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УВАЖАЕМИ ЧИТАТЕЛИ, 

Представяме на вашето внимание стенограмата от про-
ведената на 5 и 6 октомври 2009 г. в София Международна кон-
ференция на тема «Работните места и кризата – ответни дей-
ствия на Европа чрез политиките», която бе организирана от 
Икономическия и социален съвет (ИСС) на България съвмест-
но с Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК).

 Международният форум бе част от инициативите, пред-
ложени от ИСС в качеството му на председателстващ Мрежата 
на националните икономически и социални съвети на държави-
те-членки на Европейския съюз през 2009 г. 

Световната финансова и икономическа криза, започнала 
през 2008 г., се отрази особено неблагоприятно върху пазарите 
на труда в европейските страни. През 2009 г. негативните тен-
денции в заетостта и безработицата се очертаха като един от 
най-актуалните и значими икономически и социални проблеми 
за ЕС. Противодействието им изисква адекватни общи дейст-
вия от страна на националните правителства и парламенти, 
гражданските структури, цялото общество. Консенсусът за тези 
политики и мерки трябва да се постигне чрез активен социален 
и граждански диалог.

В този смисъл организираната от ИСС и ЕИСК конферен-
ция стана част от обединяването и мобилизирането на струк-
турите на организираното гражданско общество в Европа за 
търсене на общи пътища за преодоляване на последиците от 
икономическата криза. 

Целта на международната конференция бе да анализира 
въздействието на кризата върху работните места и предприе-
маните мерки на национално и европейско равнище в подкрепа 
на заетостта и стабилизиране на трудовия пазар. 



Всички ние, участниците в нея, представители на различ-
ните страни-членки на ЕС, се обединихме около идеята, че Ев-
ропа има нужда от много ясно политическо послание и визия 
за излизане от кризата и за икономическото си развитие след 
кризата. 

В стенограмата ще откриете нашите виждания в кои на-
правления организираното гражданско общество на Обедине-
на Европа очаква да се засили ролята на европейските и наци-
оналните институции, къде е балансът между стабилизирането 
на икономиката в условията на криза и запазването на работ-
ните места, как да се постигне равновесие между интересите 
на труда и капитала, как да се осигури социалната защита и 
сигурност на хората. 

Провеждането на общоевропейския форум на граждан-
ското общество по проблемите на заетостта в София и актив-
ното участие в него на висши представители на българския 
парламент и правителство отново доказаха, че в България има 
обществен консенсус и политическа подкрепа за развитието на 
гражданския диалог. А той е неразделна част от европейския 
социален модел, чиито ценности България напълно споделя. 

Какви ще са Европа и България след икономическата кри-
за? Част от възможните отговори ще откриете в тази стеногра-
ма. 

Но най-важният отговор зависи от всички нас.

ЛАЛКО ДУЛЕВСКИ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ И СОЦИАЛЕН СЪВЕТ НА БЪЛГАРИЯ 



5 ОКТОМВРИ 2009 Г., ПОНЕДЕЛНИК

(10,00 часа)

ЛАЛКО ДУЛЕВСКИ: Уважаема госпожо председател на 
41-ото Народно събрание на Република България! Уважаеми 
господин министър на труда и социалната политика! Уважаеми 
представители на българските държавни институции! Уважае-
ми членове на Европейския икономически и социален комитет, 
на българския Икономически и социален съвет и на национал-
ните съвети в страните-членки! Уважаеми представители на 
българската наука, уважаеми български медии! 

За мен е изключителна чест и удоволствие да открия на-
стоящата конференция днес в София поради няколко причини. 
Първо, от българска страна ние отдаваме изключително зна-
чение на тази конференция като много сериозна стъпка за по-
стигане на едни много по-големи цели, които сме планирали 
съвместно с нашите колеги и приятели от националните съвети 
и Европейския икономически и социален комитет още в нача-
лото на тази година. 

Настоящата конференция е ключова стъпка към подго-
товката на общ политически документ по отношение на анти-
кризисните мерки и пазара на труда за цяла Европа. Този доку-
мент организираното европейско гражданско общество трябва 
да обсъди и приеме на Годишната среща на всички президенти 
и главни секретари на националните съвети и на Европейския 
икономически и социален комитет на 27 ноември в гр. София. 

Конференцията е важен етап от работата на Мрежата на 
националните икономически и социални съвети от Европейския 
съюз. Тук е мястото да изкажа нашата благодарност за дове-
рието и единодушното решение на националните съвети и на 
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Европейския икономически и социален комитет за определяне 
на България и нейния съвет като председателстващ Мрежата 
на националните съвети от Европейския съюз през 2009 г. 

За българския съвет и за нашата страна конференцията е 
и следващ етап от ползотворното и ефективно сътрудничество 
с Европейския комитет (това е съвместна конференция), в ре-
зултат на което създадохме и развиваме успешно национален 
съвет, работещ изцяло по модела на Европейския икономиче-
ски и социален комитет.

Председателството на Мрежата на националните съве-
ти и постигането на заложените амбициозни цели за 2009 г. е 
същевременно и огромно предизвикателство пред нас. В тази 
връзка за нас е от изключително значение оказаната подкрепа 
за българския съвет от страна на българските държавни инсти-
туции. 

Равнопоставеният и конструктивен диалог между граж-
данския парламент на България - Икономическия и социален 
съвет, конституционния парламент, българското правителство, 
Президента на Републиката, са вече утвърдена българска прак-
тика. Само преди няколко дни Икономическият и социален съ-
вет прие разработения от него по предложение на българското 
правителство анализ на мерките и програмите по заетостта - 
предложения, които намират вече отражение в преструктури-
рането на държавната политика по заетостта. Не мога да не 
спомена и факта, че настоящата конференция се организира с 
финансовата подкрепа на българското правителство като част 
от неговата комуникационна стратегия.

В заключение, предстоят ни два много интензивни месе-
ца, в които ние трябва да изработим ключови документи. Без-
спорно отговорността е голяма, ангажиментите са много сери-
озни. Ние обаче влизаме в този финален етап с много надежда 
и с вече много голяма сигурност, защото точно по време на 
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кризата може би се прояви най-ясно значението на сътрудни-
чеството, на солидарността между всички нас - солидарност 
хоризонтална между нас като граждански парламенти и ико-
номически и социални съвети, солидарност между нас като 
национални съвети и нашия голям партньор Европейския ико-
номически и социален комитет, солидарност между нас като 
граждански парламент и националните държавни институции. 
Убеден съм, че тази синергия, която вече съществува и чиято 
динамика особено в България е характерна през последните 
два-три месеца, ще бъде ключовата предпоставка за успеха на 
настоящата конференция.

След тези няколко встъпителни думи за мен е удоволст-
вие да предоставя думата за официално откриване на конфе-
ренцията на госпожа Цецка Цачева, председател на 41-ото На-
родно събрание на Република България.

Заповядайте, госпожо Цачева.

ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Уважаеми доц. Дулевски, уважаеми ми-
нистър Младенов, уважаеми представители на Европейския 
икономически и социален комитет, уважаеми представители на 
българското правителство, уважаеми ръководители и предста-
вители на социалните партньори в България, уважаеми гости! 

За мен като председател на Народното събрание е изклю-
чително удоволствие и висока чест да открия днешната конфе-
ренция. Защото няма съмнение, че изключително важната и 
актуална тема за кризата и работните места е водеща точка в 
дневния ред на всяка страна от Европейския съюз, първосте-
пенен приоритет за всеки отговорен държавник.

Провеждането на този авторитетен форум в България 
е свидетелство за ангажираност и засилена загриженост към 
един не само национален, но и общ европейски проблем. 
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Днешната конференция е изключително важна и с още 
една особеност – тя е решаваща стъпка към подготовката на 
обобщен доклад и проектоплатформа на политика за антикри-
зисни мерки в цяла Европа. За България е изключителна чест, 
че този стратегически документ ще бъде обсъден и приет на 
Годишната среща на президентите и главните секретари на 
националните икономически и социални съвети и Европейския 
икономически и социален комитет през ноември 2009 г. тук в 
София.

Лично аз вече имах възможност да се запозная с пред-
ложенията в становищата на българския Икономически и со-
циален съвет, в това число и с двете становища и по искания 
от българското правителство анализ, посветен на кризата и на 
трудовия пазар в България. Уверявам ви, че те вече са във 
фокуса на внимание на българското правителство и, както каза 
доц. Дулевски, настоящото управление вече се съобразява с 
изводите в изготвения анализ. 

Сигурна съм, че най-ценните препоръки и предложения 
скоро ще намерят конкретно отражение в предстоящи законо-
дателни актове на българския парламент и мога да ви уверя, 
че те вече са на вниманието на специализираните парламен-
тарни комисии на 41-ото Народно събрание.

Най-важното е, че основни предложения са намерили 
място вече в антикризисните мерки на новото българско прави-
телство, за което предполагам, че по-подробно ще коментира 
министър Младенов.

Вече имах възможност да уверя председателя на Иконо-
мическия и социален съвет доц. Дулевски, че като председател 
на българския парламент ще използвам активно законодател-
но регламентираните възможности и форми на консултация 
със съвета при подготовката на законодателни актове от широк 
обществен интерес. За 41-ото Народно събрание тази форма 
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на диалог е гаранция за успешен законодателен и ефективен 
процес.

Струва си да се отбележи, че България е първата страна 
в Европейския съюз, в която законодателно са регламентирани 
консултациите между съвета, Народното събрание, правител-
ството и Президента на Република България като нова форма 
и продължение на структурирания граждански диалог. Няма 
съмнение, че в България е налице равнопоставеност и ефек-
тивен диалог между българския съвет и висшите институции 
на държавата. Тук е мястото обаче да изразим нашата благо-
дарност за безрезервната подкрепа и партньорство, което ние 
получаваме от Европейския икономически и социален комитет. 
В резултат на това в нашата страна функционира успешен на-
ционален съвет, изграден изцяло по модела на Европейския 
икономически и социален комитет.

Искрено вярвам, че дебатите и анализите по време на 
днешната конференция ще предоставят на експертите, на ин-
ституциите, а и на цялото гражданско общество у нас ново цен-
но познание и нови стратегии за постигането на задълбочено 
разбиране по темата за въздействието на кризата върху работ-
ните места, за мерките на национално и европейско равнище в 
подкрепа на заетостта и активизиране на трудовия пазар.

Днешния форум, мога да ви уверя, ще проследя с голям 
интерес. Очаквам резултатите от срещата през ноември тази 
година в София. Уверявам ви, че разработената и приета от 
вас платформа на политика за антикризисни мерки в цяла Ев-
ропа ще бъде представена на вниманието на всеки един наро-
ден представител в 41-ото Народно събрание.

В заключение искам да заявя, че изцяло споделям разби-
рането, че ефективни и насочени към потребностите на граж-
даните на Европа решения могат да се приемат само чрез ак-
тивно включване на организираното гражданско общество на 
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национално и европейско равнище. Затова най-искрено желая 
успех на тази конференция и на всички следващи съвместни 
стъпки заедно с Европейския комитет и участието на национал-
ните съвети. (Ръкопляскания.)

ЛАЛКО ДУЛЕВСКИ: Благодаря Ви, госпожо председател! 
Благодаря Ви първо за това, че отложихте важни ангажименти 
и намерихте време да присъствате на този форум! Благодаря 
Ви за заявената Ваша визия и готовност за много по-тясно съ-
трудничество и консултации с Икономическия и социален съ-
вет. Мога да Ви уверя, че от страна на членовете на Икономи-
ческия и социален съвет Вие ще имате подкрепа във всяка ини-
циатива за консултации и експертност. Позициите на неговите 
членове могат да послужат не само за вземане на най-важните 
решения на държавата, но и за преодоляване на ненужни, по-
някога много остри социални обществени конфликти. Така че 
ние искрено вярваме и се надяваме чрез Вас като ръководител 
на 41-ото Народно събрание да ускорим доброто взаимодейст-
вие между двата, както ние казваме, парламента – граждан-
ския и конституционния.

А сега за мен е удоволствие да предоставя възможност-
та за приветствие от страна на Европейския икономически и 
социален комитет на госпожа Лейла Курки – председател на 
специализираната секция „Заетост, социални въпроси и граж-
данство” към Европейския икономически и социален комитет.

Заповядайте, госпожо Курки.

ЛЕЙЛА КУРКИ: Благодаря Ви.

Госпожо председател, господин министър, уважаеми 
участници, дами и господа! За мен е голямо удоволствие да се 
обърна към вас от името на Европейския икономически и соци-
ален комитет и от името на нашия председател Марио Сепи, 
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който е възпрепятстван и не може да присъства. Благодаря на 
българския Икономически и социален съвет и по-конкретно на 
неговия председател господин Дулевски за инициативата да се 
организира тази съвместна конференция.

Убедена съм, че през следващите два дни ще имаме пол-
зотворен обмен на мнения относно това как да отговорим на 
кризата. Тази двудневна конференция ще послужи като основа 
за разработване на окончателния документ за Годишната сре-
ща на европейските социални съвети и Европейския икономи-
чески и социален комитет, която ще се проведе през ноември в 
София. В по-широк контекст окончателният документ ще бъде 
основен елемент, който ще се вземе предвид от председателя 
на Европейската комисия, за да се разработят по-нататъшните 
предложения на Комисията за тристранната социална среща 
на върха. На този етап няма да навлизам в подробности относ-
но това, което предстои да направим.

Ясно е, че сме изправени пред сериозна криза. Държа-
вите-членки понасят сериозен удар, сравним с щетите от 1930 
година. Безработицата нараства. Ето защо трябва да отдадем 
значение на специални мерки, с които да предотвратим по-на-
татъшно нарастване на безработицата. Важно е също така да 
задържим хората на работните им места дори и чрез държавни 
средства, които идват от националните бюджети и от европей-
ския. Това ще бъде по-евтино, отколкото да се борим с масова 
безработица. Най-добре би било да съчетаем това и с квали-
фикация на работниците, защото когато настъпват времената 
на икономическо оживление, фирмите отново ще се конкури-
рат за квалифицирана работна ръка. Професионалното обу-
чение трябва да играе важна роля в пакета по икономическо 
възстановяване. Нашите образователни системи ще трябва да 
се справят с това изпитание. Можем ли да отговорим бързо на 
промените на пазара на труда, можем ли да подобрим адаптив-
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ността на работниците, които сега са загубили своите работни 
места? Ето, това е важният въпрос.

Бих искала да повторя значението на препоръките, които 
се приеха на извънредната среща на върха по заетостта в Пра-
га през май 2009 г. Препоръките бяха следните: да се подобри 
квалификацията, да се инвестира в обучение, да подкрепим 
мобилността, да следим и прогнозираме търсенето на работна 
ръка, да обогатим трудовия опит на хората. Накрая трябва да 
гарантираме, че нашите пазари на труда позволяват включва-
не на все повече участници, да се осигурят възможности и за 
хората в уязвимо положение. Тук нещата не опират само до 
уважение на човешкото достойнство, но и до икономическия 
интерес, който трябва да се съблюдава. И по-нататък, имаме 
нужда от ясни ангажименти и ефективни действия.

Пожелавам на всички ви успешна конференция! Благода-
ря. (Ръкопляскания.)

ЛАЛКО ДУЛЕВСКИ: Благодаря Ви, госпожо Курки! Оче-
видно е, че след тези два интензивни дни ние с Вас ще има-
ме много интензивни контакти, за да постигнем целите, които 
съвместно сме си поставили. Ние ще разчитаме изключително 
много и на Вашата секция, и на Вас персонално наистина на 27 
ноември да излезем с този документ, от който сме убедени, че 
имат нужда страните от Европейския съюз и Съюзът като цяло.

А сега за мен е удоволствие да предоставя възможността 
за приветствие от името на българския министър на външни-
те работи госпожа Желева, която също с голям интерес сле-
ди нашия форум, но поради служебен ангажимент не можа да 
присъства на откриването. Тук е господин Красимир Костов – 
заместник-министър на външните работи и негов екип. Искам 
да спомена, че господин Костов е ресорен заместник-министър 
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по европейската интеграция. Затова за мен е удоволствие да 
предоставя думата на господин Костов за приветствие.

Заповядайте, господин Костов.

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР КРАСИМИР КОСТОВ: Благо-
даря Ви, господин Дулевски.

Уважаема госпожо председател на Народното събрание, 
уважаеми господин министър, дами и господа! Преди всичко 
позволете ми да приветствам инициативата на Икономическия 
и социален съвет на Република България и на Европейския 
икономически и социален комитет за организирането на тази 
конференция. 

Световната финансова и икономическа криза изправи 
Европейския съюз пред нови предизвикателства. Справянето 
с тях ще бъде възможно единствено с координирани и съгла-
сувани действия както на европейско, така и на национално 
ниво. Успехът на предприеманите мерки би бил немислим без 
тясното взаимодействие с икономическите и социалните парт-
ньори на всички нива на управление. Добрата синергия между 
държавните структури и представителите на гражданското об-
щество ще предопредели успеха на извършваните реформи. 

Държавите-членки на Европейския съюз предприеха 
енергични мерки за справяне с безработицата и за предотвра-
тяване на загубата на работни места. В съответствие с Евро-
пейския план за икономическо възстановяване България реа-
лизира мерки, насочени към поддържане на устойчивостта на 
пазара на труда и преодоляване на негативните последици от 
кризата. Правителството има ясна политическа воля за осъ-
ществяване на мерки, свързани с повишаването на доходите 
на българските граждани, растежа и модернизирането на бъл-
гарската икономика, подобряването на социалната сигурност и 
развитието на човешкия капитал на нацията.
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На 23 септември тази година правителството на Републи-
ка България одобри пакет от икономически мерки за възстано-
вяване на българската икономика до април 2010 г. Целта е да 
се постигнат бързи, реални и устойчиви резултати за преодо-
ляване на последиците от глобалната криза и за възстановява-
не на икономиката през първите девет месеца от мандата на 
това правителство на европейското развитие. 

За България е изключително важно взаимодействието 
между социалните партньори. Тристранният диалог бе значи-
телно развит и разширен от сегашното правителство. Убедени 
сме, че възобновяването и активизирането на социалния диа-
лог ще допринесе значително за дефиниране и реализиране 
на адекватни мерки на национално ниво, които ще доведат 
до стабилизиране на националния пазар на труда. Активната 
политика на пазара на труда ще допринесе за постигане на 
качествени промени, които позволяват възстановяването от 
икономическата криза да протече на нова, високотехнологична 
основа, съдействаща за по-висока производителност на труда 
и за по-конкурентна икономика, основаваща се на знанието.

За постигането на тези цели е изключително важно да 
обединим усилията си по работата за новата Лисабонска стра-
тегия. С участието на социалните партньори следва да поло-
жим усилия за адаптирането на Стратегията в съответствие с 
натрупания опит и променящите се глобални предизвикател-
ства. Широкият консенсус по запазване на целта за достигане 
на устойчив икономически растеж и висока заетост е предпос-
тавка за формулирането на мерки, които ще са изход и от гло-
балната икономическа криза.

В заключение ще изразя увереност, че отличното сътруд-
ничество на правителството с икономическите и социалните 
партньори ще допринесе за стабилизиране на българския па-
зар на труда, като по този начин България ще даде своя принос 
и за укрепването на европейския пазар на труда.
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Пожелавам успех на конференцията! (Ръкопляскания.)

ЛАЛКО ДУЛЕВСКИ: Благодаря Ви, господин Костов, и на-
шите благодарности към министър Желева!

А сега ми разрешете да предоставя ръководенето на на-
стоящата конференция през първата сесия на доктор Констан-
тин Тренчев. Излишно е да го представям, в случая в качество-
то му на заместник-председател на Икономическия и социален 
съвет на България.
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ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ

Последствия от кризата в държавите-членки 
и мерки за активизиране на трудовия пазар

МОДЕРАТОР КОНСТАНТИН ТРЕНЧЕВ: Уважаеми гос-
подин председател, уважаеми представители на Европейския 
икономически и социален комитет, уважаеми колеги от българ-
ския Икономически и социален съвет, уважаеми представите-
ли на държавните институции, уважаеми гости! Спестих си две 
поздравления по обясними причини. 

Целта на този панел е чрез доклади и обсъждане да се 
изяснат последиците от кризата в държавите-членки и мерки-
те, които се предприемат за активизиране на трудовия пазар. 

Преди това, най-вече за чуждите колеги, искам да кажа 
няколко думи за ситуацията в България, защото няма между-
народен форум, по-голям или по-малък, в който темата за кри-
зата да не заема едно от челните, а в повечето случаи и челно 
място. За да има мерки за борба с едно явление, първо трябва 
това явление да бъде признато, защото елементарната после-
дователност в решаването на един проблем е първо той да се 
формулира, следва анализ и накрая предложение за решение. 

За съжаление, уважаеми колеги, в България за криза се 
заговори след Нова година. Може би консервативната финан-
сова система на България не се разклати в пълните трусове, 
които настъпиха в Западна Европа и най-вече отвъд океана. И 
това създаде една измамна реалност, че нас това ще ни отми-
не. Това е и една от причините диалогът в България силно да 
бъде затормозен, защото правителство, работодатели и син-
дикати бяха на различни мнения по въпроса има или няма кри-
за. Жалко е, казвам го само защото изпуснахме ценно време, 
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за да предприемем мерки и последиците от кризата да бъдат 
по-малки.

От 27 юли имаме ново правителство. Няколко дни след 
неговото встъпване във функции беше възстановен национал-
ният диалог и първата задача, която той си постави, беше да 
се разработи пакет от мерки именно за борба с кризата. Макар 
че не сме удовлетворени напълно, все пак 31 мерки бяха одо-
брени в Националния съвет и те влязоха вече в краткосрочна-
та програма на правителството за борба с кризата. Мисля, че 
това е едно постижение, макар и закъсняло, и да се надявам, 
че България бързо ще се присъедини към този общ поток от 
мерки, които се взимат не само на национално, а и на интер-
национално ниво, защото за съжаление в днешния глобален 
свят процесите са много свързани и нашите мерки не могат да 
се различават много от тези, които са предприети от другите 
държави. 

За мен е удоволствие да дам думата като докладчик на 
господин Сони Портели, председател на Икономическия и со-
циален съвет на Малта, който председателства Мрежата на 
националните икономически и социални съвети в Европейския 
съюз през 2008 г.

Заповядайте, господин Портели.

СОНИ ПОРТЕЛИ: Благодаря Ви, господин Тренчев.

Господин председателю, уважаеми гости, уважаеми бъл-
гарски колеги, дами и господа! 

Преди около година финансовите пазари в САЩ се срина-
ха, което доведе до сериозни смущения в цял свят. Една годи-
на по-късно положението достигна до известна стабилизация, 
което ни дава възможност да изчислим разходите в пострада-
лите икономики. В САЩ през последния месец безработицата 
стигна до 9.8%, което е най-високо за 26 години досега. През 
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последните няколко години бяха предприети съвместни усилия 
за противодействие на безработицата, като сериозността на 
проблема варира в различните страни от 3.5% в Холандия до 
18.9% в Испания. Да впрегнем отново усилията си, това е мно-
го сериозна задача, такава, пред каквато не сме се изправяли 
от 20-те години насам. Това е особено тежко предизвикател-
ство, но изисква мерки в краткосрочен план.

Какви точно ще са действията, които ще се предприемат? 
Те ще са различни в различните държави-членки в зависимост 
от сериозността на икономическото положение. Но, както ка-
зах, няма да има страна, за която това да е лесно.

