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√ Асоциацията на индустриалния капитал очаква икономически ръст от над 0.4%
http://industryinfo.bg/statiadetails.aspx?id=3507
Икономически ръст от 0.4% - 0.6% за тази година очаква Асоциацията на индустриалния капитал в България, става ясно
от позицията на организацията във връзка с проекта за държавен бюджет за 2013 г.
Според експертите през следващата година ръст на Брутния вътрешен продукт с 1.9% ще се реализира при сбъдването
на най-оптимистичния сценарий за развитие на икономиката.
Асоциацията подкрепя политиката по поддържане на бюджетен дефицит в границата 1.25% и настоява за стабилност
при данъчните ставки, тъй като ниските данъци са един от основните фактори за привличане на чуждестранни
инвестиции.
От Асоциацията настояват да се коригира и Националния план за действие по заетостта в посока увеличение на
капацитета с 10-15%.
economynews.bg
√ АИКБ: 0,4-0,6% ръст на БВП за 2012 г.
http://www.economynews.bg/%D0%B0%D0%B8%D0%BA%D0%B1-04-06-%D1%80%D1%8A%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%B2%D0%BF-%D0%B7%D0%B0-2012-%D0%B3-news38713.html
Прогнозата на Асоциацията на индустриалния капитал в България /АИКБ/ е за 0,4-0,6% на БВП за 2012 г. спрямо 2011 г.,
съоби асоциацията. Според асоциацията прогнозата за 1,9% ръст на БВП за 2013 година е оптимистична, пише в
съобщението. АИКБ категорично подкрепя тенденцията за поддържане на дела на средствата, преразпределяни от
държавния бюджет под 40% от БВП, а именно - равнището от 38,8% в проекта за бюджет за 2013 г. АИКБ подкрепя и
данъчната стабилност при ниски равнища на данъчните ставки, като я оценява като един от основните фактори за
привличане на чуждестранни инвестиции и за осигуряване на условия за икономически растеж. Асоциацията подкрепя и
прогнозирания дефицит в проектобюджета от 1,25%. Асоциацията отбелязва нуждата от спешно подновяване и успешно
приключване на реформите, особено в здравеопазването и сигурността. Разчетите показват, че при значително по-малко
преразпределяне на национален доход през бюджета в България (38,8% от БВП) спрямо средноевропейското ниво
(49,1%) разходите за отбрана и сигурност в България (3,6% от БВП) са на средноевропейско ниво (3,5%), докато
разходите за образование (3,5% в България) са значително под средноевропейските (5,5%). Тази тенденция следва да
бъде проследена и да бъдат предприети мерки за промяна, подчертава от АИКБ. АИКБ предлага Националния план за
действие по заетостта за 2013 г. да бъде увеличен с поне 10-15%.
infovarna.com
√ АИКБ- ПОЗИЦИЯ ПО ПРОЕКТА НА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2013 Г.
http://www.infovarna.com/index.php?session=364cbdb694f54f89451ac3533c403a93&action=read&click=open&article=13523
74861
АСОЦИАЦИЯ НА ИНДУСТРИАЛНИЯ КАПИТАЛ В БЪЛГАРИЯ
ПРЕДСТАВИ НА ЗАКОНОДАТЕЛНАТА И ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ ПОЗИЦИЯТА СИ ПО ПРОЕКТА НА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ
ЗА 2013 Г.
Асоциация на индустриалния капитал в България /АИКБ/ представи своята позиция по проекта на Държавния бюджет за
2013 г. Позицията е изпратена до заместник-министър председателя на Република България – г-н Симеон Дянков,
председателите на Комисията по бюджет и финанси и Комисията по икономическа политика, енергетика и туризъм,
както и до председателите на Парламентарните групи, включени в състава на 41-то Народно събрание на Република
България.
Прогнозата на АИКБ е за 0,4 – 0,6 % ръст на БВП за 2012 г. спрямо 2011 г. Категорично се подкрепя тенденцията за
поддържане на дела на средствата, преразпределяни от Държавния бюджет под 40 %, а именно равнището от 38,8 % в
проекта за бюджет за 2013 г.
