
 

 
 
 
Асоциация на индустриалния капитал в България  
 
viaranews.com 
 
√ Шепа бизнесмени търсиха цаката на сивата икономика 
http://viaranews.com/?p=7719 
Никола Закитанов в Благоевград: Всеки път, когато спестявате 20 лв. от касова бележка, крадете от държавата. 
Зам.-шефът на индустриалците предлага електронно правителство и минимум бюрокрация, участниците в семинара 
посочиха чиновниците като пречка №1. 
Търпимостта към сивата икономика е основна причина за съществуването й. До този извод стигнаха малцината 
участници в дискусията „Как да спрем сивата икономика да краде от нашите пари?” в Благоевград. Зам.-управителят на 
Асоциациата на индустриалния капитал в България Никола Закитанов даде за пример неискането на касови бележки. 
„Бедният човек се съгласява и без фактура. Ако отиде в един автосервиз и оттам му кажат, че без касова бележка 
услугата ще му струва 100 лв. вместо 120 лв, той се съгласява. Обаче трябва да променим мисленето си и да разберем, 
че тези 20 лв., които сме платили по-малко, ще се отразят на нашия джоб за в бъдеще, по този начин крадем от 
държавните фондове и от нас самите”, обясни Закитанов. 
 
novini.bg 
 
√ Сивата икономика в Пловдивско се свива 
http://www.novini.bg/news/102540-%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0-
%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B2-
%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%81%D0%B5-
%D1%81%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0.html 
Дискусия „Как да спрем сивата икономика да краде от нашите пари” по проект "Ограничаване и превенция на 
неформалната икономика ” се проведе в пловдивското село Брестник. Проектът е осъществен от Асоциацията на 
индустриалния капитал с подкрепата на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г. 
На дискусионната среща бяха представени потенциални мерки за ограничаване и превенция на неформалната 
икономика, а също и социологически проучвания по проекта, предаде БНР. 
Според социологическото проучване в сравнение с 2010 г. има промени в оценките и нагласите за правене на бизнес 
като намалението в сивия сектор е с 6 до 10 пункта. Данните от двете категории изследвани групи - на работодатели и 
наети лица представи ключовият експерт социолог доц. д-р Емилия Ченгелова. 
Според работодателите, сивият сектор през 2012 г. е 42%, сега - 36,8%. Има браншове и региони, които са по-високо 
рисково натоварени и предразположени към сиви практики с възможност за укриване на реални печалби и операции до 
две трети. 
По отношение на сивите практики, Пловдив и Южен централен район са в средните нива. 
Доц. Ченгелова съобщи, че социологическото проучване е проведено според европейски практики на изследване. То е 
представително за страната е и е с високо ниво на откровеност. 
 
Нова Българска Телевизия 
 
√ Около 27% от икономиката е в сивия сектор 
http://www.nbtv.bg/?page=news-details&instanceID=28668&type=6 
Около 27 процента от икономиката в страната попада в „сивия сектор“. Това показват резултатите от направеното 
проучване на Асоциацията на индустриалния капитал в България. Най-голям дял на сивата икономика има в 
строителството, шивашките услуги и търговията. Направените проучвания сочат, че заради строгите наказателни мерки, 
все по-повече работодатели сключат трудови договори със служителите си. За сметка на това обаче се използва друг 
метод за скрита икономика.  
Дискусия „Как да спрем сивата икономика да краде от нашите пари” по проект "Ограничаване и превенция на 
неформалната икономика ” се проведе в пловдивското село Брестник. На дискусионната среща бяха представени 
потенциални мерки за ограничаване и превенция на икономиката в сянка. Сред тях е криминализиране на укриването 
на данъци и осигуровки.  
От Съюза на частните предприемачи в България се обявиха и за по-лесно кредитиране от банките за правене на бизнес, 
който да осигури повече работни места. 
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novglas.com 
 
√ Бизнесът се събра срещу сивия сектор 
http://novglas.com/bg/news/read/18848 
Представителите на бизнеса, синдикатите и държавната администрация обсъдиха днес в село Брестник, област Пловдив, 
как да бъде ограничен сивият сектор. 
 