В Малта започнахме да усещаме спада в икономиката 
през средата на миналата година и веднага започнахме да от-
кликваме на проблема в неговия развой. Малта е една от най-
малките икономики в Европейския съюз, също така и една от 
най-отворените. За нас износът винаги е бил особено важен, 
както и туризмът, заради което се чувстваме особено уязви-
ми. Пострадала е една трета от нашата икономика. Официално 
влязохме в рецесия в първото тримесечие на тази година, но 
безработицата нарастваше и през последните три тримесечия. 
Слава богу, въздействието върху заетостта на икономическо-
то положение в днешни дни е по-ниско отколкото преди. В мо-
мента е 7.2%, което е нарастване все пак с 6% от миналата 
година. Да, това е нарастване, но е много по-малко, отколкото 
в предходната рецесия. В относителен план се очаква после-
диците при нас да са по-меки, отколкото в останалите 26 дър-
жави-членки на Европейския съюз и това в немалка степен е 
благодарение на редицата финансови стимули. Необходимо е 
обаче да си дадем сметка, че тези стимули могат да не бъдат 
достатъчни за гарантирането на бързо възстановяване и на-
сърчаване на растежа в средносрочен план.

В Малта се водят доста разгорещени социални дебати 
благодарение на интензивния диалог и ангажираността както 
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на правителството, така и на другите партньори в тристранния 
диалог. Както вече казах, нашият Съвет следи много внима-
телно развоя на събитията през последните 15 месеца. В на-
чалото на рецесията организациите на работодателите, както 
и синдикатите поеха ангажименти за съвместни усилия за ус-
тойчиво социално развитие, като тази позиция бе приета и от 
правителството и ще залегне в изработването на държавния 
бюджет за 2010 година.

Позволете ми сега накратко да опиша някои от основните 
инициативи, които са определени от социалните партньори и 
приети от нашето правителство, като ще се спра на най-важни-
те за сегашния етап.

Първо, това е необходимостта да овладеем инфлацията 
на цените и в тази връзка да подобрим стандарта на живот. 
Енергийната криза, както и кризата в областта на храните се 
отрази на инфлацията в Малта през 2009 г., когато вече, както 
казах, ние се движехме към рецесия. Социалните партньори 
анализираха кризата – както енергийната, така и икономиче-
ската, и последиците за местния пазар. 

Нарастването на заплатите при нас е определено на ниво 
предприятие, но в контекста на висока инфлация и нисък ико-
номически растеж можем да заключим, че за целите на соци-
алното сближаване е необходимо да се следват обичайните 
практики за повишаване на работното възнаграждение и целе-
насочени усилия за по-уязвимите прослойки на обществото. В 
такива трудни времена повече от всякога социалните партньо-
ри са поели ангажимент да търсят нови решения и практики за 
повишаване на гъвкавостта на пазара на труда. Правителство-
то възприема тези инициативи, като най-вече се ангажира да 
премахва бюрократичните пречки. Досега предприетите дейст-
вия не са разочароващи.
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Социалните партньори си дават сметка, че ефективност-
та и ефикасността на финансовите ресурси са част от устоите 
на икономическото развитие. Фискалната политика трябва да 
си дава сметка, че са необходими инжекции, от една страна, и 
от друга страна – по-съсредоточени усилия за създаването на 
нови работни места. Социалните партньори също са се спора-
зумели за необходимостта от повишаване на социалната си-
гурност, като за това е необходимо разпределението на нови 
ресурси и осигуряване на конкретни източници на финансира-
не за тези цели.

Уважаеми колеги, пътят към постигането на тази обща 
позиция не бе лесен процес, но това, което бе обединяваща 
насока, беше съсредоточаването в най-важните наши секто-
ри. Съвместното формулиране на нови инструменти и цели се 
признава от всички социални партньори и от правителството. 
Социалният диалог даде възможност да гарантираме, че мал-
тийската икономика ще излезе от рецесията максимално скоро 
и при минимално количество вреди. (Ръкопляскания.)

МОДЕРАТОР КОНСТАНТИН ТРЕНЧЕВ: Благодаря на 
господин Портели.

А сега давам думата на господин Лалко Дулевски, предсе-
дател на Икономическия и социален съвет на България, който 
и председателства Мрежата на националните икономически и 
социални съвети през 2009 г.

ЛАЛКО ДУЛЕВСКИ: Благодаря Ви.

Уважаеми доктор Тренчев, уважаеми колеги участници в 
настоящата конференция! Идеята в предварителния сценарий 
беше да представим с моя колега и приятел Сони Портели ана-
лиз на антикризисните политики и мерки в държавите-членки. 
Тъй като Сони представи определен анализ на мерки специ-
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ално за Малта, ние имаме обобщението от досегашната рабо-
та на Мрежата за мерките и програмите, но то е доста голямо 
и предвид идеята настоящата конференция да се превърне в 
генератор на нови идеи, които произтичат от гражданското об-
щество, аз реших да сменя начина на изложение в кратките 
минути, които имам. 

Ще се опитам да представя пет-шест може би горещи 
точки, някои изводи и предизвикателства, които мисля, че въз-
никнаха по време на дебата в София на срещата на главните 
секретари на националните съвети и Генералния секретар на 
Европейския икономически и социален комитет, за да можем 
да определим редица въпроси и проблеми за следващ дебат.

Първо, анализът, който представиха националните съве-
ти, показва, че ние сме единни в многообразието като стра-
ни и като членки, но сме много различни от гледна точка на 
времевия характер на кризата, нейната дълбочина, ресурсните 
възможности за противодействие на кризата, финансовите ре-
жими в отделните страни, отделните политики. Много голямо 
е разнообразието, независимо от усилията на Европейската 
комисия и европейските институции за много по-силни коорди-
ниращи действия. 

В тази връзка първият извод, който прозвуча ясно тук, на 
срещата в София, беше, че една голяма опасност за Европа 
в това многообразие е развитието на известен протекциони-
зъм, ако има такъв. Затова всички съвети подкрепиха идеята 
за много по-силни интернационални общи действия на евро-
пейско ниво, а не даване превес на протекционистични мерки 
и програми.

Второ, много интересен дебат се разви по отношение на 
функцията на отделните мерки и политики, които се прилагат 
към този момент, с развитието на кризата. Може би тук е мо-
ментът да развием дискусията и да направим известно разгра-
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ничение между антикризисните мерки въобще и антикризисни-
те политики на трудовия пазар.

Когато говорим за антикризисни политики и мерки, удачно 
е да се използва и терминът антициклични мерки. Казвам това 
като извод от дискусиите, защото в крайна сметка кризата е 
цикъл, а тя може да продължи във V-образен цикъл, W-образен 
цикъл, никой все още не може да потвърди какъв е цикълът на 
настоящата криза. И според нас мерките и политиките, които се 
предприемат на трудовия пазар, трябва да бъдат преди всичко 
антициклични. Те трябва да предпазят хората и тези, които са 
на трудовия пазар, да не слязат твърде ниско по време на ци-
къла надолу. 

От тази гледна точка, независимо от огромните финансо-
ви ресурси, които отделните държави отделиха, в това число, 
разбира се, и Европейският съюз, много важно е да има много 
по-точна оценка за характера на мерките и програмите – кои 
имат типичен бърз антицикличен характер да предпазят пазара 
от по-нататъшно сриване надолу и кои имат по-дългосрочен и 
много необходим стратегически характер. Давам един пример. 
Стана въпрос за дискусиите. Всички подкрепят и в повечето, в 
две трети от европейските страни се прилага като мярка осигу-
ряването на много сериозни ресурси в инфраструктурни проек-
ти – транспортни, строителни, социална инфраструктура и т.н. 
Но всички добре разбират, че инфраструктурните проекти из-
искват технологично време. Те ще дадат своя ефект, но някъде 
малко по-нататък във времето, докато кризата на трудовия па-
зар настъпва сега и следващите едно-две тримесечия са много 
решаващи.

Тоест идеята, възможността да дискутираме ясно разгра-
ничаването между единия и другия тип мерки, кои, кога и как 
да се прилагат, за да се използват като антициклични, е много 
съществена според мен.
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Следващият момент. Ясно трябва да разберем, че има 
и цикли, и вълни в развитието на кризата. Ако кризата в един 
момент приключи или стигне дъното си в икономиката, поне 
две тримесечия ще има след това ехо, когато трябва да се дос-
тигне дъното в пазара на труда. И второ нещо – по отношение 
на пазара на труда поне анализите на досегашните кризи по-
казват, че пазарът на труда възстановява много по-трудно пре-
дходното си състояние спрямо икономиката или финансовия 
сектор. Затова, когато говорим от гледна точка на интереса на 
гражданското общество, трябва открито да заявяваме, че та-
кова възстановяване, което очакваме във финансовия сектор 
за кратък период, за тримесечие-две напред, едва ли можем 
да очакваме и на пазара на труда и трябва да сме реалисти в 
тази насока.

Следващият момент. Открит остава въпросът за време-
вия хоризонт на основните антикризисни мерки в отделните 
национални пакети и въобще на ниво Европейски съюз. Да, 
вярно е, ние познаваме многообразието, познаваме много ан-
тикризисни мерки и политики, но единици са страните, които 
заявяват времевия хоризонт на тяхното приложение. От една 
страна, трябва да се съобразим с неяснотата от гледна точка 
на кризата и нейното продължение, от друга страна – безспор-
но това са ограничителните възможности на националните бю-
джети да осигуряват продължително необходимия ресурс на 
фона на очертаващите се бюджетни дефицити и наложените 
ограничения в това отношение. 

В тази връзка поставям и следващия въпрос – имат ли 
Европа, европейските институции, националните институции 
резервен план, ако кризата продължи по-дълго? Макар че оча-
к ваме, че вече затихва в икономиката, ако тя е в някакъв по-
сложен цикъл, има ли Европа подготовка за алтернативни ва-
рианти при по-продължителна криза? Те ще бъдат по-тежки и 
по-непопулярни, но дали сега не е моментът както бизнесът, 
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така и гражданското общество да бъдат информирани, че има 
и резервен вариант, който ще бъде по-тежък в случай на не-
благоприятно развитие на кризата в следващите стъпки.

Следващият момент. Всичко това, което казах дотук, 
предопределя необходимостта от много по-силно внимание и 
концентрация към търсене на по-ефективни решения чрез ед-
новременното комбиниране на временни по характер социал-
но-защитни мерки и политики, които трябва да защитят хората 
към определен момент, определен цикъл надолу, и мерките от 
стратегически характер, които осигуряват активизиране на тру-
довите пазари и нарастване на производителността на труда. 
Не от едната страна да се прилагат едни мерки и да се защи-
тават едни хора, от друга страна – да се търсят възможности 
за активизиране на пазара и по-дългосрочни цели, а търсене 
на синергия. 

Синергията на ефекта е икономия на средства. Европа 
няма друг начин при продължителен разход на ресурс, освен 
да търси интегрирани политики. Аз мисля, че в това отношение 
България може да даде някои идеи и министър Тотю Младенов 
на среща със Съвета преди една седмица представи подобна 
идея за продължително плащане на обезщетенията за безра-
ботица при определени условия. За мен това е комбинирана 
мярка, която би дала определена синергия. Поставям на вни-
мание този аспект.

И още няколко аспекта накратко. Струва ми се, че в до-
сегашните дебати, било то публични, било то дебати по подго-
товка на документи, основно се акцентира върху параметри и 
показатели за равнището на безработица и равнището на зае-
тост. Така са изградени между другото и основните индикатори 
на Лисабонската стратегия. Много малко коментираме другия 
проблем – икономическата активност в Европа. А това е малко 
по-различен проблем, защото ниската икономическа активност 
означава повече обезкуражени хора, по-голям сектор на сива 
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икономика, по-висока неграмотност, по-ранно отпадане от учи-
лище. Или обратното, ако тя се повишава. 

Мисля, че има фундаментални проблеми в Европа и само 
дебатите за равнището на безработица и заетост на отделни 
контингенти едва ли ще решат основния фундаментален про-
блем за икономическата активност на Европа. Защо казвам 
това? Защото при разработване на антикризисните политики 
и мерки хоризонтът трябва да бъде по-средносрочен. Вярно 
е, че трябва да има силни пакети, пак казвам, и то от антици-
кличен характер на пазара на труда, но още по-вярно е, че от 
2020 г. Европа навлиза в нова вълна на застаряване и тежка 
демографска криза. И когато в днешния ден правителствата и 
европейските институции осигуряват огромни ресурси за про-
веждане на политика, те трябва да гледат хоризонта 2020 г. 
Защото тогава, ако не се предприемат мерки отсега, кризата 
в публичните финанси, пенсионните системи, в частните пен-
сионни фондове, може да бъде дори и по-жестока от тази, на 
която сме свидетели в момента. 

И още два пункта. Време е вече наистина да водим де-
бат за ефективността на приложените пакети от антикризисни 
мерки, какво се случи и какъв е ефектът при разход на такива 
огромни средства? Но като че ли този дебат трябва да има и 
други аспекти. 

Досега дебатите се водят на база количествени параме-
три. Пак казвам, намали се безработицата, увеличава се за-
етостта или обратно и т.н. на база количествени параметри. 
Възможно ли е например намаление на заетостта и в изве стен 
период малко по-високо равнище на безработица да бъде бла-
гоприятна тенденция, ако този процес е съпътстван със съ-
ществени структурни промени в преразпределението на работ-
ната сила и нейното качествено развитие, които ще доведат в 
последващ етап до по-висока конкурентоспособност и произво-
дителност в следкризисния период.
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Оттук възниква въпросът - целите на Лисабонската стра-
тегия трябва ли да се оценяват само от количествена страна 
или е време вече да говорим за качествени аспекти, тоест как-
ви качествени промени настъпват в търсенето и предлагането 
в резултат на всички политики по Лисабон и какви адекватни 
политики доведоха до това.

И най-накрая в тази насока, дали успехите на европей-
ския План за икономическо възстановяване и на националните 
антикризисни програми следва да се разглеждат само от глед-
на точка на това доколко направените инвестиции и средства 
по програми са спомогнали да се запази статуквото на тру-
довите пазари или те са стимулирали и качествени промени, 
които осигуряват възстановяването на тези пазари на нова и 
по-висока технологична основа, както и на по-висока произво-
дителност на труда и по-конкурентна икономика, изградена на 
основата на знанието. 

При извършване на оценките на програмите и мерките за 
намаляване на негативните ефекти от кризата следва да се има 
предвид, че решаващи за запазване и създаване на заетост са 
макроикономическите политики и политиките за насърчаване 
на малкия и средния бизнес, които са основен генератор на за-
етостта. В този смисъл политиките на пазара на труда са само 
част от цялата съвкупност от политики, оказващи влияние вър-
ху създаването на работните места.

И на финала. Страните-членки разработват и прилагат 
антикризисни политики и мерки в съответствие с други нацио-
нални стратегически и оперативни програми, които са съфи-
нансирани от европейските фондове. В този смисъл антикри-
зисните програми и мерки в редица случаи се явяват разшире-
ние или надграждане на вече действащи програми. Този факт 
има значение при оценката на ефектите от антикризисните по-
литики и мерки, тъй като в някои случаи не е възможно да се 
оцени самостоятелно тяхната ефективност.



РАБОТНИТЕ МЕСТА И КРИЗАТА... 27

Благодаря ви за вниманието. (Ръкопляскания.)

МОДЕРАТОР КОНСТАНТИН ТРЕНЧЕВ: Благодаря на 
доц. Дулевски.

Давам думата на господин Божидар Данев, член на Ико-
номическия и социален съвет на Република България и на Ев-
ропейския икономически и социален комитет, представител на 
І група, работодатели.

Заповядайте, господин Данев.

БОЖИДАР ДАНЕВ: Благодаря Ви, господин председател.

Господин председател, уважаеми членове на Европей-
ския икономически и социален комитет, на българския Иконо-
мически и социален съвет! Разбира се, привилегия е да изложа 
виждането на работодателите за българския пазар на труда. 
Надявам се това да бъде последвано и от нашите социални 
партньори – синдикатите. 

Може би всички, които сте посетили Брюксел, сте виде-
ли, че за радост може би на първо място е записано „Евро-
пейски парламент” на български език, „Европейска комисия” на 
български език. Но с това приключва нашето първо място като 
страна и като нация.

За голямо съжаление от гледна точка на брутния вътре-
шен продукт на глава от населението България е стабилно на 
последно място, като разликата намалява с доста ниски темпо-
ве. Разбира се, подобно сравнение, бих казал, че не отговаря 
може би, не е свързано със стандарта на живота в България, 
тъй като над 80 на сто от българското население има собстве-
ни жилища и над 50 на сто от българското население има ва-
канционни къщи или съответно апартаменти. Така че от гледна 
точка на качеството на живота, може би и от размера на сивата 
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икономика, нещата не са толкова драматични. И, ако уважае-
мите гости се вгледат в момента в София, ще видят, че тези 
разлики не са така съществени, както са според статистиката.

Каква е ситуацията в последните няколко години? Както 
виждате, темпът на нарастване на брутния вътрешен продукт 
на страните-членки на Европейския съюз, 27-те страни, е сред-
но между 2.5% до 0.9% в 2008 г., докато темпът на нараства-
не на брутния вътрешен продукт за България е около 6%. В 
замяна на това обаче ще забележите, че в 2009 г. прогноза-
та на Международния валутен фонд, която е вече реалност за 
деветмесечието, и прогнозата на новото правителство, е, че в 
България има срив на брутния вътрешен продукт с 6.5%. Тоест 
големият ръст предопределя и голям срив в условия на финан-
сова и икономическа криза, което говори за вътрешни структур-
ни проблеми на българската икономика. Прогнозата за 2010 г. 
е доста оптимистична – около 2.5% минус, спад, тоест кумула-
тивно става около 10% спад за икономиката ни, което не може 
да не бъде последвано от смущения и в пазара на труда. 

Кои са тези структурни причини, които правят доста чувст-
вителна българската икономика към финансовите и икономи-
ческите сътресения, които следват в целия свят? 

Преди всичко, ако разгледате внимателно по-дълбоко 
дан ните за ръста на брутния вътрешен продукт, ще се забеле-
жи, че в последните четири години този ръст е постигнат преди 
всичко със строителство, търговия на недвижими имоти, спеку-
лативното нахлуване на капитали в България с цел натрупва-
не на неправомерни печалби с присъединяването на България 
към Европейския съюз, финансовото посредничество за тези 
покупки и продажби и търговията, разбира се. Тоест ние за-
почваме да създаваме една нездрава секторна структура на 
българската икономика с преобладаващо участие на сектори, 
които в следващите години няма да носят добавена стойност, 
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няма да произвеждат. Еднократно продаденият недвижим имот 
носи първата година добавена стойност.

Ако погледнем въздействието върху пазара на труда и 
наблюдаваме корелацията между ръста на брутния вътрешен 
продукт и съответно свиването на брутния вътрешен продукт 
и нарастването на безработицата, виждаме, че е налице пря-
ка корелация. Но това, което очакваме като работодатели, тъй 
като пазарът на труда се движи с определено закъснение след 
развитието на икономиката или спада в икономиката, е през 
2010 г. да имаме много сериозен срив в пазара на труда. Още 
повече този срив ще бъде засилен от антикризисните мерки 
на правителството. Една от тези мерки, както знаете, е съкра-
щаване на публичната администрация с 15%, което означава 
също безработица. Така че, ако говорим за лоша година за па-
зара на труда, тя не е 2009, а е 2010 г.

Досега като че ли българският пазар на труда е силно за-
мърсен, за което ще говоря и по-нататък. България следва и 
европейските тенденции от гледна точка на това кои са най-
уязвимите групи от населението и как те ще бъдат засегнати 
от безработицата. Тоест България е част от Европа, за съжа-
ление в тези негативни тенденции. Така например, най-уязви-
ми са младите хора до 24 години, а също и млади хора до 29 
години. И като че ли работодателите предпочитат да запазят 
хората, които са работили дълги години в предприятията, да не 
поемат риска с новата генерация, което прави тази част от на-
селението силно чувствителна към бъдещи сътресения в 2010 
г., които ние сме убедени, че няма да ни отминат. Скромните 
цифри за безработица от 7.62% през третото тримесечие, кои-
то има в България, далеч не отговарят на реалното състояние 
на пазара на труда.

Няколко думи по това замърсяване на пазара. Бизнесът 
създава 84 на сто от работните места, за голямо съжаление, 
както виждате, в сектори, които нямат бъдеще в бъдещото раз-



30 МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ

витие на икономиката ни, защото, качени на вълната на строи-
телството и търговията с недвижими имоти, ние не можем да 
разчитаме на трайно развитие. 

Досегашните правителства напомпваха средства в създа-
ване на една заетост за нискоквалифицираната работна ръка, 
с ниска ефективност, с ниско качество на труда, търсейки вре-
менно решение на проблема за заетостта и проблема с безра-
ботицата. И това са средства, финансирани именно от работе-
щата икономика по линията на данъчни плащания, разходвани 
от правителството за създаване на неквалифицирани работни 
места, които в някои години достигнаха до 39 на сто от новите 
работни места. Тоест години наред действията на правител-
ството водеха до замърсяване на трудовия пазар – ниско ка-
чество на труда, лошо ниво на работните места.

Няколко данни, които може би също са любопитни. Ако 
забелязвате тенденциите в спада по отделните сектори в ико-
номиката, най-голям спад има в производството, което е свър-
зано основно с износа, тъй като 60 на сто от националния до-
ход идва от износа и 60 на сто (има съвпадение на цифрите) от 
търговията ни с Европейския съюз. 

Кризата в Европейския съюз, в нашите партньори, води 
до криза и в българската икономика. Забележете, най-чувст-
вителен и най-силно засегнат е отрасълът, в който има най-
висококвалифицирана работна ръка. След това е засегнато 
строителството и относително по-слабо са засегнати отрасли, 
в които България има определени традиции, като производство 
на енергия, свързана с минната промишленост, общо взето 
промишлености, които запазват своето статукво.

Ето и тенденциите в заемането на работните места. Най-
голяма безработица имаме в производствения отрасъл. Тоест 
най-голяма безработица има в тези, които произвеждат доба-
вената стойност в страната и всяка година ще продължават 
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да я произвеждат и които наемат най-висококвалифицирана-
та част от работната ръка. Част от освободените работници 
са отишли в селското стопанство с надежда да намерят място 
за продължителна работа и по този начин да пренесат част от 
технологичната си култура в тези все пак сектори с определен 
потенциал в българската икономика. 

Естествено имаме срутване в безработицата в търговия-
та поради спадането на оборотите, в част от обслужващия сек-
тор на транспортните средства и т.н. 

Нещо, което може би е много важно. За първи път с пра-
вителството имаме съвпадение на вижданията какви части от 
мерките трябва да се предприемат от работодателите. И пра-
вителството предприе някои мерки, които бяха по предложение 
на работодателите. От 32 мерки, които правителството прие, 
21 са предложени от работодателите. Аз се изкушавам да ви 
покажа някои от тези мерки, не всички, не изчерпателно. Тоест 
имаме синхрон както със социалните партньори, синдикатите 
- заедно ги гласувахме тези неща, така и с правителството в 
търсенето на изход от това кризисно състояние, което, подчер-
тавам, по отношение на българския трудов пазар ще се задъл-
бочава, независимо от това, че можем да стабилизираме ико-
номиката в следващата година.

Кои са тези мерки? 