В представената позиция АИКБ подкрепя данъчната стабилност при ниски равнища на данъчните ставки, като я оценява
като един от основните фактори за привличане на чуждестранни инвестиции и за осигуряване на условия за
икономически растеж. Подкрепя се и прогнозирания дефицит от 1,25 %.
АИКБ отбелязва нуждата от спешно подновяване и успешно приключване на изостаналите и изоставени реформи,
особено в здравеопазването и сигурността. Разчетите показват, че при значително по-малко преразпределяне на
национален доход през бюджета в България (38,8 % от БВП) спрямо средноевропейското ниво (49,1 %) разходите за

отбрана и сигурност в България (3,6 % от БВП) са на средноевропейско ниво (3,5 %), докато разходите за образование
(3,5 % в България) са значително под средноевропейските (5,5 %). Тази тенденция следва да бъде проследена и да бъдат
предприети мерки за промяна.
Във връзка с фактите, че проектът на бюджет на Националния план за действие по заетостта за 2013 г. не е индексиран с
темпа на инфлацията, АИКБ предлага той да бъде увеличен с поне 10 – 15 %.
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√ И млекопреработвателите могат да получат кредити от ББР
http://economymagazine.bg/news/12874/1/1/I-mlekoprerabotvatelite-mogat-da-poluchat-krediti-ot-BBR.html
Асоциация на млекопреработвателите в България е поредната, която подписа договор за преференциални кредити по
програма "Партньори" на Българска банка за развитие (ББР), съобщиха от финансовата институция. Досега Асоциация на
месопреработвателите в България (АМБ) и Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) се споразумяха за
преференциални заеми с държавната банка.
Най-новото споразумение беше подписано от главния изпълнителен директор на банката Асен Ягодин и председателя
на УС на асоциацията Димитър Зоров. Млекопреработвателите ще могат да се възползват от индивидуални консултации
и преференциално бизнес кредитиране. Банката има готовност да предостави над 150 млн. лв. по програмата за
финансиране на малки и средни фирми.
При подписването на договора с АИКБ обаче Асен Ягодин обяви, че банката има възможност да удвои средствата, а ако
и те се раздадат като кредити може да се търси и финансиране от международни банки.
Сред специалните условия по заемите по програмата са по-дълги срокове за погасяване, 2 години гратисен период,
както и възможност за фиксирана лихва.
От средата на септември, когато стартира програма "Партньори", до момента ББР е получила над 100 запитвания за
кредитиране. Най-силен интерес проявяват фирми от секторите на машиностроенето, енергетиката, месопреработката,
хотелиерството и земеделието.
akcent.bg
√ Прогнозата е за 0,4 – 0,6 % ръст на БВП за 2012 г. спрямо 2011 г.
http://www.akcent.bg/site/news.php?item=7834
Асоциация на индустриалния капитал в България /АИКБ/ представи своята позиция по проекта на Държавния бюджет за
2013 г. Позицията е изпратена до заместник-министър председателя на Република България Симеон Дянков,
председателите на Комисията по бюджет и финанси и Комисията по икономическа политика, енергетика и туризъм,
както и до председателите на Парламентарните групи, включени в състава на 41-то Народно събрание на Република
България.
Прогнозата на АИКБ е за 0,4 – 0,6 % ръст на БВП за 2012 г. спрямо 2011 г. Категорично се подкрепя тенденцията за
поддържане на дела на средствата, преразпределяни от Държавния бюджет под 40 %, а именно равнището от 38,8 % в
проекта за бюджет за 2013 г.
В представената позиция АИКБ подкрепя данъчната стабилност при ниски равнища на данъчните ставки, като я оценява
като един от основните фактори за привличане на чуждестранни инвестиции и за осигуряване на условия за
икономически растеж. Подкрепя се и прогнозирания дефицит от 1,25 %.