snews.bg 
 
√ В Брестник ще дискутират сивата икономика 
http://www.snews.bg/bg/statiya/v-brestnik-shte-diskutirat-sivata-ikonomika:24305 
„Как да спрем сивата икономика да краде от нашите пари” е темата на дискусията, която ще се проведе днес в 
Брестник. Тя се организира по проект „Ограничаване и превенция на неформалната икономика”. 
По време на срещата ще бъдат изнесени статистически данни от социологически проучвания и ще бъдат обсъдени 
мерки за ограничаване и предотвратяване на сивата икономика. 
Този проект се осъществява с помощта на Асоциацията на индустриалния капитал в България и програма „Развитие на 
човешките ресурси” 2007-2013 година.  
 
plovdiv24.bg 
 
√ В Брестник обсъдиха как да бъде ограничен сивият сектор в икономиката 
http://news.plovdiv24.bg/398148.html 
Представителите на бизнеса, синдикатите и държавната администрация обсъдиха днес в село Брестник, област Пловдив, 
как да бъде ограничен сивият сектор. Срещата бе по инициатива на най-широко представителната организация на 
работодателите в България - Асоциация на индустриалния капитал в България. В нея участва заместник-председателят 
на УС на АИКБ Виктор Серов. 
В дискусията бяха очертани основните начини и похвати, чрез които да бъде ефективно ограничен сивият сектор, който, 
особено в условията на продължаваща икономическа криза, изкривява конкурентната среда, ощетява бюджетните 
системи и краде от легалния бизнес. Бе оценена ползата от мерките, предприети от държавата през последните години 
за справяне с този проблем. 
Представени бяха и резултатите от социологическо проучване по проект "Ограничаване и превенция на неформалната 
икономика", според които през последните 3 години е постигнат съществен напредък в ограничаване на неформалната 
икономика. Участниците се обединиха около мнението, че въвеждането и спазването на ясни правила от страна на 
държавата за стимулиране на "светлата" икономика би подобрило чувствително условията на правене на бизнес. 
Анализите на емпиричните данни показват, че темата за неформалната икономика ще бъде в центъра на дневния ред на 
обществото поне в близките 10-15 години, предвид запазващите се изключително високи нива на толерантност и 
търпимост към неформалните практики. Регистрираният напредък е обнадеждаващ, но продължава да бъде висока 
психологическата нагласа и компромисното възприемане на определен вид неформални практики. Все още широко е 
разпространена готовността за работа без договор, работа на договори с фиктивни клаузи и полагането на труд без 
осигуровки. 
Като ключов фактор за ограничаване и превенция на неформалната икономика бе определена по-добрата 
информираност на обществото за характера и целите на прилаганите мерки, който би повишил ефекта от мерките, а 
също и би изградил по-трайни нагласи за нетолериране на неформалните практики. 
Проведената среща е част от обществено информационната кампания по проект "Ограничаване и превенция на 
неформалната икономика". 
 
e-79.com 
 
√ Биснесмени от Благоевград и специалисти умуваха как да ограничат сивия сектор 
http://e-79.com/news-59135.html 
Как ефективно да се ограничи сивия сектор дискутираха в Благоевград представители на бизнеса и членове на 
ръководството на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ). Представени бяха резултатите по 
приключилото в началото на този месец социологическо проучване по проект „Ограничаване и превенция на 
неформалната икономика”, според което се отчитат първите положителни резултати от предприетите мерки през 
последните три години за премахване на сивия сектор. 
„Това са бавни процеси. По-важното е, че настъпват промените, а не с каква скорост. Индексът на светлата икономика 
преди 2 години беше 62 единици, а светлите практики понастоящем са се покачили с 6-7 пункта”, каза Никола Зикатанов 
– заместник-председател на УС на АИКБ. 
Очакванията са следващите 10-15 години да се предприемат активни мерки за ограничаването на сивата икономика. 
Проблем при ограничаването на сивия сектор се оказва широко разпространената готовност за работа без договор, 
работа на договори с фиктивни клаузи и полагането на труд без осигуровки. Социологическото проучване обаче показва, 
че се отбелязва известен напредък в решаването на този проблем чрез редица мерки, предприети  чрез нормативни 
актове. От бизнеса отчитат засилената роля на техни организации за ограничаване на сивия сектор. 
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„Ролята на АИКБ се увеличава по последните преброявания. Това ни дава основание да считаме, че ние имаме своя 
принос”, каза Зикатанов. 
Като основен проблем за решаване в бъдеще бяха отчетени високата търпимост към сивата икономика и ниската 
образованост на младите хора към това какво е държавата и как тя функционира.   
 