Първо, разбира се, да се ограничи размерът на сивата 
икономика, която в условия на криза избуява. В това отноше-
ние като че ли има първите сериозни резултати с мерките и на 
правителството, и на бизнеса, и на синдикатите. Не искам да се 
спирам на това, че от години социалните партньори настояват 
да има една интегрирана система за търсене и предлагане на 
работна ръка, която за голямо съжаление, нито Агенцията по 
заетост, нито министерството успяха да осъществят.
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Ограничаване на вноса на работна ръка. Досега ние като 
работодатели настоявахме да се внася работна ръка, тъй като 
имаше недостиг на работна ръка. Сега настояваме да се огра-
ничи вносът, особено на неквалифицирана работна ръка, а все 
пак да се запази вратата за квалифицирана работна ръка.

Да се реорганизира Националният план за заетост.

Следващата мярка е да се наложат по-сериозни плаща-
ния на самоосигуряващите се в страната ни с висока квали-
фикация като адвокати, зъболекари, нотариуси и т.н., което се 
прие както от правителството, така и от нашите социални парт-
ньори.

Нещо, което е изключително важно, не знам дали всички 
гости от европейска страна са запознати, че в България има 
валутен борд и за нас е ключов проблем, с оглед запазване фи-
нансовата стабилност, включването ни в ЕRМ-ІІ. Това е вход-
ната врата към еврозоната, така че България да се присъедини 
към еврозоната. Това е ключов проблем, тъй като България и 
в момента изпълнява условията на Маастрихт, така че въпрос 
е и на политическо решение България да се присъедини към 
еврозоната.

Българската правосъдна система е доста мудна, има кри-
тики от Европейския съюз към нея. Това, което ние желаем в 
момента, е да бъде въздействано по някакъв начин на право-
съдната система да се ускорят процедурите по фалит, тъй като 
това замърсява икономиката, увеличава междуфирмените за-
дължения и създава потенциална опасност за разширяване на 
основата на безработицата.

Много е важно и това, което се уточнихме с правителство-
то, да се връща по-бързо данъчният кредит по данък добавена 
стойност, за да може да се финансира българският бизнес, тъй 
като имаме определена стагнация във финансовите отноше-
ния, за които ще говоря накрая, между българската финансо-
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ва система, от която бяха изтеглени спекулативните пари на 
банките-майки, които финансираха основно строителството и 
търговията с недвижими имоти. 

Да се оптимизира държавната администрация, за която, 
както казах, има решение вече с 15 на сто тя да бъде миними-
зирана.

Това са предложения, които според нас ще действат оз-
дравително на българската икономика. Разбира се, тук става 
дума и за мобилизация по ползването на европейските фондо-
ве, преструктуриране на социалните програми и програмите за 
безработица. 

В България се наблюдава един много интересен факт. Не 
знам дали и във всички европейски страни, но банките имат 
право едностранно да променят лихвените условия на отпус-
натото финансиране. По този начин прехвърлят банковия риск 
върху бизнеса и създават един огромен натиск за ръст на без-
работицата. И това явление за съжаление е дългосрочно и не 
работи за самата финансова система положително, но кратко-
срочно може би оздравява финансовата ни система. 

България е една от малкото страни, която не продаде из-
лишъците си от газове, което можеше да стане по Протокола от 
Киото и да донесе допълнителен доход на бюджета, тъй като 
Европа определено има понижена ликвидност поради намаля-
ване приходите от икономиката. 

Подобна понижена ликвидност се забелязва както в биз-
неса, така и в бюджета, а също и на ниво заети в икономиката 
и от техните фамилии. Тази понижена ликвидност създава осо-
бени заплахи за бъдещето на българската икономика и следва 
по няколко канала. 

Бюджетът закъснява с определени плащания по общест-
вени поръчки. Като казвам бюджетът, говоря за централния и 
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за общинските бюджети. Независимо, че би трябвало да бъдат 
първостепенни разпоредители на тези средства, закъсненията 
от бюджета към бизнеса са сериозни. Закъснява връщането и 
на данъка върху добавената стойност, което създава пробле-
ми на българските предприятия. Оттам, разбира се, бизнесът 
закъснява с плащания към заетите, самият бизнес забавя пла-
щанията си към бюджета, с което се затваря порочният кръг, и 
самите заети забавят плащанията си към бюджета и към бан-
ковата система.

Подобно явление, което нараства в България с намаля-
ването на ликвидността в цялата икономика, заплашва и са-
мата финансова система, защото размерът на лошите кредити 
и размерът на преструктурираните кредити нараства с всеки 
месец. Позицията на финансовата система е на наблюдател 
на подобни явления, в която, за голямо съжаление, 90 на сто 
от активите са притежание на чуждестранни банки, изтеглили 
част от спекулативните пари, които бяха в България в немалки 
количества. 

В момента в цялата българска икономика има по-малко 
приходи, бизнесът има по-малко приходи, заетите в икономи-
ката имат по-малко приходи, единствените институции, които 
имат печалби, са само от финансовата система. Тоест те не 
поемат тежестите на кризата, която в момента е в България. 
Ако искаме да мислим стратегически, всеки от тези участници 
в пазара на труда, в икономиката, би трябвало да поеме своята 
част от тежестите на кризата. 

И да направя една, може би не толкова оптимистична, 
прогноза за 2010 г. Финансовата криза доведе до икономиче-
ска криза в България косвено. Ние може би стартираме с ико-
номическата криза, но влошената ликвидност на всички нива в 
България може да доведе и до социална криза. Защото голя-
ма част от заетите в икономиката няма да могат да си връщат 
кредитите, няма да могат да обслужват своите дългове, няма 
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да могат да извършват плащания към дружествата, които ги 
снабдяват с енергия, в това число топлоенергия, което може да 
постави социалните проблеми за 2010 г. да излязат на преден 
план.

Така че антикризисните мерки са твърде деликатно мяс-
то, в което трябва много внимателно да се пипа и всеки сектор 
на българската икономика трябва да поеме своята отговорност 
и тежестта от тази криза.

Какви са нашите предизвикателства? Разбира се, това е 
финансовата и икономическата криза. Нещо много важно, Бъл-
гария е във валутен борд, а почти всички наши основни търгов-
ски партньори девалвираха своята валута – Турция, Русия, Ук-
райна, Румъния, Полша. Не искам да изреждам всички страни, 
които девалвираха от 25 до 55 на сто от своята валута, с което 
капиталовият натиск и натискът в търговската част на българ-
ската икономика е невероятен. Ние сме притиснати от нашите 
търговски партньори, защото нямаме правото да ползваме мо-
нетарните инструменти за намаляване на този натиск.

Силно ни смущава като работодатели, че ние имаме на-
трупани деформации в последните осем години. Създаден е 
един страхотен бум в строителството и търговията с недвижи-
ми имоти само поради факта, че България се присъедини към 
Европейския съюз и цените в България се доближават до цени-
те на Европейския съюз. Тоест това е негатив, който ние тряб-
ва да преглътнем паралелно с многото позитиви, които имаме. 
И тази деформация прави изключително чувствителна българ-
ската икономика към сътресенията от икономическата криза.

Сериозен проблем са емиграцията и имиграцията в Бъл-
гария. За голямо съжаление имиграцията е на нискоквалифи-
цирана работна ръка, а емиграцията е доста смесена. Не бих 
могъл да дам оценка, тъй като поне досега този процес не само 
не беше управляван в България, но не беше и наблюдаван.
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Сериозен проблем е демографската ситуация в Бълга-
рия, която е значително по-лоша, отколкото лошата демограф-
ска ситуация в Европа.

И две думи, може би за един по-оптимистичен финал. В 
края на краищата кризата е катализатор за промени и въпросът 
е каква ще бъде структурата на брутния вътрешен продукт, ко-
гато излезем от тази криза? Как управляваме икономиката, за 
да намалим тези деформации и те да не водят до последващи 
деформации в трудовия пазар? Имаме ли достатъчно добре 
квалифициран мениджърски и изпълнителски персонал в Бъл-
гария, ако искаме да направим такива промени? Въпроси, на 
които поне засега ние нямаме отговор.

Благодаря ви за вниманието. (Ръкопляскания.)

МОДЕРАТОР КОНСТАНТИН ТРЕНЧЕВ: И аз благодаря 
на господин Божидар Данев.

А сега давам думата на вицепрезидента на Конфедера-
цията на независимите синдикати в България господин Пла-
мен Димитров, който е председател на Постоянната комисия 
в българския Икономически и социален съвет по труд, доходи, 
жизнено равнище и индустриални отношения, а освен това е и 
член на Европейския икономически и социален комитет.

Заповядайте, господин Димитров.

ПЛАМЕН ДИМИТРОВ: Благодаря, доктор Тренчев.

Уважаеми дами и господа, уважаеми колеги от Европей-
ския икономически и социален комитет, уважаеми колеги от 
българския Икономически и социален съвет, уважаеми гости! 

В моята презентация аз ще се опитам да се придържам 
към становището, което е приел Икономическият и социален 
съвет за пазара на труда, ефектите върху него от задълбочава-
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щата се криза, както и някои изводи, които бяха направени пре-
ди няколко дни от Икономическия и социален съвет в анализа 
за ефективността и ефикасността на използване, на прилагане 
на активните политики, програми и мерки на пазара на труда. 
И двата документа са огласени пред медиите и пред общест-
веността като документи на Икономическия и социален съвет.

Съвсем накратко за ситуацията на пазара на труда. Няма 
да повтарям господин Данев, ще дам само няколко според мен 
важни динамики, които би трябвало да бъдат проследени. През 
първото и второто тримесечие на настоящата година, както 
виждате, с над 90 хил. души всъщност е спаднала заетостта, а 
в същото време с над 140 хил. са намалели осигурените лица. 
В регистрираната безработица виждаме ръст около 8%, което 
значи малко по-малко от 300 хил. души. 

Това само по себе си разминаване на числата показва, 
че отливът от заетост е далеч по-голям от официално отчита-
ния основно в три посоки и най-важният, най-сериозният не е 
към регистрираната безработица, а към неактивност. От зае-
тост към неактивност всички вариации по темата могат да бъ-
дат коментирани – работещи без договор, самонаети, работе-
щи пенсионери, работещи на черно, на получерно или на сиво, 
почасово заети и всички други, които по един или друг начин 
нямат стимули, нямат мотивацията или нямат правото да се 
регистрират в бюрата по труда като безработни лица. 

Естествено другият поток, който оформя динамиката на 
пазара на труда в задълбочаващата се криза, е все по-силно 
увеличаващият се според наблюденията поток към пенсиони-
ране. Неслучайно правя тази връзка, мисля, че тя е очевидна 
и тези, които лансират темата, трябва да си дават сметка, че 
всъщност увеличението на броя на хората, които са придобили 
право за пенсиониране или пък търсят и намират начин да при-
добият това право в режим на ранно пенсиониране или други 
форми, които да дават достъп до парични обезщетения или по-
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мощи, също ще нараства в зависимост от това каква политика 
се води в страната.

Преди да стигнем до антикризисните мерки, доколкото ги 
има и как са развити от предишното правителство и от насто-
ящото ново, участието на Икономическия и социален съвет, на 
социалните партньори, ми се ще да споменем няколко думи за 
естеството на кризата. Тук беше коментирано от колегите за 
характера и за ефектите на кризата. Господин Данев направи 
подробен анализ, аз няма да правя това отново. Само искам 
да припомня, че в становището на Икономическия и социален 
съвет по пазара на труда и кризата ние постигнахме съгласие, 
което не беше никак лесно, че все пак неравновесното пазарно 
разпределение на дохода между капитала и труда е вероятно 
една от основните причини за генерирането на кризата, а не 
единствено и само нормалният цикъл, който би трябвало да из-
глежда по друг начин като размах, като сила, като дълбочина, а 
не в подобен структурен и системен план и характер. 

Затова в подкрепа на нашите становища до момента оче-
видно е, че в следващите 12-15 месеца, отварям скоба, за да 
кажем, че ние не сме оптимисти, както част от правителството, 
че до средата на годината, видите ли, ще има ефект и върху 
икономиката, а оттам и антикризисният пакет ще дава резул-
тати. Напротив, както вече беше казано, 12-15 месеца е мини-
малният срок, в който рецесията ще продължава да върви в 
една или друга дълбочина, но със сигурност ще има негативно 
въздействие и то задълбочаващо се негативно въздействие 
върху пазара на труда, разбирайте и увеличаваща се неактив-
ност, и спад на заетостта като цяло, независимо в каква форма 
се изразява. 

Това не е непременно и единство само през регистрира-
на безработица, но и за регистрираната безработица нашите 
очаквания са, че тя ще нарасне с около 3 до 5% през тези 12-
15 месеца. Казано по друг начин, това означава 100-150 хил. 
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регистрирани безработни допълнително към досегашните, ако 
антикризисните мерки на пазара на труда не бъдат фокусира-
ни, финансирани по подходящ начин и организирани и изпъл-
нени в една постоянна динамика и мониторинг с бизнеса и със 
синдикатите през институциите на властта.

В края на 2008 г. видяхме една частична, закъсняла ре-
акция на предишното правителство. Нямаше антикризисна 
програма, имаше набор от мерки в няколко посоки. Въз основа 
на Плана за действие по заетостта през 2009 г. имаше чети-
ри мерки, които бяха на обща стойност около 20 млн. лева. 
Това показа и анализът. Не целите програми се имат предвид 
тук, а това, което има антикризисен характер, не цяла „Краси-
ва България” да речем. Постановление №44, което е известно, 
“Нова възможност за заетост”, “Джобс” – това бяха всъщност и 
са антикризисните мерки, които действаха и продължават да 
действат като че ли най-сериозно фокусирани, но с много ма-
лък ресурс. 

Частта на нови операции, които в по-голямата си степен 
бяха инициирани и съгласувани с бизнеса и с труда в Комите-
та за наблюдение на Оперативна програма „Човешки ресурси”, 
одобрени още през пролетта на настоящата година, за съжа-
ление все още не са стартирали. Тук има и обективни, има и 
някои субективни причини. Засега обаче трябва да си даваме 
сметка, че са за 400 млн. лева. Това е истинският сериозен ре-
сурс, поне част от него, ако може да бъде усвоен до края на на-
стоящата година и през следващата година. Това е и реалният 
инструмент, с който може да бъде повлияно, за да могат онези 
прогнози, с които започнах, да бъдат смекчени и да не стигаме 
до подобни равнища на неактивност и безработица.

Нашите предложения към новото правителство са да на-
прави необходимото, за да фокусира новите мерки към бизне-
са от реалния сектор и услугите, хората и техните домакинства, 
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както и ключовите обществени системи – социалното осигуря-
ване, здравеопазването и образованието. 

Имаше много различни въпроси къде да бъдат центрира-
ни антикризисните мерки. Засега частично вслушване вижда-
ме от тези 82 антикризисни мерки, които правителството прие, 
огласи и започна да прилага. Но трябва да кажем, че към на-
стоящия момент и в новото правителство липсва цялостна на-
ционална антикризисна програма. Освен този пакет от мерки, 
който наистина има спешен характер, някои от мерките имат 
непосредствено действие, други – краткосрочно, но така или 
иначе, с хоризонт края на месец април догодина, неясно защо.

В тази връзка ние смятаме, че трябва да има целепола-
гане, консистентност и интегралност на подхода и на мерките, 
за да не се допусне дестабилизация на основните социални 
системи, и, както вече беше говорено, продължаващо затъване 
на реалния сектор и преминаването в по-голяма степен и в по-
голяма сила на кризата към хората и домакинствата.

Трите основни направления на въздействие, които се пре-
поръчват от Икономическия и социален съвет, са известни: в 
икономическата политика, в социалната политика и в институ-
ционалната политика, с разчленявания на конкретните мерки, 
за които няма да говорим подробно. Има се предвид естестве-
но и подкрепа на преструктурирането на бизнеса, и запазване 
и нарастване впоследствие на продуктивната заетост и дохо-
дите, както и ефективната социална защита на тези групи от 
населението, които са най-уязвими, и новите, които изпадат в 
нужда. При институционалната подкрепа нашият основен ак-
цент е да се търсят мерки и регулации от правителството, от 
законодателя, съгласувано с бизнеса и с труда, които могат да 
правят по-добра и по-балансирана свободата на работодателя 
и сигурността на работника на работното място. Така нарече-
ният fl exicurity подход, който в България засега стои с една пъ-
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тека и чака своето развитие като конкретни мерки и стъпки на 
браншово и най-вече на ниво предприятие.

Изниква един въпрос, който сигурно ще предизвика спо-
рове и дебати, но в контекста на изказаните притеснения от 
господин Данев, може би трябва да продължим по-нататък. 
Бюджетната рестрикция, която се налага в момента по обясни-
ми причини, ако отиде твърде далеч и надмине необходимото, 
здравомислещо оптимизиране на разходите и балансирането 
им с приходите, най-вероятно ще продължи да генерира за-
длъжнялост както в реалния бизнес, така и в домакинствата. Тя 
ще поражда допълнителни ненужни социални негативни ефек-
ти, както и продължаващо задържане на растежа и всъщност 
ще действа проциклично, а не антициклично. 

Впрочем това, което казвам, е написано (странно за нас 
поне) от правителството в приетата наскоро фискална рамка, 
в която се казва, че балансираният бюджет за настоящата и 
следващата година, макар и нужен, ще действа проциклично 
и всъщност ще задържа икономическото възстановяване на 
страната. Тук спорът е дали може да има контролирани бю-
джетни дефицити, в какъв размер могат да бъдат позволени 
те и доколко тези дефицити могат наистина да облекчат и да 
изпълнят първоначалната цел на антикризисните мерки, за ко-
ято говорихме, а именно да осигурят на необходимия минимум 
функциониране на социалните системи, както и да финансират 
програми и мерки, които имат за цел да запазят заетостта и да 
съхранят доходите на населението. А оттам пък да запазят и 
потребителското търсене и да насърчават растежа, тоест изли-
зането от рецесия.

Всичко това - доколко и как, е въпрос на макроикономиче-
ски спорове, на микро- такива, това обаче със сигурност стои в 
нашето становище като предложение – да се подготви и да се 
разглежда и песимистичен вариант на дефицит на държавния 
бюджет за следващата година. 
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Впрочем това не е само наша екстравагантна идея, тряб-
ва да припомня нещо, на което не беше обърнато сериозно 
внимание в прогнозата на Международния валутен фонд преди 
да си замине преди няколко дена от България – че бюджетният 
дефицит, независимо от опитите да бъде балансиран бюдже-
тът, през настоящата година ще бъде 0.5% от брутния вътре-
шен продукт, а за следващата година ще бъде около 2% от 
брутния продукт. Тоест ние мислим, че това трябва да бъде 
прогнозирано, сложено на масата, контролирано, а не да стои в 
една мантра, видите ли, балансиран бюджет и в същото време 
да си даваме сметка, че това е непостижимо или поне непости-
жимо на приемлива социална цена за обществото и за отдел-
ните системи.

Тук естествено искам да обърна внимание непременно 
на частта от нашето становище, което разглежда какво да се 
случва с доходите. Възползвахме се изцяло от компромисния 
текст, който беше постигнат в подобно становище в Европей-
ския икономически и социален комитет, така че двойнственият 
характер и роля на възнагражденията като основен инструмент 
за изхода от кризата да има водещо и принципно място, когато 
се коментира замразяване и задържане на работните заплати 
като една от безусловните антикризисни мерки.

В този контекст и в тази връзка искам да напомня още 
веднъж, че има консенсус в обществото за кандидатстване за 
ERM-ІІ и естествено за еврозоната, но въпросът е кога и на 
какво равнище не само на спазване и изпълнение на критери-
ите на ERM-ІІ и на еврозоната, но и на нивото на доходите. Не 
трябва да забравяме всички в нашата родина, че правилата по 
отношение на растежа на доходите в еврозоната и в нейното 
преддверие са железни и такива механизми или напъни за до-
гонващо развитие на доходите са невъзможни. 

Тоест равнището на доходите в евро, които в момента 
има българинът, при едно моментално влизане в еврозоната 



РАБОТНИТЕ МЕСТА И КРИЗАТА... 43

биха били почти замразени или биха могли да растат единстве-
но и само с растежа на производителността на труда, която за 
съжаление не расте с бурни темпове в нашата мила родина.

Минималната работна заплата е следващият момент, 
който стои в нашето становище като предложение да бъде об-
вързана с ключови параметри и да бъде намерен механизъм, 
на който да бъде подчинена, механизъм, който има икономиче-
ска и социална логика, а не политическа такава. 

Осигуряването на дохода на тези, които губят работните 
си места, е другият ключов въпрос в становището. Той стои и 
като дебат в антикризисните мерки, по него няма съгласие все 
още с правителството. В нашето становище ние препоръчва-
ме да се преоценят правните норми относно социалния риск 
“безработица” и само подсказваме какви са неговите равнища 
в момента. 

Обхватът на безработните с право на обезщетение е 
около 20% от всички регистрирани безработни, коефициентът 
на компенсирания доход е около 30% от средната работна за-
плата, а срокът на получаване на обезщетението е от 4 до 12 
месеца. Непременно трябва да кажем, че всеки ръст с 1% на 
регистрираната безработица води след себе си натоварване 
с около 25 милиона на годишна база на фонд „Безработица”, 
тоест толкова средства са необходими за допълнителни обез-
щетения и то при тези равнища на обезщетенията, срока за 
получаване и нивото на компенсиране на доходите. 

Очевидно тук трябва да говорим много внимателно и мно-
го прецизно, когато идва реч за следващия ключов въпрос - за 
намаляването на осигурителните вноски и доколко то е риско-
во. Ние, преобладаващата част от Икономическия и социален 
съвет, смятаме, че е рисково в условията на криза да бъдат 
намалявани вноските, най-малкото заради това, което казах 
преди малко. Един от рисковете е тотално недофинансиране 
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в условията на задълбочаваща се криза при това равнище на 
обезщетенията за безработица. Очакваните средства при 1% 
вноска за безработица няма да покрият по никакъв начин очак-
ваните разходи при тази силна рестрикция. 

Отварям скоба, за да кажа, че вече всички фондове в Дър-
жавното обществено осигуряване са дефицитни. Всички, без 
изключение! И то не защото са менажирани лошо, а поради ед-
на-единствена причина – продължаващото вече десетилетие 
намаляване на осигурителните вноски. Всеки път, когато имам 
възможност, ще го подчертавам. Вноската е намалена 2.5 пъти 
за последните осем години! Два и половина пъти, не проценти! 
Над 10 млрд. лева останаха в бизнеса, 2.5 млрд. в частните 
пенсионни фондове. Това не доведе обаче, за съжаление, до 
някаква драматична промяна на конкурентоспособността на 
нашата работна сила или на нашия бизнес. 

Когато говорим за макроравнището и за бюджетните де-
фицити, трябва да продължим, че дори и без намаляването на 
вноската тази година има сериозен риск бюджетът на Държав-
ното обществено осигуряване да бъде на драматичен дефицит, 
по-голям от 3-те милиарда заложено финансиране от нацио-
налния бюджет, трансфери и субсидия. Става дума за може би 
допълнителни около 800 млн. лева, ако задълбочаващият се 
натиск върху пазара на труда и рецесията продължават и през 
последното тримесечие. А няма никакви основания да смята-
ме, че те няма да вървят с една негативна динамика. Следо-
вателно към тези 560 милиона, които виждаме допълнителен 
дефицит в Националния осигурителен институт, очевидно ще 
има поне още 800 милиона, даже песимистичната прогноза е 
до милиард.