АИКБ отбелязва нуждата от спешно подновяване и успешно приключване на изостаналите и изоставени реформи,
особено в здравеопазването и сигурността. Разчетите показват, че при значително по-малко преразпределяне на
национален доход през бюджета в България (38,8 % от БВП) спрямо средноевропейското ниво (49,1 %) разходите за
отбрана и сигурност в България (3,6 % от БВП) са на средноевропейско ниво (3,5 %), докато разходите за образование
(3,5 % в България) са значително под средноевропейските (5,5 %). Тази тенденция следва да бъде проследена и да бъдат
предприети мерки за промяна.
Във връзка с фактите, че проектът на бюджет на Националния план за действие по заетостта за 2013 г. не е индексиран с
темпа на инфлацията, АИКБ предлага той да бъде увеличен с поне 10 – 15 %.
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√ Парламентът прие Бюджет 2013 г. на първо четене
http://www.klassa.bg/news/Read/article/215321_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%
82%D1%8A%D1%82+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5+%D0%91%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82+2013+%D0%B3.
+%D0%BD%D0%B0+%D0%BF%D1%8A%D1%80%D0%B2%D0%BE+%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B5+
Депутатите приеха на 8 ноември на първо четене Закона за Държавния бюджет за 2013 г., главно с гласовете на ГЕРБ.
Основните параметри, заложени в бюджета предвиждат ръст на брутния вътрешен продукт (БВП) от 1.9%, като
същевременно обаче приходите и разходите са разчетени при ръст от 1-1.2%. Бюджетният дефицит е със същата
стойност като тази година – до 1.3%. Приходите в консолидирания бюджет за следващата година се предвижда да бъдат
30.5 млрд. лв., т.е. с около 1.8 млрд. лв. повече от разчетите за 2012 г.
При изказването си от парламентарната трибуна министърът на финансите Симеон Дянков – който единствен от
правителството присъства в пленарната зала – отбеляза, че „целта на Бюджет 2013 г. е увеличаване на доходите“. Той
подкрепи думите си с факта, че от април догодина пенсиите у нас ще се увеличат средно с 9.3%, а минималната заплата
ще стане 310 лв. Дянков посочи още, че и през 2013 г. ще бъдем между първите три страни в ЕС по ниско ниво на
бюджетен дефицит и външен дълг.
Депутатът от ГЕРБ Димитър Главчев пък конкретизира, че основно преимущество на Бюджет 2013 г. е запазването на
фискалната стабилност. Депутатът от управляващата партия се похвали, че безработицата през следващата година няма
да се увеличава. Според Главчев заслуга на ГЕРБ е, че вече сме стигнали „61% от доходите на средния грък“ (страна която
е пред финансов фалит, поради което там доходите през последната година значително паднаха).
Лидерът на левицата Сергей Станишев пък припомни обещанията на ГЕРБ от началото на мандата им, че ще „догоним
средните доходи в ЕС“, а вместо това, по думите му, се е стигнало до масово обедняване на хората. Според друго
обещание на ГЕРБ безработицата трябваше да намалее, а тя се удвои, каза още Станишев. Според лидера на БСП
управлението на ГЕРБ е „смазало“ дребния бизнес, който основно генерира работни места. А относно увеличението на
пенсиите Станишев коментира, че то дори не компенсира официалната инфлация за последните три години, която е над
13%.
Фискалната стабилност се запази, но икономиката върви назад, каза от своя страна от името на „сините“ Мартин
Димитров. Той също подчерта, че безработицата е станала много висока, а ГЕРБ не прави необходимото за откриване на
нови работни места. И според „сините“ през мандата на ГЕРБ доходите ни са се „отдалечили“ от европейските.