podoko.eu 
 
√ Събитията днес 
http://www.podoko.eu/archives/1712 
* В 9 ч. в заседателната зала на Общински съвет – Пловдив започва среща между представители на общинската 
администрация и собственици и наематели на търговски обекти в централната градска част на Пловдив. Ще се обсъждат 
новите правила за поставяне 
на рекламни съоръжения. Ден по-рано кметът Иван Тотев обяви, че новите правила не се отнасят за цветовата гама на 
рекламите, а само за размера им. Съоръженията ще се поставят след издаване на разрешения. 
* В 9 ч. в хотел „Беркут“ в село Брестник започва дискусия на тема „Как да спрем сивата икономика да краде от 
нашите пари”. Ще бъдат представени резултатите от социологическите проучвания по темата и потенциални мерки за 
ограничаване и превенция на неформалната икономика. 
Форумът е по проект „Ограничаване и превенция на неформалната икономика” на Асоциацията на индустриалния 
капитал в България с подкрепата на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013г 
* В 10.30 ч. в заседателната зала на община Пловдив ще се проведе пресконференция с 
участието на заместник-кмета Стефан Стоянов и д-р Мариана Чолакова – почетен консул на Германия. Тема – Немски 
коледен базар`2012 в Пловдив. 
* В 10 ч. в пресклуба на БТА – Пловдив, пл. „Централен“ 1, ще се състои пресконференция на ЗОНТА – клуб Пловдив, 
дирекция „Социално подпомагане“ – Пловдив и фондация 
„Джендър алтернативи“. Поводът е съвместната им кампанията „16 дни активност срещу насилието, основано на пола“. 
В пресконференцията ще участват Надя Танева – директор на ДСП, адв. Милена Кадиева – управител на ФДА,Рада 
Еленкова – Координатор на Консултативния център на ФДА и Яница Стоилова – психолог на ФДА 
* В 18 ч. в галерия „Възраждане“ се открива изложба живопис на доц. Владимир Генадиев. Експозицията е озаглавена 
„Тялото 2“. Тя е продължение на почетното участието на Генадиев през 2010 г. в „Националните есенни изложби“. 
Авторът е познат предимно като график и преподавател по рисувани в АМТИИ – Пловдив. 
 
Радио Пловдив 
 
√ Сивата икономика постави Пловдив в златната среда 
http://www.radioplovdiv.bg/index2.php?content=news&id=17481 
Дискусия „Как да спрем сивата икономика да краде от нашите пари” по проект "Ограничаване и превенция на 
неформалната икономика ” се проведе в пловдивското село Брестник. Проектът е осъществен от Асоциацията на 
индустриалния капитал с подкрепата на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г. На 
дискусионната среща бяха представени потенциални мерки за ограничаване и превенция на неформалната икономика, 
а също и социологически проучвания по проекта.  
Според социологическото проучване в сравнение с 2010 г. има промени в оценките и нагласите за правене на бизнес 
като намалението в сивия сектор е с 6 до 10 пункта. Данните от двете категории изследвани групи - на работодатели и 
наети лица представи ключовият експерт социолог доц.д-р Емилия Ченгелова.  
Според работодателите сивият сектор през 2012г. е 42 %, сега - 36,8 %. Има браншове и региони, които са по-високо 
рисково натоварени и предразположени към сиви практики с възможност за укриване на реални печалби и операции до 
2 трети .  
По отношение на сивите практики Пловдив и Южен централен район са в средните нива. Доц.Ченгелова съобщи, че 
социологическото проучване е проведено според европейски практики на изследване. То е представително за страната 
е и е с високо ниво на откровеност.  
 