Така че не виждам как някой може да говори в условията 
на подобни дефицити, подобни очаквания, че дори и тазгодиш-
ният бюджет щял да бъде балансиран. Нашите предложения 
са да се мисли внимателно, когато се правят подобни стъпки, 
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подобни действия и когато се режат неефективните разходи, 
естествено е да се започне от администрацията, непременно, 
там има какво да се реже, но да се внимава много, когато ста-
ва дума за услуги от общ социален интерес. Там свиването на 
разходите може да води след себе си социални взривове.

Другата мярка, която има макроикономическо измерение 
също, е увеличението на максималния размер на гарантирани-
те взимания на работниците и служителите при несъстоятел-
ност на предприятията - нещо, в което постигнахме, макар и 
доста нищожен успех, но все пак движение напред. 

Необходимостта от обвързване на гарантирания минима-
лен доход с прага на бедност е другата препоръка, която досега 
не срещна съгласие от правителството. За голямо съжаление.

Антикризисните мерки, свързани с професионалната ква-
лификация. Ние смятаме, че по подобие на приетото комюнике 
или по-скоро предложение за конкретни мерки, наречени „Нови 
умения за нови работни места”, от Европейската комисия, и в 
нашата страна ние трябва да направим нещо подобно, за да 
можем да вървим към една ясна структура и номенклатура на 
професиите, квалификационната им рамка, механизмите за 
признаване и валидизиране на квалификации, които са придо-
бити извън формалната система на образование, адаптиране 
на учебното съдържание към промените, както и изграждане на 
една система за учене през целия живот като организационна 
форма и структура, като материално-техническа инфраструк-
тура.

Промяната в системата на професионалната квалифика-
ция смятаме, че може да бъде постигната единствено и само 
чрез тесните връзки и работещи механизми на сътрудничество 
и партньорство между бизнеса, отрасловите и браншовите син-
дикати и образователните институции, академичните институ-
ции и структури.
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Новите антикризисни мерки, които се препоръчват в на-
шия анализ и в нашето становище, имат три области на интер-
венция, а именно: поддържане на заетост, разкриване на нови 
работни места и насърчаване на мобилността. 

На първо място, най-ефективната мярка, доказала сво-
ето място не само в България, а и в целия Европейски съюз 
– съчетаване на схеми за намалено работно време с квалифи-
кационни дейности, както и подкрепа на доходите. Тук конкрет-
но говорим за максимално бързо стартиране на една целева 
операция по Оперативна програма „Човешки ресурси”, наре-
чена „Адаптивност”, която предполага петмесечна финансова 
подкрепа. Имам предвид работници, преминали на намалено 
работно време. Става дума за около 50 хил. души с около 75 
млн. лева, като на тези работници освен квалификационни ус-
луги, тоест допълнителна квалификация и преквалификация, 
ще бъде осигурена и стипендия и вероятно ще има възмож-
ност, ако се продължат усилията в тази посока, да се осигурят 
и пътните разходи, ако пътуват до мястото си на работа.

Достъпът до схеми за намалено работно време е друга-
та препоръка. Той трябва непременно да бъде разширен. Тук 
става дума за малките и средни предприятия, става дума за на-
истина срочни договори, на непълно работно време, атипично 
заетите и към тях да има възможност да се прилагат подобни 
схеми за запазване на заетостта, а не само към традиционно 
заетите на пълна заетост. 

Тук говорим за прилагане на механизма за селекция на 
предприятията, които да получат подкрепа. До момента няма-
ше подобен механизъм или имаше такъв, но беше доста лесен 
за преодоляване. Може би трябва да се говори за подобен ме-
ханизъм, който да дава надеждност на тези предприятия, които 
ще бъдат подпомогнати, че няма да преминат във фалити и 
в несъстоятелност веднага след като завърши схемата, както 
и че заетостта ще бъде гарантирана поне за известен период 



РАБОТНИТЕ МЕСТА И КРИЗАТА... 47

след като завърши схемата на подкрепа от публичните сред-
ства.

Мобилността на работната сила. Ние предлагаме и смя-
таме, че обезщетенията за безработните трябва да бъдат под-
крепени със стимули за мобилност. Това може да даде допъл-
нителна подкрепа на тази мярка.

Нов елемент на нашия пазар, заимстван от някои стари 
държави-членки, е съветът да бъдат създавани секторни банки 
от квалифицирани работници на регионално и секторно рав-
нище. Такива, които в момента в даденото предприятие нямат 
заетост, да могат да бъдат ползвани по определен режим от 
съседното предприятие от същия бранш, при запазване на раз-
мера на възнаграждението, условията на работа и натоварване 
на мощностите по този начин, които за съжаление не могат да 
бъдат натоварени поради липса на квалифицирани работници. 

Тук отварям скоба, за да поясня на нашите чуждестранни 
гости, че независимо от растящата безработица и излизането 
на пазара на предимно нискоквалифицирани, вече има и ква-
лифицирани работници, които се явяват на пазара, макар и не 
толкова много, но все още има в определени професии драма-
тичен глад за квалифицирани работници. Така че тази мярка би 
подкрепила едно подобно действие, в това число тя би могла 
да бъде прилагана и към завръщащите се български емигранти 
от чужбина, повечето от които вече имат прилична квалифика-
ция и умения за работа в друга среда и би трябвало да бъдат 
интегрирани на нашия пазар на труда по-активно.

Втората приоритетна област, която отново препоръчва-
ме, е професионалното развитие за потребностите на пазара 
на труда. Тук смятаме, че трябва да бъде акцентирано в три по-
соки: заетост и обучение на младежи, обучение без откъсване 
от работа и капацитета на Агенцията по заетост. 
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По отношение на младежите - непременно трябва да 
бъде направено всичко, за да може да получи стажантско мяс-
то всеки, който излиза от образователната система и е без ра-
бота три или повече месеца. Това непременно трябва да бъде 
гарантирано, за да можем да осигурим на тези, които излизат 
от училище, някакъв тип работа.

Следващият важен момент според нас е обучението без 
откъсване от работа. Тук вече е задействащата се ваучерна 
система. Слава богу, имаме напреднала готовност в тази по-
сока - ваучери за около 100-110 хил. души ще бъдат налични 
буквално в следващите няколко седмици на пазара на труда. В 
процес на стартиране е, до 1800 лв. на човек и за заети, и за 
безработни – нещо, което наистина ще подкрепи конкуренция-
та от една страна, от друга страна, избора на заетия или безра-
ботния на образователна институция и ще даде възможност за 
сравнително бързо увеличение на квалификационните умения 
и знания, както и пригодността за заетост в условията на криза.

Не са развити още другите два инструмента, които са 
известни в Европейския съюз и са доста добре прилагани, а 
именно индивидуалните сметки за обучение и секторните фон-
дове за квалификация. Имаме амбиция тук да продължим за-
едно с бизнеса да търсим решения и да намерим максимално 
бързо и чрез законодателни промени и данъчни преференции 
стимулите за подобни мерки.

Ключов елемент за нас е капацитетът на Агенцията по за-
етостта и нейните звена. През последните пет години, наред с 
цялата администрация, агенцията и бюрата по труда загубиха 
25% от персонала си. Смятаме, че в условията на предстоя-
що съкращение в държавната администрация Агенцията по за-
етостта трябва да бъде пропусната. И не поради любов към 
това, че работят най-добрите специалисти в нея, а поради нуж-
дите на пазара на труда и увеличаващия се брой от услуги и 
регистрирани безработни. 
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В тази връзка са нужни спешни програми за квалифика-
ция, за обучение на заетите в Агенцията по заетостта, що се 
касае управлението на европейските средства, най-вече Опе-
ративна програма „Човешки ресурси”, както и не на последно 
място спешни действия за укрепване на публично-частното 
партньорство между Агенцията по заетостта и организациите, 
които оказват посреднически услуги на пазара на труда. Екс-
пертизата при тях, особено що касае намирането на работа и 
квалификационните нужди на квалифицираните и висококва-
лифицираните работници, е неоценима и би трябвало наисти-
на да бъде ползвана като опит в Агенцията по заетостта.

Последната област е нарастването на достъпа до зае-
тост. Тук ние естествено препоръчваме да бъдат запазени схе-
мите за субсидирана заетост. Очевидно е, че тук ние не можем 
да намерим пазарната логика, никой не може да я намери.

Схемите за субсидирана заетост винаги са били ориен-
тирани към нискоквалифицираните работници, към тези, които 
нямат шанс на първичния пазар на труда, в условията на криза 
те не могат да бъдат оставени сами на себе си. Единственото, 
което ние предлагаме, е да бъдат регионализирани тези про-
грами, да бъдат ориентирани към нуждите на местните пазари 
на труда и регионалните комисии за заетост, с участието на 
бизнеса и на труда, да направят тяхната ефективност по-до-
бра.

Не на последно място, обучението на дългосрочно безра-
ботни и на лицата в неравностойно положение трябва да бъде, 
според нас, извадено пред скоба. Трябва да бъдат ориентира-
ни конкретни мерки към тези лица, както и да се ползват ме-
ханизмите за социално предприемачество точно на лицата в 
неравностойно положение или тези, които кумулират няколко 
подобни характеристики. Те могат в механизмите на социал-
ното предприемачество да намерят не само квалификация и 
преквалификация, а дори и заетост. Тук става дума за предо-
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ставянето на специализирани социални услуги и на други до-
пълнителни дейности.

Накрая, някои нерешени проблеми, които остават. Някои 
от тях споменах в хода на изложението, някои – не. 

Обезщетенията за безработица да имат ли алтернативи? 
Единствено увеличението на вноската ли е решението, за да 
бъдат финансирани по-високи обезщетения за безработица? 
Според нас – не. Би трябвало да се търсят и да се подкрепят 
чрез данъчни стимули алтернативите за доброволни механи-
зми на обезщетения или осигуряване за безработица между 
бизнеса и между труда. Тук има доста резерв и ресурс, който 
държавата трябва да погледне с едно око, за да могат социал-
ните партньори да погледнат с две.

Връзката между прага на бедност и социално подпомага-
не беше коментирана. Както и механизмът за определяне на 
минималната работна заплата. Тук има още какво да коменти-
раме и да търсим съгласие.

Нещо, което е изключително важно в условията на криза 
и нещо, по което засега не постигаме съгласие като антикри-
зисна мярка, е разширяване обхвата на ваучерите за храна. 
В България тази система действа както във всички държави-
членки на Европейския съюз, но действа ограничено, за 150 
хил. български работници до 60 лв. на месец. Работодателите 
имат право до 60 лв. на месец, без данъчно и осигурително об-
лагане, да предлагат ваучери, като работниците ги получават 
също без облагане. 

В условията на стагнация на доходите и невъзможност да 
бъдат увеличавани работните заплати очевидно разширяване-
то на ваучерите за храна, особено за нискодоходните групи ра-
ботещи, е една от мерките, с които могат да бъдат подкрепени 
техните домакински бюджети, а чрез тяхното търсене пък може 
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да бъде стимулирано и потребление, което е предимно местно, 
разбирайте и подобно производство.

Дали можем да търсим необлагаем минимум в облагане-
то на доходите вместо намаляване на осигуровките – дилема, 
по която няма съгласие между нас и работодателите, и нас и 
бизнеса, но ние продължаваме да поставяме този въпрос. Го-
воря тук в частност за синдикатите. Дали и кое има по-голям 
ефект в условията на криза и естествено до кого стигат ефек-
тите от подобно действие.

Мерки към семействата с двама безработни, имащи ипо-
течен кредит за единствено жилище, е нещо, което настояваме 
непременно да влезе в антикризисната програма на кабинета. 
Засега стои в несъгласуваните мерки, няма отказ от правител-
ството, но смятаме, че е изключително важно да бъде намере-
но решение.

И накрая, това нещо, което искаме всички, е с всички по-
литики и мерки, и финансиране, което трябва да бъде непре-
менно запазено и увеличено, както стана дума в самото нача-
ло, чрез националния бюджет и чрез европейските фондове, 
през тази и следващата година да запазим работните места и 
доходите в условията на криза. В тази криза Световният ден за 
достоен труд, който синдикатите по света отбелязват с различ-
ни действия след два дена, е удобен повод още веднъж да си 
спомним за това какво трябва да правим.

Благодаря за вниманието. (Ръкопляскания.)

МОДЕРАТОР КОНСТАНТИН ТРЕНЧЕВ: И аз благодаря 
на господин Димитров.

Преминаваме към дискусия. Първи изяви желание доктор 
Желязко Христов – председател на КНСБ, член на Европей-
ския икономически и социален комитет и на българския Иконо-
мически и социален съвет.
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ЖЕЛЯЗКО ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин 
председателю.

Уважаеми колеги, уважаеми гости и приятели! Аз искам 
освен да поздравя колегите ни от Европейския икономически 
и социален комитет с „Добре дошли!” в България, да поздравя 
и досегашните оратори-докладчици, като ще се опитам да на-
правя един ракурс за антикризисните мерки за младите хора в 
България. 

Специален акцент в политиките на Евросъюза за създа-
ване на работни места и възобновяване на растежа е непо-
средствената подкрепа и обхват на младите хора в заетост. 
Считам това направление за изключително важно за страни-
те-членки като цяло, но то трябва да има особена важност и 
тежест и за България. 

Въпреки че многократно сме подлагали на критика профе-
сионалното ни образование, което трудно се адаптираше през 
последните 20 години към изискванията на модерната пазарна 
икономика, ясно трябва да кажем: България продължава да е 
нетен донор на квалифицирана работна сила, преобладаваща-
та част от която са хората в младежка възраст. Това означава 
огромни загуби за нашето общество, но и трайно деформира-
на демографска структура, което ще се отрази негативно как-
то върху възможностите за по-бърз изход от кризата, така и в 
дългосрочен план да повишим ефективността на икономиката 
си, основана на знанието. 

Данните и анализите на протичащите процеси у нас по-
казват, че кризата засегна в огромна степен младите хора. Ако 
за периода юли 2008 г. – юли 2009 г. общият брой на реги-
стрираните в бюрата по труда безработни нарасна с 27.8 на 
сто, или 61 хил. лица, безработните младежи на възраст до 29 
години се увеличиха с 32.9 на сто, или близо с 13 хил. души. 
По-висок е прирастът при безработните младежи с висше об-
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разование. За същия период той е 53%, или 1450 безработни 
млади висшисти повече. 

Това показва, че, от една страна, продължава нежелани-
ето да се наемат млади хора, най-често с мотива за липса на 
умения и трудови навици у тях, но и това, че не сме успели да 
намерим най-верните и подходящи политики, мерки и инстру-
менти за приобщаване на младите хора на пазара на труда. 
Демотивацията да се търси работа в България, ориентацията 
към сиви форми на заетост е едно опасно явление, което е ес-
тествено следствие от липсата на удовлетворителна възмож-
ност за реализация на първичния пазар на труда.

Днес ясно искам да кажа, че повече от всякога е необ-
ходимо особено внимание на три целеви групи. Продължител-
но отпаднали от системата на образование в страната. Накъ-
де вървим? Ежегодно от системата на образование отпадат 
20 хил. деца. След десет години ние ще сме произвели една 
класа зрели хора без образование и без професия. Младежи, 
завършили средното образование, са втората целева група. И 
третата безспорно са младежите с придобита бакалавърска и 
магистърска степен във ВУЗ-овете. 

Искам да споделя с нашите колеги от Брюксел, че е уди-
вително за нас, че въпреки демографската криза, според данни 
от доклад на Световната банка, 25% от хората между 15 и 24 
години не се обучават, не работят, не се квалифицират и ня-
мат желание за това. Ясно е какво трябва да се прави: спешно 
предприемане на мерки както за идентифициране, така и за 
мотивационна подготовка и професионална ориентация. 

Следваща стъпка – ограмотяване и надграждане на съ-
ществуващи умения и осигуряване на субсидирана заетост или 
реализация на първичния пазар на труда. Известни възмож-
ности има по операцията за повишаване заетостта на младе-
жите чрез трайното им включване на пазара на труда в Бъл-
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гария, част от Оперативна програма „Развитие на човешките 
ресурси”, но тя е с доста ограничен обхват. Става дума само 
за младежи, завършили седми клас, регистрирани в бюрата 
по труда, и при това в десет области на страната. Подходяща 
би била в този контекст и мярка за обучение на наставници в 
различни разновидности на работното място в реалния сектор 
– курсове към бюрата по труда, социални предприятия и т.н. 
Очевидно за завършилите средно образование триединството 
на професионалното ориентиране, на образованието и обуче-
нието предполага да се постигне оптимално съответствие меж-
ду търсене и предлагане. 

Що касае проблема младежка безработица, това би след-
вало да се реализира най-малко по две линии: на първо място, 
като търсене и предлагане на образователни и обучителни ус-
луги, и на второ място, като търсене и предлагане на работна 
сила. Това означава, че проблемът не може да бъде решен 
единствено чрез активни мерки на пазара на труда. 

Би било подходящо да се търсят и инструменти, които 
надграждат програми, мерки с бюджетно финансиране посред-
ством допълващи или нови схеми и операции от Оперативна 
програма „Развитие на човешките ресурси”.

С две думи се спирам и на третата целева група – завър-
шилите висше образование специалисти продължават да не 
намират адекватна реализация на първичния пазар на труда. 
Според извършената от „Вайк интернейшънъл” оценка за въз-
действие, една от програмите с най-ниско нетно влияние, тоест 
с възможност за последваща реализация на първичния пазар 
на труда, е “Старт в кариерата”. Нейната цел бе предотвратя-
ване на деквалификацията на безработни до 29 години с висше 
образование, предоставяне на възможност за придобиване на 
трудов стаж в публичната администрация. Тя бе допълнена 
тази година с насока към наемането на младежи до 24 години, 
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завършили професионално образование през последните 24 
месеца. 

Аз заставам изцяло зад българския премиер, който каза 
на откриването на учебната година в Университета за нацио-
нално и световно стопанство: „Който се учи и знае и има успех 
5.50 като моя министър на икономиката, има място в българ-
ската администрация. Добре дошли и на добър час!” Само че 
в доста противоречие с българската житейска реалност. Сега 
има намерение за съкращаване на 15% от българската адми-
нистрация. Ами това ще бъдат предимно млади хора, това ще 
бъдат хора, в които са направени публични инвестиции от об-
ществото, от европейски проекти и т.н. 

Така че, говорейки и насърчавайки младите, трябва да не 
ги разочароваме, наистина да намираме конкретните идеи и 
конкретните решения за тяхното развитие. Краткият преглед на 
активните мерки на пазара на труда днес показва, че за тези 
млади хора, които излизат от средно училище и висше учили-
ще, трябва да бъдат насочени специални мерки или да се над-
градят сега съществуващите мерки. 

Изрично следва да подчертаем, че приоритетно трябва да 
се търси постигането на социален и икономически ефект. Дори 
и временната заетост за тези хора би била важна от психоло-
гическа гледна точка в период, когато се получават и изграждат 
трудови навици у младите, още повече, че тази възможност 
се предоставя в условията на икономическа криза и намалено 
търсене на работна сила като цяло.

Пожелавам успешен форум! Благодаря ви. (Ръкопляска-
ния.)

МОДЕРАТОР КОНСТАНТИН ТРЕНЧЕВ: Благодаря на 
доктор Христов.

Друг желаещ да се изкаже?
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ЛОР БАТУ, Европейски икономически и социален коми-
тет: Бих искала да поздравя нашите български колеги от Ико-
номическия и социален съвет, с част от които ние се познаваме 
от Брюксел.

Бих искала да направя само някои разсъждения по отно-
шение на цифри, свързани с моята страна Франция. Нашите 
предприятия имат страхотни проблеми с финансирането и са 
принудени да уволняват работници. При вас има дефлация, 
а при нас при еврото има спад и се стига дотам, че хора се 
самоубиват, хора, които губят работата си. Има една загуба 
на доверието в предприятията. Хората не виждат бъдеще за 
предприятията и не могат да си представят, че техните усилия 
ще бъдат припознати. Има една пълна девалвация на стойно-
стите, на доверието в ръста и всичко това предизвиква огромна 
демобилизация на всички производителни сили.

Не бива да забравяме, че живеем в световна икономика. 
Откакто имаме проблеми, страните с развиваща се икономика 
също са засегнати от световната финансова криза. Те снаб-
дяват своите пазари и жизненото им равнище остава ниско. 
Рискуваме нашите производителни сили да продължават да 
предизвикват загуба на работни места в близко бъдеще. Кре-
дитите не вървят добре. Вече споменахме, че инвестициите в 
оборудването са ниски, банковите кредити се дават капка по 
капка. Нашето потребление намалява, цените на дребно спа-
дат. Това не е виждано от години насам. Производството върви 
зле. Не можем да кажем, че има някакво съживяване, въпреки 
всички усилия, които полага Европейският съюз и нашето пра-
вителство.

В същото време банките продължават да трупат печал-
би, продължават да дават бонуси. Нашият търговски дефицит 
с Китай остава пробит. Какво си мисли за това френският граж-
данин? Можем ли да повярваме, че Европейският съюз ще ни 
помогне? Може ли да очакваме от новата Комисия, че тя ще 
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продължи или ще се опита да защити европейския модел, кой-
то в продължение на сто години сме изработвали? 

Преди малко прочетох, че кризата е нещо като възмож-
ност. Но за кого? Днес в Европа ние имаме правото да си за-
дадем въпроса защо, след като кризата се стовари върху нас 
заради банките, защо трябва да говорим на работниците за 
гъвкава сигурност, за липса на увеличение на заплатите, за 
безработица, за структурни промени, за наложени ограничения 
в бюджета и пр.? Ние ще трябва преди всичко да регулираме 
банковите процедури и да накараме банките да дават кредити, 
защото днес гражданите не могат да повярват, че кризата не 
е само претекст, за да се унищожат социалните придобивки, 
които ние в продължение на сто години установихме. И както 
виждате, хората, които могат да спестяват, вече не са потреби-
тели. Липсват и инвестиции.

Всичко това, разбира се, ще убие растежа много повече, 
отколкото самата финансова криза. И аз мисля, че отвъд схе-
мите и анализите, които обясняват сериозната ситуация, отвъд 
големите проблеми ние сме изпаднали в криза на доверието, 
която трябва да покажем и да кажем пред всички граждани, че 
ние искаме да се преборим със злото в зародиш. А ако не го 
направим и ако Съюзът не се включи активно в тази дейност, 
не потърси възможност да се справи с това, мисля, че наистина 
ще ни бъде много трудно да излезем от кризата. 

Аз се възхищавам на предложенията, които вие прави-
те, които са разнородни, които са важни, но мисля, че ако не 
отправим ясно политическо послание по отношение на банки-
те и по отношение на реално рефинансиране на икономиката, 
мотивацията и вярата на европейските граждани в политика-
та ще намалеят и икономиката ще остане блокирана. Все пак 
трябва да бъдем оптимисти и се надявам, че всички страни от 
Европейския съюз заедно ще съумеем да накараме Съюза да 
отправи това послание към гражданите на Европа и по този на-
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чин ще възвърнем доверието, което към днешна дата липсва. 
(Ръкопляскания.)

МОДЕРАТОР КОНСТАНТИН ТРЕНЧЕВ: Позволете ми да 
благодаря на колежката от Европейския икономически и соци-
ален комитет.

Други желаещи да се изкажат? Заповядайте.

КСАВИЕ ВЕРБОВЕН, Белгия: Господин председател! Аз 
също искам да благодаря на нашите колеги, организирали тази 
среща, която ни дава възможност да дискутираме върху ситуа-
цията, която изживяваме. 