Предишният финансов министър и настоящ депутат от Коалиция за България Пламен Орешарски обобщи, че за мандата
на ГЕРБ се очертава общите държавни разходи да достигнат 83 млрд. лв., а сумарният бюджетен дефицит – близо 5
млрд. лв. Докато по време на предишното правителство с премиер Сергей Станишев публичните разходи са били общо
65 млрд. лв., а натрупаният бюджетен излишък – над 5 млрд. лв. Орешарски прогнозира, че и през 2013 г. външният дълг
ще продължи да расте, а събираемостта на данъците да пада.
√ Средната работна заплата за септември е 768 лева, заетите - 2,13 млн. души
http://www.klassa.bg/news/Read/article/215299_%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0++%D
1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B0+%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0
%B7%D0%B0+%D1%81%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B2%D1%80%D0%B8+%D0%B5+768+%D0%BB%D0%B5
%D0%B2%D0%B0,+%D0%B7%D0%B0%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5++2,13+%D0%BC%D0%BB%D0%BD.+%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%B8
През третото тримесечие на 2012 г. средната месечна работна заплата намалява спрямо второто тримесечие на 2012 г. с
0,5% до 754 лева. За септември тя е 768 лева, показват данни на Националния статистически институт, публикувани в
четвъртък..
Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо намаление на средната месечна работна заплата, са
финансовите и застрахователни дейности - със 7%.
Дейностите с най-голямо увеличение на средната месечна заплата са селското стопанство - с 12,2%, и добивната
промишленост - със 7,2%.
През третото тримесечие на 2012 г. средната месечна работна заплата нараства с 8,8% спрямо третото тримесечие на
2011 г.,
Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през третото тримесечие на 2012 г. в
обществения сектор нараства с 5%, а в частния сектор - с 10,4%.
Работещите по трудов договор към края на септември 2012 г. у нас намаляват с 22 хиляди души.
Спрямо края на юни работещите намаляват с 1% и достигат 2,13 милиона души. Спрямо края на второто тримесечие на
2012 г. най-голямо намаление на наетите лица се наблюдава в хотелиерството и ресторантьорството - със 17,7%.
Най-голямо увеличение на наетите по трудов договор е регистрирано в административните дейности - със 7,7%, и
образованието - с 1,2%.
В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите в преработващата
промишленост и в търговията с коли и мотоциклети - съответно 22,2 и 17,9%.
В края на септември 2012 г. наетите са с 59 хиляди души, или с 2,7% по-малко, в сравнение със същия период на
предходната година.

√ ЕС смъкна прогнозите за растежа на Източна Европа
http://www.klassa.bg/news/Read/article/215325_%D0%95%D0%A1+%D1%81%D0%BC%D1%8A%D0%BA%D0%BD%D0%B0+%D
0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5+%D0%B7%D0%B0+%D1%80%D0%B0%D1
%81%D1%82%D0%B5%D0%B6%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D0%98%D0%B7%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0+%D0
%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
ЕК смъкна прогнозата си за растежа през 2013 г. на източноевропейските членки, които все още използват националните
си валути и засега поддържат по-висок растеж от еврозоната, докато тежката икономическа ситуация на по-уязвимите
страни в ЕС постепенно се разпростира към останалите в региона. Брюксел посочва в есенния си доклад, че от седемте
бивши комунистически държави, които са се присъединили към ЕС, но още не са въвели единната валута, шест ще
отчетат по-слаб ръст на БВП през 2013 г. от предвиденото в пролетната прогноза на ЕК.
Полша, най-голямата икономика в групата, ще отбележи растеж от 1,8% през 2013 г., което е близо до сравнително
слабото представяне през 2009 г., когато страната бе единствената в ЕС, останала незасегната от рецесията, заляла света
след срива на Lehman Brothers през предходната година. Полската икономика вероятно ще се сблъска с негативни
външни фактори като допълнение към бавното вътрешно търсене, докато потребителите усещат натиск от пазара на
труда, а правителството ограничава разходите, за да контролира публичния дефицит, казва ЕК. Централната банка във
Варшава смъкна собствените си изчисления за темпа на БВП, както и основната си лихва, слагайки начало на
облекчаването на паричната политика, което вероятно ще подпомогне националната икономика, заяви управителят на
институцията Марек Белка. Икономиката на страната вероятно ще се забави до диапазона 0,5-2,5% през 2013 г., при 4,3%
миналата година, а рискът от свиване е много нисък, казва Белка.