Важни обществено-икономически и политически теми 
 
Вестник Капитал Daily 
 
√ Бизнесът залага на съкращаване на разходите и догодина 
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2012/11/27/1956729_biznesut_zalaga_na_sukrashtavane_na_razhodite_
i/ 
Финансовите директори в България са по-големи оптимисти от колегите си от Централна Европа. Това показва 
сравнително проучване на Deloitte в осем държави: Хърватия, Чехия, Унгария, Полша, Румъния, Словения, Словакия и 
България. Малко под една пета от анкетираните финансови директори на големи компании, опериращи в България, са 
изключително оптимистично настроени за финансовите перспективи на управляваните от тях организации, показва 
проучването. 
 

http://www.podoko.eu/archives/1712
http://www.radioplovdiv.bg/index2.php?content=news&id=17481
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2012/11/27/1956729_biznesut_zalaga_na_sukrashtavane_na_razhodite_i/
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2012/11/27/1956729_biznesut_zalaga_na_sukrashtavane_na_razhodite_i/


Всички анкетирани са отговорили, че картината изглежда по-добре спрямо предходните 6 месеца. За сравнение, в 
Словакия около една трета имат по-лошо усещане за перспективите на компаниите си спрямо половин година по-рано и 
нито един финансов директор не е определил нагласата си като твърде оптимистична. В Полша почти половината от 
анкетираните смятат, че изгледите се влошават. 
Участниците в българската част от проучването (което не е представително) са от 6 сектора, сред които най-голяма 
тежест имат енергетика и ресурси, производство, финансови услуги и технологии, медии и комуникации. 
България е една от четирите сред всички около 23 държави, където има повишение на оптимизма сред финансовите 
ръководители спрямо половин година по-рано по думите на Гевин Флук, лидер на CFO (chief financial officer) програмата 
в "Делойт Централна Европа". 
Доза предпазливост 
Все пак българските финансов мениджъри са предпазливи в плановете си за следващата година. Над 72% от тях не 
мислят, че в момента времето е добро за поемане на риск. Двама от всеки трима финансови директори смятат, че 
свиването на разходите на компаниите им продължава да стои на дневен ред и през следващите 12 месеца. Над една 
четвърт от тях обаче поставят новите инвестиции като приоритет пред компаниите си за следващите 12 месеца (виж 
графиката). Според Васко Райчев, председател на "Делойт България", българският финансов мениджмънт е отворен към 
нови възможности. 
"Признаците за това са видими в отговорите на над 44% от директорите, които ще търсят начини да увеличат приходите 
си от съществуващи пазари, а за над една трета новите пазари ще бъдат с най-висок приоритет в предстоящата година", 
каза още Райчев. 
Риск отвън 
Една от основните причини за предпазливостта на финансовите директори е стагнацията на икономиките от еврозоната, 
които са основен търговски партньор на България. Повечето международни организации, включително и Европейската 
комисия, вече ревизираха надолу прогнозите си за посоката на развитие на 17-те икономики през тази и следващата 
година. 
Очакванията за ръста на българската икономика силно се влияят от тези за ЕС. България наистина е единствената страна 
в проучването, където част от финансовите директори (около 5%) очакват ръст на БВП през 2013 г. от над 3%. Делът на 
прогнозиращите рецесия е приблизително същият. 
Преобладаващо обаче е мнението, че ръстът ще е в рамките на до 1.5%, колкото прогнозира и МВФ. Очакванията на 
повечето мениджъри са и за увеличение или поне липса на спад на безработицата. 
Друг възможен проблем според една трета от анкетираните е трудно достъпните кредитите. Сред тях е и Атанас Добрев, 
главен финансов директор на Българската телекомуникационна компания (БТК). По думите му финансирането на 
компаниите ще идва все повече от капиталовия пазар и така американският модел ще навлезе в Европа и в България. 
 