Господин председател, мисля, че наистина трябва да се 
преборим с кризата, но трябва също така още отсега да вземем 
превантивни мерки, за да избегнем в краткосрочен план да се 
повтори същата криза. Защото една втора криза като тази, ко-
ято изживяваме понастоящем, ще бъде край на системата, тъй 
като много държави-членки живеят вече на резерви и това ще 
доведе до фалити за много от тях, ще доведе отново до про-
текционизъм, национализъм. И всичко това заплашва нашата 
демокрация.

Следователно трябва да се възползваме от тази криза, за 
да вземем незабавно превантивни мерки. Какви могат да бъдат 
те? 

На първо място, трябва да бъде регулиран пазарът, при 
това много бързо и, както каза моята колежка Лор Бату, да се 
сложи ред в банковата система. Защото какво констатираме 
към днешна дата? Че Европейската централна банка дава на 
разположение на банките на страните-членки заеми с 1% лих-
ва, а самите банки дават кредити с 4% лихва. Тоест те печелят 
много пари, а много банки имат нужда от тези пари, защото те 
трябва да живеят. Но ако вземем примера за Белгия, можем 
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да констатираме, че множество банки започват да инвестират 
отново в рискови операции. Започват отново да дават бонуси и 
те искат много бързо да се освободят от банковата гаранция на 
страните-членки за това, което правят. Така че множество фи-
нансови институции не са разбрали посланието и продължават 
да работят в рискови обстоятелства. 

За да можем да се справим с кризата, ние трябва да на-
правим европейски планове за възстановяване на икономи-
ката, да създадем нови работни места. Това трябва да бъдат 
амбициозни планове, които дават възможност да се инвести-
ра в инфраструктурни проекти, които създават работни места, 
проекти за общи услуги и пр. Нещо, което в настоящия момент 
нямаме, защото имаме 27 различни планове за запазване на 
работните места, а някои страни нямат планове за възстано-
вяване. Тоест ние трябва да създадем един много амбициозен 
общоевропейски план. 

Знаем какво струва това, такива планове са скъпи, те 
струват пари, но трябва да се възползваме от кризата, за да си 
позволим да говорим за данъчната европейска политика. Сега 
е моментът да дискутираме по този въпрос. Ако сега не го на-
правим, никога няма да го направим, защото няма да накара-
ме работниците да приемат кризата като намалим социалната 
защита в страните-членки. Фактът, че ирландците казаха „да” 
вчера, показва, че те не са загубили доверието си в Европа, но 
това трети път няма да се случи, аз съм абсолютно сигурен.

На четвърто място, Европа трябва да бъде по-амбициоз-
на и европейските институции трябва да действат по-динамич-
но, европейската демокрация трябва да бъде по-динамична. 
Демокрацията е една много лесна формула. Има хора, които 
казват „да”, и други, които казват „не”. Това е то демокрацията. 
А сблъсъкът на идеи създава нови идеи, но някой трябва прос-
то да реши да се състои този сблъсък.
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Мисля, че ние сме забравили да вземаме решения и това 
ни поставя в едно положение на премобилизация, а пък след 
това се появи и световната криза като едно торнадо и ние всич-
ки се питаме какво става. Не трябва да позволим това да се 
повтори в бъдеще и затова европейските институции като Ко-
мисията и Парламентът трябва да водят истинска европейска, 
динамична икономическа и социална политика.

МОДЕРАТОР КОНСТАНТИН ТРЕНЧЕВ: Искам да благо-
даря на преждеговорившите. 

Уважаеми участници, давам думата на министъра на тру-
да и социалната политика господин Тотю Младенов за встъп-
ление.

ТОТЮ МЛАДЕНОВ, министър на труда и социалната по-
литика:

Уважаеми доц. Дулевски, уважаеми членове на Европей-
ския икономически и социален комитет, уважаеми членове на 
българския Икономически и социален съвет, уважаеми дами и 
господа! 

Българската икономика е силно отворена икономика, за-
висима най-вече от процесите, които протичат в Европейския 
съюз. В резултат на това последиците от финансовата и ико-
номическата криза неизбежно се отразиха и на българския па-
зар на труда. От октомври 2008 г. Националният статистически 
институт отчита негативно развитие на стопанската конюнктура 
в страната. Това предопределя и отрицателните тенденции на 
пазара на труда. Наблюдава се спад на заетостта и ръст на 
безработицата. 

Според резултатите от проведеното от Националния ста-
тистически институт наблюдение на работната сила през вто-
рото тримесечие на 2009 г. броят на заетите на възраст от 15 
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до 64 години намалява с 66.5 хил. в сравнение със същия пери-
од на предходната година. Коефициентът на заетост за същата 
възрастова група през второто тримесечие на годината нама-
лява с 0.6 процентни пункта в сравнение със същия период на 
2008 г. и е 63.3%. 

По данни на Агенцията по заетостта от началото на годи-
ната регистрираните в бюрата по труда безработни ежемесеч-
но нарастват, като през август 2009 г. техният брой достига 292 
хил. Равнището на регистрирана безработица също нараства, 
като през месец септември то е 8.03% и се очаква да се увели-
чи. Броят на безработните е над 297 500.

Към края на август в бюрата по труда са получени уведом-
ления за предстоящи масови уволнения от 38 работодатели, а 
броят на обявените за освобождаване работници и служители 
е около 2500.

За преодоляване на негативните последствия от насто-
ящата икономическа и финансова криза активната политика 
на пазара на труда и услугите по заетостта са насочени към 
ограничаване нарастването на безработицата и запазване на 
заетостта. Предприетите антикризисни действия се базират 
на приетите от Европейската комисия обръщения „Европейски 
икономически план за възстановяване” и „Управление на евро-
пейското възстановяване”.

Изпълняваните програми и мерки на пазара на труда, как-
то и активната дейност по устройване на работа на безработ-
ните на първичния пазар на труда въздействат директно върху 
равнището на безработицата, като задържат нейния ръст с 1.4 
процентни пункта. От началото на годината към края на ме-
сец август в заетост и обучение в активни мерки и програми са 
включени над 103 000 лица.

В частност, например, приложението на специфичните 
антикризисни мерки, каквито са Националната програма „Нова 
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възможност за заетост” и Постановлението на Министерския 
съвет № 44 за компенсиране на доходите на работниците и 
служители, преминали на непълно работно време от секторите 
“Индустрия” и “Услуги”, осигуряват намаляване на равнището 
на безработица с 0.5 процентни пункта.

За съкратените лица, освободени в резултат на икономи-
ческата криза, по Национална програма „Нова възможност за 
заетост” се предоставя пакет от услуги, включващ информи-
ране, консултиране, насочване към налични свободни работ-
ни места, обучение, включително и обучение за стартиране на 
собствен бизнес и субсидирана заетост до 6 месеца. По про-
грамата се реализира и компонент, в рамките на който се пред-
лагат различни видове обучение на освободените работници и 
служители от Комбинат “Кремиковци”. Към края на август 2009 
г. по програмата са включени общо над 1900 безработни лица, 
от тях около 500 са включени в обучение, 1400 са включени в 
заетост, като по-голяма част от тях работят при частни работо-
датели. 

За запазване на заетостта бе приложена мярка - Поста-
новление № 44 за изплащане на компенсации на работници и 
служители, преминали на непълно работно време в икономи-
ческите сектори „Индустрия” и „Услуги”. В резултат на реали-
зацията на мярката са подпомогнати над 20 000 работници и 
служители и около 500 работодатели. Следва да се отбележи, 
че всички кандидатствали работници и служители, чиито ра-
ботодатели са отговаряли на изискванията, са били одобрени 
да получават компенсации. Предвижда се схемата за приложе-
ние на мярката да се подобри, като положителният момент в 
нейното изпълнение до момента, а именно активното участие 
на социалните партньори – от създаването и въвеждането на 
мярката до нейното изпълнение, ще се използва и за в бъдеще.

В условия на криза и съкращаване на работна сила важно 
значение има спазването на процедурата за масовите уволне-
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ния, уредена законодателно в Кодекса на труда и Закона за 
насърчаване на заетостта. Агенцията по заетостта участва ак-
тивно в процедурата с цел подпомагане реализацията на па-
зара на труда на съкратените лица. Адаптираха се услугите за 
работа в условия на масови съкращения.

Министерството на труда и социалната политика разрабо-
ти Заявление за кандидатстване за предоставяне на средства 
в размер на 5.1 млн. лв. от Европейския фонд за приспособява-
не към глобализацията за около 1000 работници и служители 
от “Кремиковци” и от “Пристанищен комплекс Лом”. Услугите, 
които ще се предлагат на съкратените лица, са: мотивационно 
и професионално обучение, стажуване, заетост и предоставя-
не на грантове за стартиране на самостоятелна стопанска дей-
ност. Пакетът документи за кандидатстване по Европейския 
фонд за приспособяване към глобализацията се съгласува с 
министерствата и се очаква да бъде приет от Министерския 
съвет през първата половина на октомври 2009 г.

Предоставянето на бързи и ефикасни посреднически ус-
луги по заетост е от ключово значение за ограничаване ръста 
на безработицата. Предвид на това Агенцията по заетостта 
продължава да развива и прилага специализирани услуги по 
заетост.

За подпомагане осъществяването на директен контакт 
между търсещи работа лица и работодатели и бързо заемане 
на налични свободни работни места от началото на годината 
са проведени общо 13 трудови борси, от тях шест общи и се-
дем специализирани. От проведените специализирани борси 
три са в сферата на туризма и ресторантьорството, две са на-
сочени към представителите на ромската общност, една към 
младежи и една за военни служители, освободени в резултат 
на структурни промени в армията. В борсите са участвали 200 
работодатели, които са обявили 2066 свободни работни мес-
та. В резултат на осъществения директен контакт между ра-
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ботодатели и търсещи работа лица, работа са започнали 1605 
лица, като от тях 925 безработни. 

Като мярка за противодействие на кризата през послед-
ните месеци Агенцията по заетостта активизира работата на 
трудовите посредници на първичния пазар на труда. Изпра-
тени бяха конкретни указания за оптимизиране работата на 
трудовите посредници и проследяване резултатите от техните 
действия. 

Като резултат от усилията на трудовите посредници от 
бюрата по труда за периода от началото на годината до края 
на август, на първичния пазар са заявени почти 100 200 сво-
бодни работни места. Независимо от икономическата криза, 
местата на първичния пазар са само с 1600 (1.6%) по-малко 
спрямо същия период на предходната година. Като следствие 
от активната работа в бюрата по труда по усвояването на ра-
ботните места и устройването на максимален брой безработни 
на обявените в бюрата по труда свободни работни места, през 
периода януари – август работа са започнали над 79 100 без-
работни. Показателно е, че в кризисни условия те са с 3680 
лица (4.9%) повече спрямо същия период на 2008 г., което е 
резултат именно от активизиране дейността на трудовите по-
средници. 

Следва да се отбележи, че в момента по проект на Ев-
ропейския съюз се осъществява нетна оценка на посредниче-
ските услуги по заетост. Резултатите от тази оценка ще бъдат 
използвани за по-нататъшно развитие на услугите по заетост и 
подобряване на тяхното качество.

За ограничаване нарастването на безработицата, особе-
но сред хората в неравностойно положение на пазара на тру-
да, се прилагат програми и насърчителни мерки за заетост и 
обучение. Програмите за заетост и обучение се разработват и 
изпълняват с цел създаване на заетост, ограмотяване и про-
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фесионално обучение на групи в неравностойно положение на 
пазара на труда. От началото на годината до края на месец 
август в програми са включени над 90 000 лица.

По насърчителни мерки за заетост и обучение се предо-
ставят субсидии под формата на заплата и дължими осигуров-
ки за наемане от страна на работодателите на продължително 
безработни лица, младежи, майки с деца до 5 години, безра-
ботни с основно и по-ниско образование и без квалификация, 
безработни с увреждания, безработни над 50 г. и други. 

Мерките осигуряват по-трайна заетост и дават голям шанс 
за последваща заетост, тъй като се създават допълнителни ра-
ботни места - над средносписъчната численост на персонала. 
По този начин работодателят развива дейността си и си оси-
гурява необходимата работна сила, което е предпоставка за 
ефективно използване на наетите лица. От месец януари до 
месец август в обучение и заетост по мерки от Закона за насър-
чаване на заетостта са включени над 12 000 лица.

На 3 юни 2009 г. Европейската комисия публикува съоб-
щение до Европейския парламент, Съвета, Икономическия и 
социален комитет и Комитета на регионите под надслов „Спо-
делена отговорност за заетостта”. В съобщението са очерта-
ни основните мерки, които Комисията препоръчва държавите-
членки да предприемат с оглед на преодоляване на последи-
ците от кризата на пазара на труда и запазване на заетостта, 
създаване на нови работни места, разширяване на участието 
в учене през целия живот и улесняване на достъпа до заетост. 

Като приоритетни са посочени подкрепата за работници и 
служители от предприятия, които са преминали на непълно ра-
ботно време; насърчаване на мобилността на работната сила; 
подкрепа за създаването на нови работни места, включително 
и за самонаемане; повишаване на квалификацията и уменията 
на заети и безработни в съответствие с изискванията на паза-
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ра на труда. Всички тези мерки вече са заложени в Национал-
ния план за действие по заетостта за 2009 година.

За да отговори на нуждите на българските граждани и 
българските фирми от допълнителни действия за запазване на 
заетостта и поддържане и намаляване на сравнително ниското 
за ЕС равнище в страната, българското правителство в съот-
ветствие с друга важна препоръка от Съобщението на Комиси-
ята предприе мерки за възможно най-цялостно използване на 
средствата от Европейския социален фонд. Отговорните бъл-
гарски институции полагат всички необходими усилия, за да из-
ползват предоставените на страната ресурси от Европейския 
социален фонд за преодоляване на последиците от кризата на 
пазара на труда в допълнение към мерките, финансирани от 
държавния бюджет. 

Средствата за преодоляване на негативите от световната 
криза, предвидени по Оперативна програма “Развитие на чо-
вешките ресурси”, вече възлизат на 373 милиона лева (близо 
191 милиона евро) в рамките на шест отделни процедури за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Този зна-
чителен ресурс ще бъде насочен към създаване на заетост, 
насърчаване мобилността на работната сила, подкрепа за ра-
ботници и служители, преминали на непълно работно време и 
обучение за безработни и заети лица. Изпълнението на мерки-
те ще започне през настоящата година и ще продължи до края 
на 2011 г., за да се гарантира равен достъп до услуги на всички 
засегнати от кризата лица и плавен преход към постоянна зае-
тост.

 Основен акцент в работата на министерството и него-
вите структури при реализацията на активни мерки на пазара 
на труда е пълноценното използване на всички източници на 
финансиране, с цел постигане на по-широк обхват и по-голя-
ма ефективност. В съответствие с принципа на допълняемост 
средствата от държавния бюджет ще бъдат насочвани приори-
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тетно към мерки, които попадат извън обхвата на подкрепата 
от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. В 
тази връзка антикризисните мерки, доказали своята ефектив-
ност, ще бъдат продължени чрез реализацията на следните 
схеми от ОП „Развитие на човешките ресурси”:

“Квалификационни услуги и насърчаване на заетост-
та” за професионално обучение на 18 000 безработни лица;

„Развитие” за придобиване или повишаване на професио-
налната квалификация на 40 000 лица, освободени от работа 
след 1 ноември 2008 г. По операцията ще се използва нов фи-
нансов инструмент - ваучери за обучение. Чрез използването 
на този инструмент ще се разшири и подобри достъпът до обу-
чение; 

„Отново на работа” - осигуряване на заетост на 8000 без-
работни, които ще се грижат за деца от 1 до 3-годишна възраст;

„Адаптивност” за професионална квалификация на 
42 000 заети лица, преминали на непълно работно време, кои-
то ще се обучават през времето, през което не са на работа;

„Аз мога” за обучение за придобиване на професионална 
квалификация или ключови умения на 27 000 заети лица. По 
тази операция също ще се използват ваучери за обучение.

Повишаването на качеството на човешките ресурси и в 
условия на икономически подем, и в условия на криза, е ос-
новен фактор за по-висока производителност и конкурентоспо-
собност. В тази връзка бе възобновена и работата на Нацио-
налния консултативен съвет по професионална квалификация, 
в който участват представители на изпълнителната власт и 
представители на социалните партньори. На своето първо за-
седание Съветът реши да се изготви механизъм за контрол на 
качеството на обучението, организирано от Агенцията по зае-
тостта. Целта е да се подобри ефикасното изразходване на 
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средствата за обучение, което е особено наложително в усло-
вия на криза.

С цел по-бързо преодоляване на последиците от кризата 
са одобрени мерки и приоритети на МТСП за активизиране на 
социалната политика и възстановяване на българската иконо-
мика до края на месец април 2010 г. Сред основните приорите-
ти на МТСП до април следващата година са:

• Активизирането на социалното партньорство и граждан-
ския диалог на всички нива;

• Запазване на съществуващите и разкриване на нови ра-
ботни места;

• Развитие на човешкия капитал;

• Постигане на максимална усвояемост на средствата по 
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 
и др.

За изпълнението на тези приоритети са предвидени кон-
кретни мерки и са определени отговорните звена за тяхното 
изпълнение. Мерките, предвидени в подкрепа на заетостта и 
активизирането на трудовия пазар, ще бъдат включени за из-
пълнение в Националния план за действие по заетостта през 
2010 г. 

В резултат на направените препоръки от Икономическия 
и социален съвет относно активната политика на пазара на 
труда ще бъдат направени и промени в прилаганите активни 
мерки и програми с цел повишаване на тяхната ефективност и 
подобряване на атрактивността им за работодателите.

Конкретно за намаляването на безработицата през 2010 
г. ще се прилага комплекс от пасивни и активни мерки.

В рамките на Оперативна програма „Развитие на човеш-
ките ресурси“ по новите схеми за обучение и преквалифика-
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ция са планирани около 250 млн. лв. От държавния бюджет се 
предвиждат други 200 млн. лв. за активна политика на пазара 
на труда, голяма част от които ще бъдат насочени в подкрепа 
на заетостта на младите хора. Около 200 млн. лв. ще бъдат 
изплатени под формата на обезщетения за безработица. 

Също така ще се намали осигурителната вноска с 2%. 
Това означава, че ще бъдат спестени около 400 млн. лв., които 
работодателите следва да използват за запазване на работни 
места. 

Предвижда се до края на кризата срокът за изплащане 
на обезщетенията за безработица да се увеличи с още 3 ме-
сеца при условие, че безработните се обучават в курсове за 
преквалификация. За целта ще са необходими допълнително 
около 11.5 млн. лв. за 2010 г. за включването на около 25 000 
безработни.

Предстои и подготовката на заявление за кандидатстване 
за предоставяне на средства от Европейския фонд за приспо-
собяване към глобализацията за финансиране на действия за 
реинтеграция на пазара на труда на работници и служители 
от сектор транспорт, след извършване на съкращения в БДЖ, 
Пристанище Бургас и др.

В заключение може да се обобщи, че за пасивна и актив-
на политика с цел ограничаване ръста на безработицата през 
2010 г. са предвидени около 1 млрд. лв.

ЛАЛКО ДУЛЕВСКИ: Благодаря Ви, господин министър, в 
този напрегнат понеделник за Вас изпълнихте своя ангажимент 
и отново дойдохте на нашата конференция.

С това ние сме на финала на първата част. Аз искам да 
благодаря на всички участници. Същевременно да кажа, че на-
шата цел тук беше да представим опита на България. Чухте 
всички страни – и работодателската позиция, и позицията на 
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българските синдикати, но тя беше подобна на позицията на 
Икономическия и социален съвет по негово базово становище. 
Мисля, че министър Младенов много добре и много разгърнато 
представи политиката на българското правителство и неговия 
стремеж за много бързи действия за преодоляване на негатив-
ните последици от кризата.

Като председател на българския Икономически и социа-
лен съвет аз завършвам много удовлетворен тази дообедна 
сесия и с това, с което започнах при откриването, преди да пре-
доставя думата на председателя на Народното събрание, ще 
завърша. 

Вярно е, че България има много ниски параметри, иконо-
мически и други показатели, това са обективни факти, които 
ние не можем да надживеем толкова бързо и да надскочим, но 
твърдо мога да заявя, обобщавайки първата част от нашата 
дискусия, че в България има много голяма динамика и много 
висока ефективност на социалния и гражданския диалог. 

Мисля, че всички наши гости се увериха как на този ва-
жен форум толкова ангажирано представителите на държав-
ните институции и на гражданското общество са тук заедно с 
нас, за да дебатираме. Това е нашата надежда, ние споделяме 
тази ценност, че на фона на кризата няма по-сигурен и ценен 
инструмент за решаването на проблемите в една страна и то 
решаване справедливо от гледна точка на нейните граждани, 
освен диалога и консенсуса.

С тези думи ми разрешете да приключа дообедната сесия 
и в 14 часа отново да продължим с дискусия. 

Благодаря ви. (Ръкопляскания.)

(След обедната почивка.)
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ЛАЛКО ДУЛЕВСКИ: Уважаеми колеги, продължаваме 
първата сесия с дискусия. Искам да припомня отново темата на 
първата сесия – „Последствия от кризата в държавите-членки и 
мерки за активизиране на трудовия пазар”. Моля ви за участие, 
отношение, позиции, предложения.

Имате думата. 

Госпожа Стелянова, ръководител на Агенцията по зае-
тостта.

РОСИЦА СТЕЛЯНОВА: Благодаря, господин председа-
тел.

Уважаеми господин Дулевски, уважаема госпожо Курки, 
дами и господа представители на Европейския икономически и 
социален комитет, представители на държавните институции, 
колеги! 

Аз с изключителен интерес слушах сутрешната дискусия 
и дебат по отношение на мерките, които ние следва да пред-
приемем в ситуация на криза. Направи ми впечатление, че тук 
говорим и за предотвратяване на цикличност в рамките на една 
криза, говорим за активна и пасивна политика. В тази връзка 
искам накратко да изкажа своето мнение по отношение на това 
как ние трябва да реагираме на кризата.

На първо място, според мен трябва ясно да дефинираме 
що е това пасивна и активна мярка, да потърсим синергията 
именно между двете мерки – това, което спомена и министър 
Младенов. И тук най-вече следва да бъде преразгледано от-
части и законодателството, както българското, така и европей-
ското, така че да намерим най-добрия синхрон при прилагането 
на едната мярка и тя веднага след себе си да води до другата. 
Тоест, ако ние прилагаме една пасивна мярка, следва тя да 
води до активна, за да може впоследствие да има устойчивост.
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В тази връзка аз считам, че трябва да се преразгледат 
и някои европейски актове, които са насочени към режима за 
държавни помощи и към настоящия момент ограничават много 
от предприятията, които, дори да имат някаква възможност да 
разширят своята дейност, са ограничени по отношение на по-
лучаването на определени субсидии от страна на държавата, 
в която оперират.

Също така считам, че трябва да бъдем гъвкави. За мен 
ключовата дума в момент на криза е „гъвкавост”. Какво означа-
ва гъвкавост? Ние имаме и прилагаме множество мерки, които 
в конкретния момент не могат винаги да предвидят това, което 
би се случило след един или два месеца. Много често се случ-
ва мярка, която е адекватно измислена към даден момент, ко-
гато тръгне да бъде прилагана след около три-четири месеца, 
ситуацията вече да се е променила. Затова аз предлагам да се 
помисли всички, които сме тук, да направим едно по-гъвкаво 
законодателство, включително на европейско ниво, всички ние 
представляваме малко или много в различни форуми своите 
страни. 