По-чувствителни към случващото се в пазарите на еврозоната заради търговските си връзки, Чехия и Унгария ще
постигнат ръст от съответно 0,8% и 0,3%, след като тази година се измъкнаха от рецесия, предвижда комисията. Ниското
потребление тегне върху чешката икономика, докато дефицитите изглеждат упорити, отбелязва изпълнителният орган
на ЕС. Унгария също ще изпита затруднения с овладяването на фискалния си недостиг. Страната вероятно ще успее да
свие дупката в публичните финанси до 2,9% през следващата година след прокараните строги мерки за икономии на
обща стойност 1,5% от БВП. През 2014 г. обаче дефицитът вероятно отново ще се покачи до 3,5% на фона на неяснотите
около държавната политика и данъците, наложени върху избрани сектори на икономиката, които според ЕК имат все поизкривяващо действие.
Прогнозата за България е за растеж от 1,4%, като вътрешното търсене ще е основната движеща сила, а фискалната
позиция ще остане силна. Румъния, с положителен темп на БВП от 2,2%, ще се възстанови благодарение на резултатите
от извършените структурни реформи, посочва ЕК. Трите малки прибалтийски икономики ще са с най-висок растеж в ЕС.
Литва и Естония, която е член на еврозоната, се очаква да постигнат ръст от по 3,1%, докато съседна Латвия вероятно ще
запише 3,6%.
По в. „Уолстрийт джърнъл“
Вестник Сега
√ НОИ залага на по-висока заетост и по-малко безработни догодина
http://www.segabg.com/article.php?id=623189
Въпреки катастрофичните прогнози на Европейската комисия, която предрича за България ръст на безработицата до
около 12.7% догодина, вчера ГЕРБ и 10 от 11 независими депутати приеха на първо четене бюджета на държавното
обществено осигуряване, базиран на очаквания за повече осигурени и по-малко безработни.
Сметките са правени върху 2.777 млн. осигурени, което е с около 12 000 повече от 2012 г. И според синдикати, и според
работодатели при стагнацията на пазара на труда и ниския прогнозируем ръст на икономиката няма никаква вероятност
да се увеличат осигурените. Данните на НОИ също са доста песимистични - за второто тримесечие осигурените са били
2.744 млн. души, или с 33 000 по-малко от очакваното. Предвижданията са хората с право на обезщетение да бъдат 110
500, което е с около 6000 по-малко от 2012 г.
В бюджета за догодина се предвижда увеличение на пенсиите от 1 април, при това диференцирано според годината на
отпускане - средно с 9.3%. Най-много с 9.8 процента ще се увеличат пенсиите, отпуснати до края на 2009 г., а тези от 2012
г. ще се вдигнат със символичните 2.2%. "Ясно е защо не става от 1 януари, когато ще си струва, или от 1 юли, както е по
закон. За първото пари няма, а при второто няма да има предизборния ефект", заяви синият Цветан Костов.
Социалният министър Тотю Младенов отново повтори, че благодарение на пенсионната реформа, която догодина ще
спре около 7000 души да се пенсионират, през 2013 г. пенсиите могат да се увеличат, без да расте дефицитът в НОИ.
Хасан Адемов от ДПС припомни, че обещанието беше дефицитът да намалява - с 300 млн. лв. до 2017 г.
Парите за гледане на дете от 1 до 2 г. остават 240 лв. въпреки протестите на майките, които напомниха на депутатите, че
това е с 1 лв. под прага на бедност. Младенов изчисли, че от различни източници над 1 млрд. лв. ще бъдат дадени за
децата, семействата и социални услуги. Според Емилия Масларова от БСП обаче парите за социални услуги не подкрепят
отговорното родителство, както обезщетението за работещи майки, а изоставянето на децата.

