%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%
B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE+%D0%BD%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B
4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%B2+%D0%95%D0%A1++%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5+%D0%B4%D0%B0+%D0
%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%B5+%D0%B7%D0%B0+%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0
%B0%D0%BD%D0%B5+%D0%BE%D1%82+%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B0
Икономическата и финансова криза в ЕС продьлжава, а много от страните от ЕС достигнаха до рязьк спад в своите
икономики, но някои от тях успяват чрез прилагането на различен инструментариум да избегнат ударите. За сьжаление
Бьлгария не е от тях.
Тя продьлжава да бьде на последно място в ЕС по БВП в стандарти на покупателна способност по данни на Евростат.
Този показател е най-висок за Люксембург – 2,5 пьти над средното ниво на ЕС, след което се нареждат Австрия,
Ирландия и Швеция. На последните две места в ЕС са Румьния - 50% под средното ниво и Бьлгария – 55% под средното
ниво.
По данни на НСИ БВП на глава от населението през II-то тримесечие за Бьлгария е 2603 лева.
От сьседните страни в региона почти всички начело с Албания, Босна и Херцеговина, Сьрбия и Македония са след
Бьлгария, а причината е, че военният конфликт се отрази изключително негативно вьрху стопанското им развитие.
Къде сме ние
Прогнозата на НСИ за годишния рьст на БВП за Бьлгария през 2012 година е в рамката на 1,7%. Подобна и попесимистична е прогнозата на водещи икономисти от БАН и Райфайзенбанк – рьста на БВП е в рамките на 1%.
Отчетьт на НСИ за II-то тримесечие на 2012 г. спрямо II-то тримесечие на 2011 г. показва свиване в потреблението и то на
основни храни: на хляб и тестени произведения от 26,2 на 24,9 , на месо от 8 на 7,8, на зрял фасул на кг от 1,2 на 1,1, на
захар на кг от 2,0 на 1,0.
Забелязва се реален спад в промишленото производство до 3,1%. Износьт сьщо намалява с 10,2% за сьщия предходен

период.
Месечната инфлация се ускорява поради поскьпването на горивата и храните. Безработицата от 11,4% през последното
тримесечие на миналата година достигна над 13% и то в периода, когато има сезонно тьрсене на работна рька.
Бьлгария е на 62-ро място по конкурентноспособност в годишната класация на Световния икономически форум.
Европейската практика
В началото на кризата ЕС реагира с ограничения. През миналата и настояща година определено се забелязва тенденция
за насьрчаване на потреблението и заетостта на работна рька т.е. стремежа е кьм по-социален модел.
България също би могла да се възползва от този стремеж.
Да използваме ресурса си
Сьщевременно Бьлгария дьлги години бе водеща европейска страна по производството на хидравлични помпи в т. ч. в
технологично отношение – заводите в Казанльк и Шипка, кьдето все още сьществува цехът на пьлна автоматика сьс
сертификат за най-високо качество – TUF, a и експертите там работят с микрони т.е. на лице е човешки ресурс с
необходимата висока квалификация, който почти не се използва по мои преки впечатления.
На база статистически данни от Commodity Trade - официално издание на ООН за стокообмена в Европа по страни –
основните позиции на този пазар – над 90 % дьржат Австрия и Германия .
Затова трябва да се тьрсят вьзможности за кооперирано производство с водещите компании за селскостопанско
машиностроене от тези страни на взаимоизгодна основа. Вече има конкретни стьпки в тази насока. При реализацията
това предложение ще се намали себестойността на продукцията, която ще стане и още по-продаваема. От друга страна
социалния модел ще намери по-широка реализация, както по отношение увеличаване броя на работните места , така и
за по-пьлното използване на квалифицирания човешки ресурс в т. ч. и на младите хора, което е болен вьпрос за цяла
Европа.
Необходимо е в ЕП сьщо да подадат рька в тази насока, а не да се постига
обратен ефект. По информация от Euroactiv.com думите на Председателя на Европейския парламент Мартин Шулц са
показателни: “ вземат се решения при затворени врати в нарушение на общностните правила и има тенденции на
ренационализация “ и, че “Всеки опит в тази насока подкопава устоите на ЕС“.
Становището на проф. Кенет Рогов от Харвардския университет публикувано в “Wall Street Journal “е, че “тежките
финансови кризи се характеризират с дьлги и дьлбоки рецесии, при което вьзстановяването на ключови показатели,
каквато е безработицата отнема значително повече време, отколкото нормалната рецесия “.
Вестник Стандарт
√ Казваме на данъчните за лихви от депозити
http://paper.standartnews.com/bg/article.php?d=2012-09-14&article=423813
Гражданите ще трябва да декларират пред данъчните получените лихви по депозитите си, печалбите от хазарт, както и
други доходи, за които не се плащат данъци. Ще се декларират и доходите от дивиденти, за които данъците се плащат
при източника - от фирмата, която ги изплаща. Това ще бъде въведено в родното законодателство в близко бъдеще, тъй
като до 2014 г. страната ни трябва да стартира автоматичен обмен на данъчна информация с всички страни от ЕС. В
момента гражданите у нас не са длъжни да декларират доходи от лихви по депозитите, от хазарт или от дивиденти,
въпреки че това е практика в редица страни от Европа. Това стана ясно по време на вчерашното заседание на
бюджетната комисия към парламента, която прие на първо четене промени в Данъчно осигурителния процесуален
кодекс. Промените се правят заради европейска директива за обмен на информация и сътрудничество между
данъчните в страните от съюза. От думите на експерти от финансовото министерство стана ясно, че задължението за
деклариране на необлагаеми доходи трябва да бъде разписано в закон в името на информационния обмен между
приходните администрации в страните от ЕС. До 2014 г. обменяната информация трябва да обхваща целия процес по
администриране на данъците у нас. Важно е да се отбележи, че доходите от лихви ще останат необлагаеми.
Депутатите приеха и законопроект за създаването на нов финансов инструмент JEREMIE с капацитет 150 млн. евро.
Парите ще дойдат от оперативна програма "Конкурентоспособност". Очаква се новият JEREMIE да осигури кредити за
малки и среди предприятия с лихви около 4%.