Какво имам предвид? При влошаване на ситуацията в 
даден отрасъл, дадена държава да може да ползва малко по-
свободен режим при използването както на европейски фондо-
ве, така и държавни помощи. И съответно при подобряване на 
ситуацията, на пазара да бъдат предложени по-рестриктивни 
режими. Давам просто един малък пример по отношение имен-
но на този режим, но считам, че той може да бъде приложим 
навсякъде. 

Можем да имаме формулировки и механизми, които, пак 
казвам, в зависимост от ситуацията на пазара на труда да поз-
воляват да се отреагира веднага и на момента. Защото е много 
хубаво да приемем нещо в момента, но когато тръгнем да го 
прилагаме, то реално да не е адекватно към нуждите на пазара 
именно в този момент.
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Трябва да помислим и за предприятията, които изпитват 
в момента проблеми по отношение на своите плащания и са 
реално в затруднение. Защото тези предприятия остават извън 
фокуса в много случаи на подпомагане от страна както на дър-
жавите, така и чрез средства от европейските фондове пред-
вид на това, че те имат определени задължения. А всъщност 
задълженията към настоящия момент се създават до известна 
степен и от икономическата обстановка в цяла Европа. Затова 
трябва да насочим усилията си да подпомагаме и такива пред-
приятия – дали ще е чрез представяне от тяхна страна на оз-
дравителен план или на ясна визия за бъдещето, но в никакъв 
случай не трябва да ги изключваме, защото в крайна сметка 
те след себе си повличат множество освободени работници и 
служители впоследствие.

В тази връзка от страна на Агенцията по заетостта в Бъл-
гария ние също търсим подобен тип механизми и програми, 
най-вече насочваме нашите програми към един много по-отво-
рен обхват от дейности, така че да може с малки проекти или с 
малки мерки по тези по-големи програми да реагираме веднага 
и на момента.

Благодаря.

ЛАЛКО ДУЛЕВСКИ: Благодаря Ви, госпожо Стелянова.

Аз искам да се обърна и към колегите от Европейския ко-
митет. Мисля, че госпожа Стелянова постави един много сери-
озен въпрос въобще за европейските регулации, особено ре-
жима на държавна помощ, което, както разбирам, в някои отно-
шения, особено сега в дълбочината на кризата, пречи понякога 
да се помогне макар и временно на определени предприятия 
да бъдат спасени. Много сериозен въпрос. Дали можем да во-
дим дебат и да подкрепим подобно предложение? 

Господин Стафан Нилсън, заповядайте.
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СТАФАН НИЛСЪН: Благодаря Ви. Благодаря и на гово-
рившите дотук.

Това, което ще споделя, е моето собствено виждане. Дър-
жавните помощи са много деликатен въпрос. Тяхното прилага-
не зависи от подхода, чрез който се реализират, а те се огра-
ничават, за да се намали до минимум както национализмът, 
така и протекционизмът. Това, което се вижда през криза, е, 
че някои страни понякога правят всичко възможно да бранят 
единствено интересите на собствената си страна. Говорили 
сме за много такива случаи, става въпрос най-вече за произ-
водството. Но какво става, когато има изнесено производство и 
в други страни? Тогава тенденцията като че ли е да се връща 
производството единствено в страната по произход.

Като цяло аз съм съгласен, че е необходимо да направим 
всичко възможно, за да повишаваме заетостта, но държавните 
помощи са много сложна тема и това е много сложен механи-
зъм за насърчаване на заетостта.

ЛАЛКО ДУЛЕВСКИ: Господин Данев, заповядайте.

БОЖИДАР ДАНЕВ: Становище само по държавната по-
мощ. Проблемът е кой ще взима решения за разпределяне на 
държавната помощ и как ще се взима, дали достатъчно про-
зрачно и кого ще подкрепя.

Практиката досега в дейността на всички правителства 
показва, че начинът на предоставяне на помощ е лобистки 
формиран. Не трябва да смятаме, че тези хора, които взимат 
решения, са безгрешни. Затова според мен е по-малката зли-
на решението, което е взела Европейската комисия, да се па-
зим от предоставяне на държавна помощ. Друг е въпросът, ако 
примерно се образува някакъв взаимен фонд, който да бъде 
управляван на друг принцип, не държавата да определя този 
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принцип, а държавата да бъде приносител в този фонд. Но ре-
шенията да се взимат извън държавата, да има прозрачност 
при взимането на решенията.

ЛАЛКО ДУЛЕВСКИ: Благодаря Ви. 

Други мнения по този въпрос или въобще по темата?

ЙОСИФ АВРАМОВ, Национална предприемаческа и за-
наятчийска камара: Бих казал няколко думи повече като фи-
нансов експерт и анализатор, а не като представител на рабо-
тодателското съсловие. Аз съм и член на Управителния съвет 
на Българската търговско-промишлена палата.

Няколко са нещата, които само ще маркирам като въпро-
си.

На първо място, впечатлен съм от мерките, които минис-
тър Младенов спомена за възможностите за използване на 
европейските фондове за пазара на труда и този близо мили-
ард, който се предвижда през следващата година да се вложи. 
Обаче считам, че няколко неща не бяха очертани в сутрешната 
дискусия. 

Да започнем от европейските фондове. Добре е, че се на-
значават нови 200 човека в Държавен фонд „Земеделие”, къ-
дето има няколко хиляди неразгледани проекта, но горе-долу 
същите са нещата и в други оперативни програми, може би с 
изключение на Оперативна програма „Развитие на човешките 
ресурси” и ОПАК, където ситуацията е значително по-добре и 
проектите се разглеждат своевременно и експедитивно. Може 
би трябва да се помисли за назначаване на хора, особено в 
Оперативна програма „Конкурентоспособност” към Министер-
ството на икономиката, енергетиката и туризма, в околна сре-
да, в транспорт, в регионално развитие и т.н.
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Сутринта никой не спомена за това 15-процентно съкра-
щение, което се прави. Защо се прави съкращение навсякъ-
де? Например в Националната агенция по приходите. За мен 
в период на криза, когато всеки лев за фиска е особено ценен, 
в никакъв случай не бива да се прави подобно съкращение с 
над 630 човека. Другата приходна система е Агенция „Митни-
ци”. Вярно е, че част от досегашните експерти и служители в 
Агенция „Митници” трябва да си отидат, но там се събират и 
акцизите, да не забравяме. А по отношение на събираемостта 
на акцизите, особено от спиртни напитки, горива и т.н., аз се 
съмнявам, че се събират дори 50% и сивият сектор е особено 
голям. Така че част от служителите би трябвало да се пренасо-
чат към акцизите.

Макар че преди около две-три седмици имаше специално 
заседание, на което въпросът за намалението на осигуровките 
се коментира много обстойно, все още не е ясно от Нова го-
дина какво ще стане, тъй като бюджетът не е съгласуван със 
социалните партньори, не знаем дали ще се намалят с 2% от 
1 януари 2010 г. За мен се върви към одържавяване на пенси-
онния фонд. Известно е, че сега около 50 на сто се дотира от 
бюджета, вероятно ще стане 60 на сто и докъде ще се стигне не 
е ясно. Може би този въпрос трябва да се отложи за след като 
мине кризата. И аз като работодател искам да плащам по-мал-
ко данъци и осигуровки, но трябва да си отговорим на въпроса 
дали сега моментът е най-подходящ.

И последният въпрос, особено щекотлив, е за пенсионна-
та възраст. Дали сега по време на криза трябва да се повишава 
или не? Аз по този въпрос няма да взема отношение и с това 
мисля да приключа.

Благодаря за вниманието.
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ЛАЛКО ДУЛЕВСКИ: Благодаря Ви. 

Господин Аврамов постави на финала един интересен въ-
прос, който аз в някаква степен се опитах в моето изказване 
да засегна – това е въпросът въобще за ефекта и ефектив-
ността от предприеманите мерки. Защото анализът показва, 
че не само в България, но и в други страни-членки има стъпки 
за данъчно намаляване и намаляване на осигуровки с цел да 
се запазят доходи, да се запазят работни места. Интересен е 
въпросът има ли механизъм, при който този процес да се на-
блюдава, да се търси ефектът въобще от мерките, за които 
стана въпрос. Защото дали с преки субсидии, дали с пряко фи-
нансиране, дали с намаление на данъчноосигурителни ставки, 
това си е отново постъпване на средства и финансирания и от 
бюджети, държавни или европейски. 

Кризата продължава, кризата се развива. Може би тук е 
моментът да дискутираме за ефекта от цялата гама от тези 
мерки, които се предприемат, и техните национални проекции. 
Има страни, в които една мярка дава много добър резултат, 
има сигурно други страни, в които същата мярка, приложена 
едно към едно, няма да даде този резултат.

Има думата Елка Димитрова, директор на Дирекция „Па-
зар на труда” в Министерството на труда и социалната полити-
ка.

ЕЛКА ДИМИТРОВА: Благодаря.

По въпросите за ефективността има най-различни мне-
ния и аз ще се спра само накратко на това какво сме правили 
до момента в тази сфера. Ефективността на програмите и мер-
ките за заетост винаги е стояла на дневен ред, защото това 
са директни плащания от бюджета и в един добър размер. В 
последните години по 190 млн. ежегодно държавният бюджет 
отпускаше за програми и мерки за заетост. Тази ефективност 
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може да бъде разглеждана като брутна ефективност – това са 
всички хора, които са включени в заетост и в обучение. По тези 
показатели ние имаме добри постижения. Горе-долу по стоти-
на хиляди на година включваме в субсидирана заетост и десет-
ки хиляди в обучение.

Тази брутна ефективност обаче не е достатъчна. Пери-
одично, макар и не много често, досега има две изследвания 
на нетната ефективност, която естествено е по-ниска. Тя се 
измерва, както е известно, с помощта на контролна група от 
хора, които не са включени в програми и мерки и които също са 
безработни и са престояли на пазара на труда. 

Въпросът е кои са по-добре – тези, които ние сме включи-
ли в програмите и те са имали временна заетост, или другите, 
които през това време са си търсили работа. И тук картината 
винаги е била доста красноречива. За тези, които са по-високо-
образовани и са по-активни, участието в програми е един вид 
губене на време, тъй като те през това време могат сами да 
си намерят работа. И обратно, другите, които са нискообразо-
вани, от малцинствата, нискомотивирани, хора с увреждания, 
различни други групи, при тях въпросът стои така, че без про-
грамите те биха си останали дълготрайно безработни.

Ето защо преди три години „Вайк интернешънъл” направи 
едно изследване в нашата страна, финансирано по програма 
ФАР, което показа доста високи нетни оценки за България. То-
ест за последните изброени групи се оказа, че действително с 
помощта на програмите и на нашите политики са били в по-до-
бро състояние, отколкото другите, които не са могли да бъдат 
включени и са пак с такива негативни характеристики.

В този смисъл и през тази, и през следващата година, ние 
планираме да продължим програмите за неравнопоставените 
групи, защото тези хора в условията на криза няма да станат 
по-добре, ще станат по-зле. Сега те търпят конкуренцията на 
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съкратените досега лица. Нещо повече, по една от най-голе-
мите програми „От социални помощи към заетост” миналата 
година имахме доста дисциплинарно уволнени, защото имаше 
самоотлъчки, не идваха на работа, ходеха да работят нелегал-
но през това време и т.н. Дори тези показатели сега са мини-
мални, тоест започнали са да ценят своята, макар и временна 
работа.

Разбира се, най-добре е да има субсидирана заетост в 
частния сектор, защото там един път човекът намира работа и 
втори път и работодателят е подпомаган. Така че по-ефектив-
на е субсидираната заетост в частния сектор, а и този човек 
може да остане на постоянна работа, като свърши периодът на 
субсидията. 

Но и тук има негативни ефекти. Имаме някои наблюде-
ния, получава се един ефект на изместване – нашите субси-
дирани безработни изместват други лица, които този човек би 
наел, ако не са нашите субсидии. Също така може да се получи 
и ефектът на заместване, тъй като този, когото ние субсидира-
ме, е по-конкурентен от другите фирми на пазара на труда, за 
които няма субсидии и до тях не стигат субсидиите.

Наблюдавали сме и други ефекти, например така нарече-
ния ефект на мъртвото тегло, при който тези дейности и нае-
мане на хора ще се случат и без нашата намеса. Тоест даден 
работодател има нужда от такива хора, той ще си ги наеме, 
нищо, че ние субсидираме тази дейност. В такъв случай ефек-
тът е никакъв.

В условията на криза обаче нещата доста се изменят. От-
ново става актуална субсидираната заетост поради това, че тя 
има най-бърз ефект върху заетостта и групите, които са в не-
равностойно положение. Нещо повече, по програма „Нова въз-
можност за заетост”, където се осигури субсидирана заетост на 
съкратени лица, се оказа, че има интерес да се започне работа 
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на субсидирани работни места, въпреки че нашата субсидия е 
минималната заплата и осигуровките към нея. Тези хора досе-
га са били заети и са били с много по-високи заплати от тези, 
които ние субсидираме. Ето защо в бъдеще ще продължим да 
осигуряваме именно такава субсидирана заетост. Надяваме се 
да имаме и достатъчен финансов ресурс.

А по Оперативна програма „Развитие на човешките ре-
сурси” имаме много голям ресурс за обучение и можем да го 
използваме за преквалификация. Най-резултатно, най-ефек-
тивно е, когато имаме ограмотяване, мотивиране, след това 
преквалификация и накрая субсидирана заетост. Така се пови-
шава трайно пригодността за заетост. И в тези именно групи, 
които са в най-тежко положение, сутринта от дебата се очерта 
групата на младежите. Аз съм много доволна от това предло-
жение и от тази теза, която бе подкрепена от всички. 

В тази връзка за следващата година предвиждаме прио-
ритетната група в програмата „От социални помощи към осигу-
ряване на заетост” да бъдат именно младежите до 29 години, 
а също така и да разширим програмата „Старт на кариерата” 
за по-голяма бройка младежи както за стажуване след сред-
но образование, така и за работа в публичната администрация 
след висшето образование. Още повече, ако публичната адми-
нистрация се съкрати с 15%, можем да осигурим стажанти на 
тези места, които са извън щатовете и бройката може да бъде 
допълнена.

Друг един момент, който излиза на преден план, е реги-
онализацията на нашите програми. За съжаление няма голям 
капацитет в общините за разработване на програми за заетост 
и за използване на възможностите, които дава нашата норма-
тивна уредба. В тази връзка сме решили да ги подпомогнем 
със съответните инструкции и методически материали, но и от 
тяхна страна е необходима по-голяма активност.
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Благодаря за вниманието.

ЛАЛКО ДУЛЕВСКИ: Благодаря Ви.

Други желаещи? Проф. Катя Владимирова, председател 
на Комисията по международно сътрудничество и европейска 
интеграция към Икономическия и социален съвет.

КАТЯ ВЛАДИМИРОВА: Аз исках да кажа само две-три 
думи по повод на казаното тук и на двете становища, които се 
формираха по отношение на политиките и кои да бъдат адре-
сати на тези политики. Ще ми се да подкрепя и становището, 
което изрази господин Данев. 

Когато се насочват средствата по активни политики по 
зае тостта, които имат за източник държавния бюджет, не е 
много препоръчително да се използва частният сектор и да се 
насочват директно към него. Действително тук има много място 
за лобиране и не само поради това. Аз мисля, че от практиката 
и на другите страни се вижда, че когато има висока безрабо-
тица, се насочват средства, субсидиращи създаването на ра-
ботни места в публичния сектор. И аз мисля, че в тази област 
имаме твърде много услуги за гражданите, които у нас все още 
не са направени. В случая с безработните може да се съдейст-
ва това в голяма степен да стане.

Няма да се спирам подробно, но има много други полити-
ки, по които мнението може да не бъде еднопосочно, но много 
средства действително се използват и ефектът от тях е трудно 
да се види, при положение, че една и съща група продължител-
но стои в ситуацията на безработица.

Мисля за един друг аспект, който може да подпомогне по-
литиката по заетостта. В тази политика, разбира се, влизат и 
регламенти, законодателство или подзаконови актове. Имаме 
много голяма група дългосрочни безработни и които са извън 
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безработицата, много са неактивните. Там са главно хора, кои-
то нямат професия или нямат призната професия и една друга 
част – имат относително ниско образование. Според мен по-
литиките на пазара на труда би следвало да са приоритетно 
насочени и към тези хора, защото те нямат начин да излязат 
на пазара. Те или са безработни по субсидирани програми, или 
получават социални помощи, тоест все средства от бюджета. 
Има два аспекта. В единия има известна практика вече, но е 
много начална. Тези, които водим без професия, всъщност 
имат вече професия, формирана от практиката. Такъв опит 
има в други страни, знам, че във Франция се прави признава-
не след съответно оценяване от комисии и официално даване 
на документ за професия. Например в строителството имаме 
толкова много хора напоследък и много от тях са се специали-
зирали. По този начин, вече притежавайки документ за валид-
ност на тяхната професионална подготовка и квалификация, те 
биха могли по-лесно да си намерят работа.

Мисля, че има голямо разнообразие от политики, но на-
последък се замислям за един анекдот за формалното и нор-
малното и нормалното и формалното (той едва ли ще бъде 
разбран и преведен). Действително много се прави, много 
средства, много хора са ангажирани, подкрепяме идеята да се 
увеличат служителите в бюрата по труда по обслужването. Там 
бяха много увеличени трудовите посредници. Тяхната роля е 
много голяма, но дали не е много формална и има ли практика 
на отличаване на работещите служители, които са допринесли 
за намаляване на безработицата в бюрата по труда и действи-
телно са направили някакви инициативи. 

Връщам се на трудовите посредници. Наскоро имах въз-
можност да погледна какво представлява индивидуалният 
план. Ами нищо общо! Там една регистрация, че се е явил и 
че е насочен да отиде на някаква среща или че се е явил на 
разговор. Планът предполага някаква по-далечна перспектива, 
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тоест стъпки, от които да се вижда как и по какъв начин той ще 
излезе от безработицата. Това ми е само един от примерите.

Другият въпрос, над който се замислям, е имат ли някакви 
права безработните. Ще кажете, че са определени в закона, 
но вижте колко са! Какви права имат? Към каквото ги насочат, 
иначе има санкции. Може би ще ми кажете, че не е точно така, 
но ако се разговаря с участници в пазара на труда... Те имат 
ли възможност да избират и те да си кажат думата кое е най-
подходящо за това? Ще ми кажете, бюрата по труда или посре-
дниците знаят по-добре. Не е много сигурно, че те знаят по-до-
бре. Разбира се, понякога за избора, в повечето случаи може 
би, е необходима определена подготовка, тоест идва ролята 
на действително предварителната подготовка на една част от 
хората, които са в бюрата по труда, особено тези, които има ве-
роятност да останат много дълго там, някои може би до пенси-
ониране. Да се подготвят за избор, възможността да избират. 
Точно тези неща формално ги има, но може неформално да се 
направи доста.

Благодаря.

ЛАЛКО ДУЛЕВСКИ: Благодаря Ви.

Госпожа Стелянова пожела да отговори на някои от въ-
просите, зададени от проф. Владимирова.

РОСИЦА СТЕЛЯНОВА: Благодаря, господин Дулевски.

Във връзка с коментара, който направихте, аз мисля, че 
не само в България, виждала съм тази система и на други мес-
та, мисля, че във Великобритания имаше подобна. По отно-
шение на трудовите посредници ние ежегодно правим оценка 
за тяхното изпълнение и всяка година трима от посредниците, 
които са допринесли за развитието на пазара на труда в техния 
регион, които са осигурили най-много работни места, насочили 
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са най-много лица, биват награждавани. Тоест в рамките на 
годината тече своеобразен конкурс и състезание между посре-
дниците кой по-добре ще се справи с поставените му задачи.

По отношение на индивидуалния план за действие. За-
виси на кой етап сте гледали такъв план. Следва да се има 
предвид, че постъпвайки едно лице в бюро по труда, то първо 
се регистрира и след месец започва да се формира него вият 
индивидуален план за действие. Разбира се, много зависи от 
самите специфики на безработния. Беше вече изтъкнато от 
много от ораторите на този форум, че се променя структурата 
на безработните. Все повече висококвалифицирани лица из-
лизат от заетост и влизат в редиците на безработните, което 
предполага и малко по-различен подход. Това са лица, които 
до известна степен и сами могат да търсят работни места. Те 
са доста по-грамотни, за да могат да работят и с електронните 
средства за достъп до информация, както и сами да реагират. 
Друг е въпросът с лица, които са по-нискоквалифицирани и до 
голяма степен неграмотни.

А по отношение на избора, разбира се, безработните 
сами имат право на избор, но работата на трудовия посредник, 
защото той до известна степен и в една част може да е карие-
рен консултант, е все пак да насочи лицето. Аз самата съм ка-
риерен консултант и много често съм се сблъсквала с лица, 
които дори да имат две висши образования, реално с нито едно 
от тях не могат да работят това, което са завършили, защото 
просто погрешно първоначално са били насочени от майка си, 
от баща си, от семейството. Това е проблем с образованието, 
който е различен, но така или иначе, лошото образование или 
неправилното ориентиране към образование впоследствие 
създава един безработен, с когото започваме всъщност да ра-
ботим ние.

Това – като реплика.



РАБОТНИТЕ МЕСТА И КРИЗАТА... 85

И по отношение на държавните помощи. Аз мисля, че не 
ме разбрахте нито господин Данев, нито Вие. Аз не искам уве-
личаване на сумата за държавните помощи. Тук става въпрос 
за по-добър механизъм и някои облекчения по отношение от-
пускането на държавни помощи, за да може повече предпри-
ятия, а не едни и същи да имат достъп до държавни помощи.

Благодаря.

ЛАЛКО ДУЛЕВСКИ: Заповядайте.

ПИРККО РАУНЕМА, Финландия: Благодаря, господин 
председател.

Говорим за държавни помощи. Дотук не чух да се споме-
нават подробности. Ще поясня. Във Финландия дървопрера-
ботвателната индустрия има голям дял, от дълго време сме 
известни с нашия износ от този сектор. Сега обаче глобалната 
ситуация е такава, че в този сектор има уволнения, съкраще-
ния. Много хора остават без работа в тези градчета и селища, 
където са разположени фабриките на този отрасъл. Това се 
случва както на север, така и на изток, и на юг във Финландия. 
От друга страна, държавата, правителството се опитват да по-
могнат, защото се оказа, че фабриките остават празни, имаме 
много свободни висококвалифицирани работници, които не мо-
гат да работят в момента.

Потърсихме фирми, които желаят да стартират нови про-
изводства в тези региони и те получиха помощ. Такава помощ 
може да продължи само няколко години, тя действително рабо-
ти и е ефикасна. Хората, които живеят в тези селища, не могат 
да се преместят, те имат нужда понякога от нови училища и за 
това се дават държавни помощи. 

Мисля, че това са добри примери за това как можем да 
създаваме нови работни места.
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ЛАЛКО ДУЛЕВСКИ: Благодаря Ви. Наистина този тип 
дискусии са полезни точно от гледна точка на обмяна на добри 
практики, които за съжаление ние не познаваме достатъчно. 
Може би точно обменът на информация е друго антикризисно 
средство. Защото когато всяка отделна страна търси собстве-
но решение, а няма достатъчно информация за прагматичните 
решения в друга страна, нещата са по-трудни.