Вестник Стандарт 
 
√ Поискайте веднага парите си от НАП 
http://paper.standartnews.com/bg/article.php?d=2012-11-28&article=432810 
Поискайте веднага парите си, ако от Националната агенция за приходи имат да ви връщат надплатени суми. В противен 
случай от 1 януари 2013 г. парите, които сте надплатили, ще бъдат приспаднати от други ваши задължения за данъци 
или осигуровки. Това предвиждат промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, които са приети от 
парламента и влизат в сила от началото на следващата година. Ако до 1 януари не сте подали искане за връщане на 
парите или приспадане от конкретно данъчно задължение, от 2013 г. с тези средства ще се погаси най-старият ви дълг 
към хазната. 
Стари дългове към бюджета, срокът на давност на които е изтекъл, пък ще се погасяват, след като подадете изрично 
искане до НАП. Хората и фирмите ще имат срок от една година - цялата 2013 г., в който да се обърнат към НАП с искане 
за отписване на задълженията им по давност, ако са възникнали преди 1 януари 2008 г. Ако не го направят, на 1 януари 
2014 г. старите дългове отново ще станат изискуеми и първите плащания към хазната ще отидат за погасяване именно на 
тези борчове. Срокът от една година се дава, тъй като старите дългове за данъци и осигуровки, които са установени с 
подадени декларации или при ревизии, не се погасяват автоматично по давност, а продължават да стоят в архивите на 
НАП дори ако давността за принудителното им събиране е изтекла. А от 2013 г. всички данъци ще се плащат по една 
банкова сметка на НАП. 
 
√ Бием по оптимизъм поляци и румънци 
http://paper.standartnews.com/bg/article.php?d=2012-11-28&article=432806 
Българските предприемачи са оптимистично настроени за 2013 г., докато техните колеги от Централна и Източна Европа 
(ЦИЕ) потъват в песимизъм. Това сочи периодичното проучване на международната одиторска компания "Делойт", 
което обхваща икономическите прогнози на 362-ма финансови директори от страните от ЦИЕ (Полша, Унгария, 
Словакия, Румъния, Чехия, Хърватска и България). Докато песимизмът расте сред всички анкетирани експерти, 
единствено в България нито един мениджър няма песимистични прогнози за финансовото състояние на компанията си. 
Нещо повече, за 66,7% от анкетираните очакванията са твърдо оптимистични. Докато в останалите страни от ЦИЕ 
песимизмът тотално доминира. Тези данни съвпадат с проучването на Асоциацията на европейските търговско-
промишлени палати, което класира родния бизнес под номер 5 по оптимизъм в Европа. Тогава обаче председателят на 
БТПП Цветан Симеонов коментира, че едва 20% от фирмите у нас са имали реална представа за бизнес средата, ако се 

http://paper.standartnews.com/bg/article.php?d=2012-11-28&article=432810
http://paper.standartnews.com/bg/article.php?d=2012-11-28&article=432806


съпоставят прогнози и реални резултати. Това донякъде се потвърждава от изследването на "Делойт", в което около 65% 
от анкетираните родни експерти посочват, че през 2013 г. икономиката ни ще се движи между нулев растеж до спад на 
БВП от 1,5%. Около 25% очакват ръст между 1,5% и 3%, а 5% - рецесия. 5% от анкетираните очакват догодина 
икономиката ни да нарасне с над 3%. Такъв оптимизъм се среща само у нас. 
 
Вестник Труд 
 
√ Пенсиите ще се плащат по-рано 
http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=1651992 
Плащането на пенсии в последния месец на т.г. ще започне на 6 декември и ще приключи три дни по-рано от 
обичайния срок - на 17-и, съобщи Националният осигурителен институт (НОИ). 
Пенсии ще се плащат и на 15 декември (събота), който е обявен за работен ден. 
Причината за изтегления напред график е, че заради почивните дни около коледните и новогодишните празници 
бюджетните предприятия трябва да приключат сметките си по-рано. Промяната е съгласувана с Министерството на 
финансите.  
Парите за старост ще се плащат по график, който ще бъде обявен предварително във всяка пощенска станция. Хората, 
които получават парите си по банков път, ще разполагат с тях още на 6 декември, добавиха от НОИ. 
 
