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БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКОПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА

СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКИЯ БИЗНЕС

Доклад от името на българските работодатели пред 103-та
Международна конференция на труда
Уважаеми г-н/г-жо председател,
Ваши превъзходителства,
Уважаеми госпожи и господа,
Позволете ми от името на Асоциацията на организациите на българските
работодатели и лично от свое име да приветствам тази високоуважавана аудитория.
През изминалата година българските работодатели бяха активна страна в
индустриалните отношения и постигнаха важни резултати за укрепването и
насърчаването на социалния диалог на национално равнище, както и за запазване на
стабилността в развитието на българската икономика. Успешно осигурихме и промяна
в Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности,
отменяща неприемливо приравняване на задълженията на членовете на колективните
органи на работодателските организации с тези на служителите от публичния сектор.
Същевременно и работодателите в България са изправени пред някои сериозни
предизвикателства, които очакват своето решение. Продължилите през последните
няколко години неблагоприятни тенденции на пазара на труда доведоха до това през
2013 г. безработицата да достигне близо 13% от населението в трудоспособна възраст.
Негативната демографска тенденция също е проблем за заетостта. През настоящата
година беше спряна пенсионната реформа по отношение на плавното нарастване на
изискуемата възраст за пенсиониране. По всеки от тези проблеми българските
работодателски организации са изготвили и отстояват конкретни предложения за
разрешаване, като общото ни виждане е, че с функциониращ социален диалог ще
успеем да имаме оптимални резултати.
Българските работодатели ценят високо важната роля на човешките ресурси и
затова са дейна страна в процеса на продължаващото професионално обучение и
кариерно развитие, като възможен стимул за насърчаване на производителността. Ние
работим върху нов тип активни политики, които да гарантират, че човешките ресурси
отговарят на нуждите на икономиката, поради което насърчаваме обвързването на
държавните поръчки в областта на образованието със структурата и потребностите на
пазара на труда.
По инициатива на работодателските организации правителството прие и
постепенно започна да реализира 3 последователни пакета с мерки, в т.ч. и в Кодекса на
труда, насочени към ограничаване на административното регулиране на стопанската
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дейност. Специален фокус поставяме върху подпомагането и улесняването на
дейността на МСП, чиято дейност неоправдано е приравнена с тази на големите фирми.
Разчитаме резултатите от прилагането на тези и от приемането на допълнителни мерки
да допринесат за още по-добра бизнес среда и конкурентоспособна икономика в
Република България, както и да облекчат значително процеса на инвестиране в страната
ни.
Благодарение на настойчивите позиции на всички работодателски организации,
България успя да съхрани строга финансова дисциплина и да се нареди трайно сред
държавите с най-нисък бюджетен дефицит, както и с държавен дълг, представляващ
18,9% от БВП на страната. Предвидимата и стабилна данъчна среда, основана на ниски
плоски ставки в размер на 10 % на корпоративния данък и данъка върху доходите на
физическите лица, е конкурентно предимство, което се гордеем, че можем да изтъкнем.
Факт е, че през последните две години икономиката на България се стабилизира,
разчетите ни са за позитивна тенденция през тази и следващата година, като
икономическият ръст се очаква да достигне съответно 1,7 и 2 %.
През изминалата година отчитаме и отличното сътрудничество с офиса на МОТ
в Будапеща, както и конструктивното взаимодействие с МОР, изразяващо се в засилена
комуникация и готовност за оказване на експертна помощ и съдействие.
В тази връзка и в отговор на посочените предизвикателства очакваме сериозна
ангажираност на всички членове на МОТ за съгласувани действия и интегрирани мерки
за систематично преодоляване на неблагоприятните последици от световната
икономическа криза. Необходима е реална оценка на възможните рискове и негативни
въздействия от неразумна финансова и икономическа политика, за да се гарантира
предвидим и устойчив икономически растеж.
Благодаря за вниманието!
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