Други желаещи? Заповядайте.

НАТАЛИЯ ПОПОВА, Международна организация на тру-
да: Благодаря Ви много. 

Аз искам да направя малък коментар по това кои мерки 
функционират добре, и кои – не. Съвсем наскоро ние направи-
хме една анкета в 54 страни, за да разберем кои от мерките, 
които са били приложени във връзка с кризата, са ефективни, 
и кои – не. Това, което нашите резултати показват, е, че кон-
текстът на всяка страна е твърде специфичен, за да може да 
се дава някакво общо мнение. Опитахме се да групираме най-
популярните мерки и най-непопулярните мерки, които са били 
взети.

Мерките, които най-често са били вземани, са инвести-
ране в инфраструктурни проекти, субсидии или намаляване на 
данъчното облагане за малки фирми, кредити за малки фирми, 
програми за обучение и социално подпомагане с директни пла-
щания, които се правят при определени условия.

Мерките, които са били най-малко популярни, са мерки, 
свързани с борбата срещу детския труд, възможността на мал-
ки фирми да участват в обществени поръчки, мерки, свързани 
с протекция на имигранти.

Това просто като информация на участниците кои мерки 
функционират, и кои не, на глобално ниво. 
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Това проучване показва също, че много усилия са били 
положени, за да се види какво да се направи и какъв вид мерки 
да се приложат, но все още не сме имали възможност да оце-
ним какво наистина е функционирало.

Благодаря ви.

ЛАЛКО ДУЛЕВСКИ: Благодаря Ви.

Аз си спомних преди една година, когато господин Жак 
Делор по повод 50-годишнината на Европейския икономически 
и социален комитет приключи речта си и каза: „Каква Европа 
си представяхме, когато създавахме Европейския съюз като 
демография, като население и каква Европа сега оставяме за 
бъдещето?” 

Казвам това, защото много малко внимание като че ли 
отделихме на някои базови проблеми, които ние, ангажирани с 
проблемите на кризата сега, не отчитаме достатъчно напред. 
Аз казах, Европа има един голям проблем, който ще се развие 
някъде около 2020-2025 година. Защото наред с демографския 
проблем тогава ще се появи като снежна топка натрупването 
на неграмотността и липсата дори на първично образование. 
Отворих комюникето на Европейската комисия за споделената 
отговорност за заетост. Целевите стойности, които Европей-
ската комисия поставя, са до 10% да се сведе ранното отпа-
дане от училище. И се констатира, че този показател въобще 
не е изпълнен в повечето страни. Значи Европейската комисия 
поставя за цел всяко десето дете в съвременна, модерна, ци-
вилизована Европа да бъде извън училищната система.

Какво означава това? Първо, това означава един двоен, 
дори троен разход за всяка една страна-членка и за Европей-
ския съюз като цяло – веднъж разходи в образователната сис-
тема, втори път разходи за социални помощи и защити на тези 
хора и трети път отново разходи за първична грамотност. И на 
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четвърто място идва големият проблем – тези хора остават без 
шанс и бъдеще. А снежната топка се натрупва. 

Докато слушах дискусията, се опитах да видя другото ко-
мюнике „Нови знания за нови работни места”, в него имаше 
някои оценки, но не можах да видя има ли проекции за броя 
на работните места за нискоквалифицирани и без образование 
хора. След като този брой намалява в бъдеще според оценки-
те, отчита ли се тази снежна топка, която се върти, която ние 
все още не усещаме, но ще почувстваме около 2020 - 2025 го-
дина. И тогава ще се сблъскаме с нея без никакви възможности 
за бързи решения. Защото и демографското натоварване вър-
ху населението на Европа ще бъде много голямо с излизане на 
значителни трудови контингенти, родени в следвоенния пери-
од в Европа.

Поставям този въпрос, защото ако реално погледнем, 
едно неграмотно лице струва за една страна много повече 
като сумарен разход, отколкото един грамотен човек с висо-
ко образование и квалификация. Говоря като разход на обще-
ството. Едно неграмотно лице носи много по-сериозни соци-
ално-обществени и други последици за страната, отколкото 
грамотното лице. И тук вече наистина страните-членки трябва 
да имат единна позиция по този проблем. Защото проблеми-
те с неграмотността, с престъпността в една страна примерно, 
при отворена територия, се пренасят към другите страни. Тук 
трябва да има единство и единна позиция. Само че аз реално 
досега (може би нямам достатъчно информация) не съм видял 
някакви ефективни мерки в това отношение, освен всяка стра-
на да разработи стратегия за намаляване на ранното отпада-
не от училище. Този феномен продължава и се увеличава в 
много страни. Ето затова е висока и младежката безработица. 
Как няма да е висока, след като се увеличава делът на млади-
те хора, които напускат училище? Как няма да са безработни? 
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Разбира се, че ще бъдат безработни. И това са бедстващите 
хора, бедстващите контингенти. 

Поставям този въпрос, защото ми се струва, че по про-
блема за този най-засегнат контингент от населението поняко-
га има повече декларативност и на национално, и на европей-
ско ниво, отколкото ясни целеви мерки и действия. 

Господин Минков, председател на “Съюза на пенсионери-
те в България – 2004”. Заповядайте.

ЦВЕТАН МИНКОВ: Както виждаме, проблемите са доста 
сериозни, но не откриваме топлата вода. Преди всичко обръ-
щаме внимание върху неща, които тропат на вратата, а всъщ-
ност трябва да имаме работни места. Има механизми, които 
биха могли да съдействат и на другата част, която е решаваща, 
да създава такива работни места.

Аз съм съгласен, че е необходимо банковата система да 
бъде малко повече в нормите на потребностите, с по-ниски 
лихви, но същевременно ми се струва, че държавата със свои-
те механизми би могла да възпитава и култура на работодате-
ля. Би могла да стимулира този, който създава работни места, 
с финансови средства и оттам да знаем какво е търсенето на 
работна ръка. 

Не става въпрос за планиране, не става въпрос за цен-
трално управление на процесите, а за създаване на стимули 
и на базата на икономическите механизми действително да 
създаваме предпоставки за повече работни места и оттам да 
помислим и за някои процеси, които се развиват в света. Ако 
погледнем по принцип, ще видим, че в управлението на даде-
но общество, било то Европейския съюз или отделна нация, 
има три групи специалисти или работещи, но стимулите към 
тях много пъти са жертва на политически амбиции, а не на ком-
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петентност и професионално ниво към тези групи специалисти 
или кадри, както преди се използваше като израз. 

Би трябвало да дадем пълна свобода на стопанския ръко-
водител и да стимулираме неговите права, да бъде отговорен 
за това, което създава. Същевременно би трябвало да създа-
дем възможност за административните специалисти или кадри, 
които да имат по-голяма сигурност под пълно наблюдение със 
стриктно спазване на законовите норми за времето и мястото, 
а не да развихряме политически ангажименти за бързи проме-
ни, в това число подтиквани даже и от такава тема като криза 
– закриване на работни места, наново откриване и т.н.

И върху най-високата ръководна група би трябвало да 
имаме пълно наблюдение, отношение на гражданското обще-
ство. На най-високо ниво, ако минат над седем години, свиква-
ме с грешките, започваме да смятаме, че сме вождове, че без 
нас обществото пропада. Тоест забравяме нашите задължения 
към общото цяло, в което се стремим да живеем с всеки изми-
нал ден все по-добре. 

А за да живеем по-добре, трябва да имаме преди всич-
ко не само услуги, не само транспорт, туризъм, а и производ-
ство, при което да стимулираме, от една страна, отношение-
то към потребителя, да положим съответната данъчна норма, 
която държавата да пренасочи за беззащитните, в това число 
за различните отрасли, за образованието, за основно домаш-
но възпитание и за пенсионери. Но, за съжаление, много пъти 
забравяме поуките от натрупания човешки опит и се увличаме 
при всяка промяна, без да отчитаме даденостите, отчетени в 
отделни научни публикации и горчиво понесени от поколения 
наред и преоткриваме нещо, което след дълги страдания виж-
даме, че е нищо ново под небето.

Бих искал, тъй като болката е за тази група незащитени, 
така наречени пенсионери със стаж и възраст, които са давали 
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своя труд, да се знае, че и за тях трябва да проявим грижа. Да 
спрем с нормата „праг на бедност”, да се опитаме да решим 
по принцип ще правим ли частна осигурителна система или 
ще минем към социална, какъвто е опитът на Скандинавските 
страни, при която спокойно за малката печалба има нисък да-
нък, а за голямата печалба все по-голям и по-голям данък.

Благодаря за вниманието и разчитам, че бъдещето е 
наше, да пренасяме опита на отделните групи и страни в Евро-
па и в нашата страна.

ЛАЛКО ДУЛЕВСКИ: Благодаря Ви, господин Минков.

Господин Пламен Димитров иска думата. Заповядайте.

ПЛАМЕН ДИМИТРОВ: Благодаря.

Извинявам се, че пак вземам думата. Съвсем кратичко 
искам да допълня няколко неща към дебата, които ми се стру-
ват важни, за да може да бъде наистина изчерпателен. 

Тук беше маркиран мимоходом проблемът с демография-
та. Искам да цитирам две числа, които страшно ме впечатлиха 
през последните седмици. По данни на Комисията, които изля-
зоха наскоро, средната възраст на гражданите в Европейския 
съюз е 38 години към настоящия момент. Очакванията за 2020 
г., само след 11 години, са средната възраст да бъде 50 години 
в страните-членки на Европейския съюз, което само по себе си 
засяга много от нещата, за които вече стана дума дотук. 

Само подкрепям направените изводи с тези две числа и с 
тревогата какво става с нашата осигурителна система, с наши-
те пенсионни плащания, с гаранциите, естествено и с дебата 
за пенсионната възраст. Но той трябва да бъде воден спокой-
но, а не в условията на криза и не сега.
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Следващият въпрос, който е изключително важен и го 
пропуснахме според мен, той е на малко по-високо равнище, 
господин Дулевски, на макроикономическо равнище, разлика-
та на България от останалите държави-членки. Припомних си 
в момента, че общият пакет стимули, които държавите-членки 
въвеждат (господин Данев говори, че трябва вече да излизаме 
от тези стимули, това го препоръчва Комисията, препоръчва го 
МВФ), България никога не е използвала тези стимули. Трябва 
да го кажем много ясно. В България стимули от подобен поря-
дък, каквито бяха давани в европейските страни, никога не е 
имало. 

Нещо повече, в България и така наречените автоматични 
стабилизатори, които всъщност отразяват действията на соци-
алноосигурителните механизми и социалнозащитните схеми, 
също не бяха и не са в същия обем и размер, в който дейст-
ват в Стара Европа. Петте процента от европейския бюджет, 
условно казано, на който се оценяват стимулите в момента в 
Европа, дадени по един или друг начин заедно с автоматични-
те стабилизатори, в България са далеч по-малко. Да не кажа, 
че са нищожно по-малко, пренебрежимо по-малко. Тази разли-
ка трябва да я правим винаги, защото като коментираме сега, 
че Европа излиза от стимулите, ние какво правим? Накъде да 
излизаме ние? Ако трябва още да охлаждаме икономиката, не 
знам какво ще се случи по-нататък.

И последното нещо, което се спомена тук, аз започнах с 
него моето изложение и искам да го подчертая още веднъж на 
финала. Кризата беше предизвикана и това все повече доми-
нира като разбиране от неравновесното пазарно разпределе-
ние на дохода между капитала и труда. И то между капитала, 
ориентиран в малко ръце, в определени фондове, определени 
инвестиционни инструменти и т.н. А основната причина това да 
бъде допуснато е всъщност липсата на надеждни механизми 
на партньорство между труда и капитала, разбирайте, колек-
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тивно трудово договаряне. Нещо, което на глобално равнище, 
на старо европейско – по-добре, на ново европейско - още по-
зле, а в България е пък съвсем зле. 

Тоест усилването, стабилизирането на колективното до-
говаряне е от ключова, съществена важност, за да могат да 
бъдат разпределени както тежестите на кризата, така и въз-
можните ефекти от малкото мерки, за които говорим тук, че 
прилагаме като активни мерки на пазара на труда и да може 
да гарантираме, че през колективното договаряне ще имаме 
някаква по-голяма устойчивост занапред и в нашата мила ро-
дина.

И съвсем накрая вече, стана дума за индустриална по-
литика. Не само България, слава богу, и Европа след кризата 
започна да говори за нова индустриална политика и пазарът 
като че ли няма да бъде единственият, който да определя в 
следващите седмици и месеци кой бизнес ще върви напред и 
кой назад. Имам предвид приоритетите на държавите, на Евро-
па като главен играч на глобалния пазар, което най-вероятно 
ще породи най-накрая индустриална политика и България би 
трябвало да намери непременно мястото си в нея. И то свое-
временно, а не когато вече някой е решил.

Благодаря.

ЛАЛКО ДУЛЕВСКИ: Благодаря Ви, господин Димитров.

Време е да преминем към второто заседание. За мен е 
удоволствие да предам ръководството на следващата сесия на 
нашия уважаван колега и приятел Стафан Нилсън.
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ВТОРО ЗАСЕДАНИЕ

Политиката на Европейския съюз за създаване 
на работни места и възобновяване на растежа

МОДЕРАТОР СТАФАН НИЛСЪН: Тази конференция бе 
предложена през ноември миналата година, когато имахме 
възможност да участваме в конференция в Малта и тогава вие 
предложихте темата за форума тази есен. И аз подкрепих иде-
ята. 

Темата „Политиката на Европейския съюз за създаване 
на работни места и възобновяване на растежа” може да се раз-
глежда в тясна връзка с така наречената Лисабонска стратегия, 
осигуряването на заетост, икономическия растеж, устойчивото 
развитие и социалното приобщаване. Това са основните стъл-
бове на Лисабонската стратегия. 

Замисълът на това заседание най-вероятно ще се съсре-
доточава най-вече върху финансовата криза, но през послед-
ната седмица преизбраният председател на Комисията госпо-
дин Барозу подчерта, че не е ясно какво ще бъде бъдещето на 
тази стратегия, но това ще е стратегията, която ще ни изведе 
от кризата и ще ни посочи изхода от нея.

Що се отнася до новата стратегия, очакваме съвсем ско-
ро Комисията да излезе със свой доклад, със свой документ, в 
който да е очертано нейното виждане за бъдещето, за ролята 
на всички заинтересовани страни. Това, което можем да напра-
вим днес, е да нахвърляме някои първоначални идеи.

Преди обяд слушах внимателно изложенията и мога да ви 
кажа, че отдавна не бяхме чували понятието „учене през целия 
живот”. Миналата седмица обсъждахме с господин Барозу про-
фесионалното обучение. Само че това не е достатъчно. Ако се 
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вгледате в стратегията, посланието, което много организации 
ни отправят – Комисията, други институции, гражданското об-
щество, се свежда до нуждата от обучение. Това е свързано с 
икономиката и е свързано с това, което наричаме вече гъвкава 
сигурност, разбира се.

Имаме четири доклада. Искам да помоля всички доклад-
чици да се вместят в 10-15 минути. След това сме отделили 
време за дискусия.

Първият докладчик в програмата е госпожа Реса Колева, 
представител на Европейската комисия. Предоставям думата 
на госпожа Колева.

РЕСА КОЛЕВА, представител на Европейската комисия: 
Благодаря Ви, господин председателю! 

Искам да ви благодаря за това, че ме поканихте на едно 
според мен много важно и своевременно събитие. Едно от мал-
кото, ако не и първото събиране по такава важна тема – анти-
кризисните мерки, които както българското правителство, така 
и социалните партньори и други заинтересовани страни в мо-
мента разписват в България. Много се радвам, че се обменят 
различни становища, които също са особено интересни, мне-
ния от други държави-членки на Европейския съюз.

Помолиха ме днес да ви запозная в хоризонтален план 
с процеса и най-скорошните тенденции в рамките на Лиса-
бонската стратегия по отношение на икономическия растеж и 
заетостта. Доста бе казано сутринта по време на дискусията 
относно различните предизвикателства, пред които сме изпра-
вени, и крайните срокове, които трябва да гоним. Така че, да, 
действително, необходимо е да дадем отклик както на кратко-
срочните предизвикателства, така и на дългосрочните предиз-
викателства. 
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Именно върху това ще се съсредоточи моето изложение – 
има ли баланс, възможно ли е да изградим балансиран подход 
към краткосрочните и дългосрочните предизвикателства, какво 
правят държавите-членки на Европейския съюз по въпроса и 
по какъв начин Европейският съюз и по-специално Комисията 
се насочват към тези теми.

Няма да навлизам в подробности по отношение на целите 
на Лисабонската стратегия, защото приемам, че вие сте добре 
запознати с основното, към което тя се насочва. Ще разгледам 
най-новите тенденции от последната една година, свързани с 
предложенията за икономическо възстановяване в Европа. Ще 
кажа и няколко думи за бъдещето на Лисабонската стратегия 
като такава или поне какви спорове и дискусии се водят по този 
въпрос.

Стратегическата цел на Лисабонската стратегия, нека да 
ви напомня, е свързана с мерки в дългосрочен план, мерки, 
които имат за цел да повишат конкурентоспособността и потен-
циала на Европа. 

Що се отнася до приоритетите в областта на заетостта, 
Европейската стратегия за заетост е в сила от 2005 г. и тя е 
част от общата рамка на Лисабонската стратегия. Лисабонска-
та стратегия, разбира се, покрива и други области, не само за-
етостта, има приоритети, свързани с макро- и микроикономиче-
ските измерения на държавите-членки, както и енергетиката и 
измененията на климата.

Има много конкретни и интегрирани насоки за растежа и 
заетостта, които са в сила до 2010 г. Част от тези насоки са в 
сферата на заетостта, освен тези, които са за икономическия 
растеж. Държавите-членки са задължени да изпълняват насо-
ките в своя собствен национален контекст.

Насоките за заетост покриват три основни области: при-
вличане на повече хора и модернизиране на системите за со-
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циална защита, подобряване на адаптивността на заетите и 
инвестиране в човешкия капитал чрез по-добро образование 
и квалификация. В условията на кризата държавите-членки, 
разбира се, изпълняват своите собствени национални програ-
ми, за да откликнат на тези насоки. Комисията от своя страна 
ежегодно оценява напредъка по тези въпроси и изготвя свои 
предложения всеки месец декември, като посочените препоръ-
ки следва да се вземат предвид от държавите-членки.

В доклада за напредъка, публикуван от Комисията през 
2007 г., се сочи, че държавите-членки се доближават до норми-
те, заложени в Лисабонската стратегия, особено по отношение 
на нивото на безработица, което в края на 2007 г. беше около 
7%, най-ниското от 80-те години насам. Също така се доближа-
ваха до нормите за пълна заетост. В ситуацията тогава нещата 
изглеждаха доста оптимистично и малко от нас си представяха 
какво ни чака като спад в икономиката през следващите месе-
ци – първо финансовата криза и след това нейните последици 
върху икономическата среда.

Само няколко месеца по-късно – и това го казвам, за да 
илюстрирам ситуацията преди и след началото на кризата, 
икономическите прогнози вече бяха доста по-мрачни: спад в 
брутния вътрешен продукт с 4%, спад в заетостта с 2.5%, кое-
то беше доста сериозно свиване като прогноза. Прогнозира се 
също, че безработицата ще достигне до 11% през 2010 г.

Мерките по заетостта не съставляват голяма част от Пла-
на за икономическо възстановяване, но са много важни в дъл-
госрочен план, имат стратегически последици, които ще бъдат 
видими и през следващата година. Това, че положението ще 
се подобрява, не означава, че сме се възстановили. Не бива 
да продължаваме да се движим в същите цикли, които бяха 
налице до края на 2007 г. Това, което бе явно нужно в началото 
на 2008 г., за да се изправим срещу кризата е да създадем общ 
подход, една споделена отговорност, която да е признак на 
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солидарността на държавите-членки, изправени пред общите 
предизвикателства, макар и в различна степен да са засегнати. 

Към края на 2008 г. е разписан Планът за икономическо 
възстановяване на Европа, който доведе до сериозна иници-
атива в подкрепа на заетостта. Ако се зачетете в Плана, ще 
видите, че първият раздел е свързан с хората, той се казва 
„Хора”. И това действително е приоритет не само за Комиси-
ята, но и за отделните държави-членки, а именно справяне с 
непосредствените отрицателни последици върху работниците 
и заетите. 

И така, Планът за възстановяване препоръчва активира-
не на политиките за заетост, приобщаване на уязвимите групи 
и мерки за осигуряване на квалификации, които да отговарят 
на потребностите на пазара на труда, а също и опростяване на 
рамките на Европейския социален фонд и Европейския фонд 
за адаптиране към глобализацията. В добавка към национал-
ното финансиране на подобни мерки за заетост бяха добавени 
и нови държавно-субсидирани мерки за заетост. И всичко това 
трябваше да се случва при една много строга бюджетна дисци-
плина. В края на 2008 г. все още действията бяха насочени към 
последиците от финансовата криза, а в днешно време дебати-
те са пренасочени вече към подкрепата на стопанските субекти 
в настоящата среда. 

Планът за възстановяване също изисква да се докладва 
редовно напредъкът по отношение на изпълнението на този 
план. Той бе докладван за първи път пред Съвета на Европей-
ския съюз през март 2009 г. Има последващи дебати след този 
доклад, имате копие от този доклад във вашите материали. 
Това бе първата оценка на предприетите мерки, може би пред-
варителна оценка по-скоро, и мерките бяха оценени по няколко 
ясни критерия: ефективност, ефикасност, своевременност на 
отклика и целенасоченост, дали са насочени към правилните 
хора. 
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Подчертавам значението на този доклад, защото е много 
вероятно това упражнение, тази оценка да се повтори и в края 
на тази година, сега, когато сме събрали повече информация в 
целия Европейски съюз относно това кое се оказва добра прак-
тика, кое е лоша практика и какви практики изобщо са възник-
нали в Европейския съюз.

Преминавам нататък. Както казах, тези предварителни 
стъпки, които виждате на екрана, имат за цел да се достигне 
до общо становище към заетостта, общи приоритети, върху ко-
ито да се съсредоточават държавите-членки. И освен доклада 
до Съвета, който вече споменах, са проведени три семинара 
през пролетта на 2009 г. в Прага, Мадрид и Стокхолм, които се 
занимаха с три области, определени като основни приоритети 
от редица заинтересовани страни, а именно: запазване на зае-
тостта, повишаване на квалификациите и повишаване на дос-
тъпа до заетост за уязвимите групи. 

Това действително са теми, които се възприемат като 
взаимно допълващи се както в краткосрочен, така и дълго-
срочен план. Приоритети, по които са необходими неотложни 
действия, но също и цели, които е много вероятно да изигра-
ят ключова роля в изпълняването на потенциала за растеж на 
държавите-членки.

През май 2009 г. в Съвета по въпросите на заетостта бяха 
подкрепени тези три тематични области, а също бяха съгла-
сувани петте принципа за отклик на кризата: интегриран под-
ход към икономическите и социалните политики, мерки, които 
целят да избягват в максимална степен протекционизма; вто-
рият принцип е устойчивостта, който лежи в основата на Ли-
сабонските приоритети; трето, последователност и съгласува-
ност с дългосрочните европейски цели. Също така се стигна 
до споразумение, че държавите-членки в максимална степен 
ще мобилизират наличните финансови инструменти, специал-
но става въпрос за Европейския социален фонд. Също така се 
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взе решение да се засили наблюдението на прилагането на по-
литиките с цел определяне на добрите практики и обмяна на 
опит.