Вестник Сега 
 
√ През 2013 г. ваучерите за храна ще свършат през юни 
http://www.segabg.com/article.php?id=626306 
Тази година ваучерите за храна свършиха още през септември. Бюджетът за следващата година предвижда с 11% да 
бъде намалена квотата за ваучери. Очаква се догодина ваучерите са свършат през юни, така че, който иска ваучери, ще 
ги получава в периода януари-юни. Това заяви пред БНТ Арно Мартена, председател на Асоциацията на операторите на 
ваучери за храна. "Ваучерите за храна могат да бъдат в размер до 60 лв. месечно. Те се облагат с данъци, което на 
практика ощетява приходите на държавата. Това е възможност за покупка, защото тези чекове трябва да бъдат 
задължително използвани или в хранителни магазини ли в ресторанти", обясни още Мартена. 
“Да, имаме 11% намаление на квотата и това ни води до една ситуацията, която ще ни е много трудно да управляваме с 
предприятията, които са наши клиенти, без да говорим за социалните проблеми в самите предприятия. Защото 
работниците получават само една част от това, което се полага в договора им”, смята Мартена. 
“Аз съм леко разочарован, че министър Дянков може би не е взел предвид каква е ситуацията. Защото системата все 
още съществува и е привлекателна и имаме все още една заявка, която е 20-25% на година, което значи, че 
предприятията са привлечени от системата. И в крайна сметка ще стигнем до една ситуация, в която няма да има нищо 
през юни и която ще се отрази на 2500 предприятия и 345 000 работници в България. Затова смятам, че ситуацията не е 
нито решена, нито напълно разбрана от администрацията”, каза още той. 
Министерството на финансите е било предупредено с пресконференция за ситуацията. Правени са опити за начало на 
преговори или диалог, но до момента операторите на ваучери са получили само отговор на убесайта на министерството, 
че има проект за 200 млн. за следващата година. “Което не е достатъчно, но все пак е позитивен индикатор”, смята 
Мартена. 
 
√ ОИСР обяви България за изгодно място да останеш без работа 
http://www.segabg.com/article.php?id=626177 
България е сред най-добрите страни в света, в които човек може да загуби работата си, защото ще получава сред най-
високите обезщетения за безработица. Страната ни е на пето място сред държавите с най-високи обезщетения, пише 
канадският "Хъфингтън пост". Изданието се позовава на калкулатор на Световната организация за икономическо 
сътрудничество и развитие, който съпоставя обезщетенията и заплатите на работещите в различни страни. 
Изводът е, че останалият без препитание в някои от най-богатите страни ще получава най-ниското обезщетение. У нас 
според ОИСР безработният ще получава 75.8% от средната заплата за страната като обезщетение, след като загуби 
работата си. Най-добрата страна за безработния е Латвия, където обезщетението стига 86.7%. Следва Израел с 86%. 
Последните две места в десятката са за Чехия, където безработният би получавал като обезщетение 70.3% от средната 
заплата, и Франция с 66.4%. 
Да останеш без препитание, може би е най-лошо в Австрия що се отнася до обезщетенията. Сам австриец без деца, 
останал без работа ще получава само 28.9% от дохода си, докато е работел, ако предположим, че е вземал средна 
заплата. 
Според изданието едно от обясненията за данните е, че голяма част от щедрите държави са бивши комунистически 
страни, които са запазили някаква част от щедрата социална система, на която хората са се радвали по време на 
социализма. Страна, в която е добре да останеш безработен, не е добро място, в което да си търсиш работа, пише още 
канадският вестник. Латвия е с 15.9% безработица. 
ИСТИНАТА 
Изследването взема предвид обезщетението през първия месец, което у нас се плаща от работодателя и е равно на 
последното възнаграждение. След това обезщетението зависи от осигурителния доход и през 2011 г. е едва 36% от 
средната заплата за страната. 
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Вестник Монитор 
 
√ ОИСР сви прогнозата си за 2013 г. 
http://www.monitor.bg/article?id=364071 
Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) понижи прогнозата си за растежа на развитите 
световни икономики през 2013 г. и предупреди, че рискът от сериозна глобална рецесия не може да бъде изключен, 
съобщи Financial Times, цитиран от Инвестор.бг. 
В последния си доклад, публикуван днес, ОИСР посочва, че икономическият растеж в 34-те страни членки на 
организацията през следващата година ще достигне 1,4% вместо прогнозираните през май 2,2%. ОИСР призовава някои 
от членовете си към по-активни мерки за стимулиране на икономиката. 
„В последно време признаците за възстановяване от кризата неведнъж се оказваха безплодни, а в определени страни 
дори се наблюдава рецесия с двойно дъно“, коментира главният икономист на организацията Пиер Карло Падоан. 
„Рискът от нова дълбока рецесия не може да бъде изключен“. 
През 2013 г. ОИСР очаква икономиката на еврозоната да се свие за втора поредна година. Анализаторите 
предупреждават „за опасност пред валутния съюз“, в случай че европейските политици не задълбочат интеграцията в 
общността. 
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