Трите теми – достъпът, повишаването на квалификацията 
и запазването на заетостта, бяха препотвърдени и в Съобще-
нието на Европейската комисия от 3 юни, което носи заглавие 
„Споделен ангажимент към заетостта”. В този документ се до-
разписват конкретните дейности, които могат да бъдат препо-
ръчани на отделните държави-членки. Там са заложени редица 
финансови ангажименти, които са поети. 

Няма да чета целия списък на конкретните политики и 
мерки, описани в Съобщението, но ще посоча, че там са за-
ложени и много конкретни срокове, конкретни условия, които 
трябва да спазват държавите-членки. Например, програмите 
за стажуване на младежи е една от препоръчаните мерки и 
крайният срок за гарантиране на това, че всеки младеж ще по-
лучи или възможност за стаж, или за назначаване на работно 
място, е сведен до 1-2 месеца за лица до 25 години, а за лица 
над 25-годишна възраст срокът е 3 месеца. Това води до доста 
по-силен натиск върху държавите-членки, но също и чувство за 
неотложност за това кое е важно.

Други мерки, които трябва да спомена, са инструмента-
риумът за преструктуриране, на основата на който държави-
те-членки да управляват промяната, създаването на съвети по 
квалификация и оползотворяването в максимална степен на 
европейските финансови помощи за повишаване на квалифи-
кацията. 

Предоставят се също допълнително 19 милиарда евро 
от Европейския социален фонд за финансиране именно на 
тези възстановителни пакети, които държавите-членки трябва 
да разпишат сами според своя национален контекст. Допъл-
нителен инструмент за микрофинансиране се предоставя от 
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Европейската инвестиционна банка в размер на 500 милиона 
кредити, които са насочени най-вече към откриването на нови 
предприятия, социалната икономика. Всичко това има за цел 
да защити най-вече уязвимите групи.

Друга важна новост са предложенията за опростяване на 
Европейския социален фонд и Европейския фонд за адаптира-
не към глобализацията. 

Що се отнася до Европейския социален фонд, държави-
те-членки призоваха Комисията да гарантира намаляване в 
максимална степен тежестта върху националните бюджети, 
особено през годините 2009 - 2010, които се очаква да бъдат 
най-тежките от кризата. Така че Комисията предложи да даде 
възможност на държавите-членки да разходват за такива мер-
ки финансиране, което на 100% да идва от Европейския соци-
ален фонд, без да предоставят собствено финансиране като 
дял от общото. 

Държавите-членки обаче не останаха убедени, че това е 
най-добрият начин за облекчаване на тежестта върху нацио-
налните бюджети и в момента се водят преговори за допълни-
телни възможности за изразходване на тези средства. 

А що се отнася до Фонда за адаптиране към глобализа-
цията, там опростяването, което се предвиди, бе да се намали 
прагът и изискванията за предприятия, кандидатстващи за под-
помагане по този фонд, а също и намаляване на изискванията 
за кандидатстване за помощи при масовите освобождавания 
от работа.

Един нов инструмент се нарича „Моето място на картата”, 
което е услуга за намиране на работна заетост в целия Евро-
пейски съюз.

Друго важно нещо относно Съвета през юни 2009 г. бе, че 
освен, че потвърди приоритетите, заложени в Съобщението на 
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Комисията и предходния Съвет, се акцентира върху подхода 
на гъвкавата сигурност. На какво се дължи това? Причината е, 
че в момента работим в краткосрочен план, за да се преборим 
с непосредствените предизвикателства, но не бива да губим 
от поглед и дългосрочния план и по-специално последиците за 
пазара на труда от всички мерки, които се предприемат.

Това бяха най-скорошните тенденции.

Нека да кажа няколко думи за последващите действия от-
носно това как бихме могли да подходим и какво да очакваме 
от по-нататъшното развитие на Лисабонската стратегия. 

Каза се сутринта, че държавите-членки много активно об-
съждат различните възможности за развитието на стратегията. 
Чухме също така, че всяка държава-членка си има своите не-
посредствени нужди и приоритети, които не на всяка цена са 
свързани с по-глобалните дебати за стратегията за следващо-
то десетилетие. Сега обаче процесът на прилагане на политики 
през тази година ще бъде подобен на това, което сме виждали 
и досега. Държавите-членки продължават да са задължени да 
докладват до средата на октомври както по отношение на при-
ложените мерки, така и по отношение на тяхната обвързаност 
със стратегическите реформи, които следват през последните 
няколко години.

Освен това пакетът документи, изготвен за Съвета през 
декември 2009 г., най-вероятно ще включва и подробен доклад 
относно напредъка по прилагането на Плана за икономическо 
развитие до този момент. Това ще е един най-вероятно богат 
на информация доклад относно това какво се е случвало досе-
га и ще даде храна за допълнителни дискусии относно бъдеще-
то на Лисабонската стратегия.

Съвместният доклад за заетостта е основният документ 
относно напредъка в политиката по заетостта. Не е само за-
дължение на Комисията да изготвя документ, произтичащо от 
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Договора за Европейския съюз, но това е и важен източник на 
информация за държавите-членки, в който не само се посочват 
добрите и лошите ученици, а дава възможност за информация 
за добри практики.

Относно това как ще се развива Лисабонската стратегия, 
това няма да е предмет на едностранно решение, ще се водят 
много широки консултации през следващите няколко дни, като 
се започне от средата на октомври най-вероятно, ще продъл-
жат до началото на декември, ще участват най-различни заин-
тересовани страни, в това число държави-членки, национални 
координатори по Лисабонската стратегия и също така социал-
ни партньори като цяло, в по-широк смисъл. 

Резултатите от тези консултации също ще се вземат 
предвид от Комисията при решението, което тя трябва да из-
готви по-нататък. Не можем на този етап да преценим какво ще 
решат държавите-членки в тези консултации. Ясно е обаче, че 
Европейската комисия отдава голямо значение на структурни-
те реформи.

Всички доклади досега показват, че държави-членки, кои-
то са започнали да изпълняват активни мерки за пазара на тру-
да и реформи, укрепващи системите за социална защита, за да 
постигнат по-висока устойчивост, са също и държавите-членки, 
които в момента се възстановяват по-бързо и по-лесно се из-
правят пред предизвикателствата. 

Затова смятам, че можем да кажем съвсем спокойно, че 
структурните предизвикателства и в бъдеще ще си останат съ-
щите, както бе споменато и тази сутрин, по-специално в контек-
ста на България, по отношение на търсенето и предлагането 
на квалификации. Това са проблеми сега и най-вероятно ще 
си останат такива и след излизането от кризата. И понеже про-
блемите ще си останат сравнително неизменени, ще трябва да 
останат неизменени и приоритетите, особено по отношение на 
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политиката към обучението и политиката на пазара на труда. 
Разбира се, не е възможно отсега да въведем мерки, които да 
решат всичките ни бъдещи проблеми, но трябва да си дадем 
сметка, както чухме и тази сутрин, че политиците трябва да 
вземат много сложни решения именно поради тази непредви-
димост.

Други области, върху които най-вероятно ще се съсредо-
точава и в бъдеще Лисабонската стратегия, включват широки-
те дебати относно управлението като цяло, въпроси и полити-
ки, свързани с наблюдението и сравнителните анализи. Говори 
се за евентуални промени в числовите показатели или целите, 
заложени в Лисабонската стратегия, по които се оценява и на-
предъкът досега. Те може да се преразгледат.

Важно измерение на Лисабонската стратегия ще бъде и 
външният план. Това е нещо, което вече бе споменато през 
2008 г. в Заключенията на Съвета. Каква е идеята тук? Тези 
приоритети е необходимо да бъдат максимално съгласувани с 
общите цели на Европейския съюз и да се прилагат и на други 
международни форуми, например при подготовката на евро-
пейските политики и позиции по въпроси като глобализацията, 
международната търговия, измененията на климата и енер-
гетиката. Това е един друг въпрос, който следва да се взема 
предвид и в бъдеще.

С това ще приключа, но с удоволствие бих отговорила на 
въпроси, ако има такива.

Благодаря ви.

МОДЕРАТОР СТАФАН НИЛСЪН: Ще очакваме Вашата 
разработка на комисията през октомври - ноември, която ще 
отрази процеса на консултациите. Вие ще се допитате до всич-
ки заинтересовани страни в Европа. Аз мога да ви кажа, че ние 
от Обсерваторията внимателно следим това, което се случва 
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при вас, знаем за вашите намерения. Това е голям проблем, по 
който дискутираме.

Но нека да се върнем на нашия дебат сега. Ще дам дума-
та на госпожа Наталия Попова и ще чуем още за международ-
ното измерение на тези проблеми.

Заповядайте.

НАТАЛИЯ ПОПОВА: Благодаря Ви, че ми давате думата. 
Благодаря за това, че поканихте представител от Международ-
на организация на труда.

И така, днес бих искала да говоря пред вас за Глобал-
ния пакт за работните места. С това ще очертая мерките, които 
предприема Международната организация на труда, съвмест-
ните усилия, които се правят, за да се справим с проблема, 
пред който сме изправени. 

Моята презентация съдържа три части. Първо, ще пого-
воря за общите аспекти на кризата и усилията, които полагаме. 
После ще говоря за Глобалния пакт за работните места и него-
вото съдържание. Ще се спра на конкретните мерки, с които ще 
изпълним договореностите по този пакт.

Предполагам всички знаете, че Международната органи-
зация на труда има уникална структура сред специализираните 
организации на ООН. Благодарение на това можем да ангажи-
раме за участие всички заинтересовани страни по конкретен 
проблем. Ние признаваме, че всяка страна има своите особе-
ности и следователно трябва да се предпазваме от подход, при 
който се търсят универсални решения. 

Проблемът за политиката в момента е следният: може ли 
чрез политика да осигурим бързо възстановяване на пазара на 
труда и да предпазим уязвимите групи от по-нататъшни щети. 
Знаем, че възстановяването на работните места ще протече 
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по-бавно от икономическото възстановяване. През 2008 г. кри-
зата настъпи вследствие на дългогодишен спад в икономики-
те. Прогнозата на МОТ беше, че ще продължи влошаването на 
ситуацията през 2009 г. и това ще доведе до общо от 39 до 61 
милиона безработни в света през 2009 г. в сравнение с 2007 г. 
В крайна сметка глобалната безработица ще варира от 219 до 
240 милиона. Това е рекордно равнище в световен план.

Сега бих искала да ви представя няколко сценария. Нека 
погледнем тази графика. Виждаме две възможни траектории за 
глобалната заетост за периода до 2015 г. Това е хоризонтът, 
указан за целите на хилядолетието. В синьо виждаме нараства-
не на активното население. В червено и зелено показваме раз-
личните допускания за възстановяването на производството и 
съотношението на нарастването на заетите и увеличението на 
производството. Ако има ръст по червената линия, по зелената 
също ще има. Несъответствията могат да се компенсират от 
2 до 3 години. Има несъответствие между нивото на заетост и 
предлагането на работна ръка. Ако възстановяването е бавно, 
несъответствията ще се преодолеят с много по-бавен темп.

Сега искам да представя още два сценария. Допускаме, 
че имаме бърз икономически растеж и при двата случая, пока-
зани на графиката, но с различна еластичност на заетостта. Ко-
ефициентът на тази еластичност ще се променя с 1 процентен 
пункт в съответствие с икономическия растеж. Когато имаме 
висока еластичност, например 0.6% на графиката, тогава не-
достигът е по-малък в краткосрочен план, сравнено със сцена-
рия на по-ниска еластичност.

Какъв е изводът от тези четири сценария? Тези цифри ни 
водят до един основен извод: солидната заетост и голе мият 
ръст са от съществено значение. Политиките трябва да са на-
сочени и към двете цели, за да се осигури истинско възста-
новяване на заетостта. Ако производството се възстановява 
бавно, а също и работните места, тогава света го чака може би 
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шестгодишен период на затруднения на пазара на труда. Ако 
стимулите се насочват към конкретните работни места, този 
период ще е по-кратък, може би три години.

Тук виждаме един списък на действията на МОТ по под-
готовка на Глобалния пакт по работните места. Вижда се, че 
бе извършена огромна подготвителна работа по линия на три-
странния диалог, за да се стигне до тази договореност. Няма 
да се спирам на подробностите, тъй като времето ни е ограни-
чено. Тристранният диалог протече активно както на национал-
но, така и на международно ниво. Проведоха се множество кон-
султации с други международни организации, протече и дебат 
с академичната общност преди да стигнем до този пакт.

Тук виждаме списък на всички дискусии, които Междуна-
родната организация на труда проведе в различните части на 
света като подготовка за този пакт.

Какво представлява Глобалният пакт по работните места, 
какво съдържа той? Изправена пред перспективата от дългого-
дишен период на висока безработица и затварянето на пред-
приятия, МОТ адаптира този Глобален пакт, отразяващ въз-
можните политики, които могат да се въведат за стимулиране 
на заетостта и подпомагане на хората и семействата. Този пакт 
е спогодба между тристранните участници – правителството, 
работната сила и работодателите. Основните цели тук са да се 
заложат основните съгласувани задачи, чрез които да се прео-
долее изоставането при възстановяването на пазара на труда. 
Всичко това изисква координирани действия на национално и 
регионално ниво. 

Пактът е приет на високо равнище през юни 2009 г. Сви-
кани от МОТ, лидерите се събраха с цел да се насърчи една 
по-справедлива глобализация и въвеждането на нови държав-
ни структури. В пакта има портфейл от 25 мерки за политики в 
четири основни области: първо, да се ускори създаването на 
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заетост; второ, да се изграждат системи за социална закрила; 
трето, да се укрепва зачитането на международните стандарти 
на труда; четвърто, социален диалог, колективно договаряне и 
стимулиране на действие.

Какви са инициативите, които се предприеха след догова-
рянето на този пакт? МОТ предприе действия в четири области. 

Първо, насочихме се към международен диалог по поли-
тиките и тяхното координиране. Това направихме с други меж-
дународни и регионални организации с международните фи-
нансови институции. Подпомогнахме междуправителствената 
координация на политиките. Също така подпомагаме и процеса 
по оформяне на една справедлива глобализация.

На второ място, осигуряваме техническа помощ. Догово-
рили сме работни планове с множество страни, подпомагаме 
много страни да проследяват тенденциите на пазара на труда, 
а също и набиране на достатъчно информация за разработва-
не на новите политики. Работим също и по много секторни из-
мерения. 

Накрая извършихме и множество анализи. Опитваме се 
да разработим методология и да дадем на страните инстру-
ментариум, чрез който да измерят дълбочината на кризата и да 
предприемат съответни действия.

Сега бих искала да ви покажа някои резултати от проуч-
ването, което споменах в началото на моето изказване. Между-
народната организация на труда проучи действията, които са 
предприети от средата на 2008 г. до юли 2009 г. Целта ни бе да 
видим каква е периодичността на тези мерки сред 54 страни. 
Мерките обхващат всички социални групи и всякакви региони. 
Искахме да видим кои са най-често предприеманите мерки и 
кои са най-малко популярните.
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Обхванахме четири области. Първо, стимулиране на тър-
сенето на работна ръка, насърчаване на работни места и под-
помагане на търсещи работа. После разширяваме обхвата на 
социалната закрила. Накрая, социален диалог и укрепване на 
правата на работното място. Това проучване е съобразено и с 
постигнатото на конференцията в Лондон.

Какви са резултатите? Шестте мерки с най-висока регу-
лярност са: инфраструктура, субсидии, данъчни облекчения за 
малките предприятия, кредити за малки предприятия, обуче-
ние, материална база, консултации с работодателски органи-
зации, социална закрила чрез парични плащания. Тези мерки 
съответстват на вариантите за политика, разработени в гло-
балния пакт.

Шестте мерки, които са най-малко популярни, са: допъл-
нителни мерки за борба с наемане на деца за работа, консул-
тации на секторно ниво, повишен капацитет на трудовите ин-
спекции и закрила на работниците имигранти.

Анализът на тези мерки ни показва, че отделните държа-
ви отговарят по различен начин на ситуацията. Отговорът на 
държавите зависи от финансовия капацитет, с който разпола-
гат. Подробностите по това проучване могат да се прочетат на 
уеб страницата на МОТ.

Това е всичко от мен. Готова съм да отговаря на вашите 
въпроси. 

Благодаря. (Ръкопляскания.)

МОДЕРАТОР СТАФАН НИЛСЪН: Благодаря Ви, Ната-
лия. Върнахме се към по-широките въпроси. Вие представля-
вате една международна организация и Ви благодаря за тази 
възможност да погледнем нещата в по-широк план.
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Сега давам думата на госпожа Владимира Дърбалова за 
следващия доклад.

ВЛАДИМИРА ДЪРБАЛОВА: Благодаря, господин пред-
седател.

Аз съм член на Европейския икономически и социален ко-
митет, от Чехия съм, представлявам работодателите. Бях оп-
ределена в нашата комисия като докладчик по въпросите на 
професионалните умения и квалификацията във връзка със 
заетостта.

В началото на своето изложение бих искала да направя 
някои общи коментари. Председателят на секцията ни по со-
циални въпроси сутринта начерта някои от основните ни прио-
ритети и цели и сред тях е постигането на приобщаващ пазар 
на труда. Това е един от основните приоритети и на Шведското 
председателство на Европейския съюз. Шведският министър 
на труда много пъти е повтарял, че основната му загриженост 
е, че една трета от хората в трудоспособна възраст всъщност 
са извън пазара на труда. 

Постигането на добро функциониране на пазара на тру-
да е много сложен процес, защото включва много елементи и 
много движещи сили. Според мен повишаването на квалифика-
цията е един от пътищата към повишаване и на адаптивността 
на хората и получаване на по-приобщаващи пазари на труда и 
преодоляването на недостатъците на тези пазари на труда в 
бъдеще.

Изглежда днес цяла Европа призовава за повишаване на 
квалификацията, а ако не и цял свят. Европейската комисия 
издаде този така важен документ „Нови умения за нови работ-
ни места”, а на извънредното заседание в Прага се потвърдиха 
същите приоритети. Същото бе препотвърдено и от страна на 
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ОИСР на срещата на тази организация. В Женева миналия юни 
беше приет техният стратегически документ.

И така, Европейският икономически и социален комитет 
приветства новата инициатива и новото Съобщение на Евро-
пейската комисия относно новите умения за нови работни мес-
та. За първи път Комисията представя един системен подход, 
един механизъм, да го наречем, за наблюдение, оценка и про-
гнозиране на бъдещите нужди на пазара на труда. Комисията 
също така мобилизира съществуващите инструменти, като съ-
щевременно въвежда и нови. 

Докладът на Комисията се основава върху проучвания и 
анализи, издадени от европейската агенция CEDEFOP, като 
някои данни трябва да се преразгледат, защото част от тях са 
от преди кризата, но все пак са доста впечатляващи. Например 
до 2020 г. в Европа ще бъдат създадени около 100 млн. нови 
работни места, една трета от които ще бъдат в отрасъл услуги.

Основното послание, което може да се извлече от анали-
за на CEDEFOP е, че търсенето на квалификации продължава 
да нараства, а политиките трябва да гарантират, че работната 
сила ще бъде достатъчно адаптивна, за да откликне на това 
търсене.

Сега бих искала да засегна някои важни моменти, които 
бяха повдигнати по време на срещата на нашата работна група. 
Нашата работна група се състои от различни представители 
на социалните партньори, в това число работодатели, медии и 
гражданското общество. Съставът беше много добре баланси-
ран. Аз смятам, че нашият общ принос ще бъде много оценен 
и добре балансиран. Говорихме например за дефиницията на 
умения и квалификация, тъй като има съществени различия в 
отделните държави-членки по това как се определят тези по-
нятия. 
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Също така разговаряхме и за качеството на новите ра-
ботни места, защото нашата цел не е просто да се създадат 
повече работни места, но и по-качествени. Говорихме и за ця-
лостния потенциал на европейския пазар на труда, тъй като 
заглавието на документа на Европейската комисия може да се 
разглежда така, сякаш говорим просто за нови работни мес-
та. Не бива обаче да забравяме и за съществуващите работни 
места, тоест целият потенциал на пазара на труда в Европей-
ския съюз трябва да се реализира максимално. Също говорих-
ме и за зелената икономика, тъй като много хора си мислят, че 
тези нови зелени работни места са нещо изкуствено създаде-
но, нещо, което е откъснато от съществуващата заетост. Но и 
традиционните, старите сектори също биха могли да доприне-
сат за развитието на зелената икономика, така че тя да бъде 
изнесена на преден план.

Друга тема, която засегнахме, е недискриминацията и 
равните възможности за половете. Говорихме и за големите 
и малките предприятия и конкретните нужди на малките пред-
приятия. Основата за нашите дискусии бе среща, организирана 
в Брюксел, на която поканихме различни предприятия – мал-
ки, големи и държавни организации. Разликите между тях са 
действително съществени, поради което заключихме, че тряб-
ва да се вземат предвид специфичните нужди на средните, 
малките и микропредприятията.

Друга тема, която разгледахме, бе сътрудничеството 
между учебни заведения и предприятия. Очертахме и ролята 
на социалните партньори и гражданското общество в целия 
процес на повишаването на квалификацията и осигуряване на 
по-добра съгласуваност между умения и потребности на паза-
ра на труда.

В заключение бих искала да кажа няколко думи за загла-
вието на настоящото заседание. Този следобед говорим за ра-
ботни места, за умения и за криза. В тази връзка бих искала 
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да подчертая, че изграждането на умения и квалификация е 
много дълъг и скъпо струващ процес за цялото общество, за-
това трябва да се разглежда както от дългосрочна, така и от 
краткосрочна гледна точка. 

По отношение на дългосрочната гледна точка е важно от-
говорността да бъде споделена, тъй като има много заинтере-
совани страни в процеса на повишаване на квалификацията и 
правилното оползотворяване на уменията. Това са представи-
тели на различни министерства, на службите по заетостта, оси-
гурителните институции и висшите учебни заведения. Затова 
аз призовавам да споделяме отговорността, за да постигнем 
по-добро съгласуване на действията.

По отношение на краткосрочната гледна точка бих иска-
ла да подчертая, че всяка краткосрочна мярка, всяка временна 
мярка е добре дошла, защото ще помогнем както на работода-
телите, така и на наетите да преодолеят кризата.

С тези думи ще приключа и съм готова да взема участие 
в дискусията.

МОДЕРАТОР СТАФАН НИЛСЪН: Благодаря, Владими-
ра, за Вашето изложение. Много се радвам, че заявихте готов-
ност да вземете участие в дискусията.

Не на последно място ще разгледаме гледището на хора-
та с увреждания и давам думата на госпожа Гунта Анка, член 
на Европейския икономически и социален комитет.

ГУНТА АНКА: Благодаря, Стафан. Благодаря, че ни пока-
нихте да говорим по тези така важни проблеми – проблемите 
на заетостта. 
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За никого не е тайна, че заетостта е много важен въпрос 
за хората с увреждания не само сега, по време на криза, но и 
преди кризата. 

Преди да мина към изложението си по същество бих иска-
ла да ви дам обща представа за това какво имам предвид под 
термина увреждания. Под увреждане се има предвид това, ко-
ето виждате, това е извадка от Конвенцията на ООН, където е 
възприет един социален модел на увреждания. Как го виждаме 
в тази рамка? Това е доста теоретично и сухо формулирано, но 
аз ще се опитам да го обясня по-просто. Моето увреждане не 
е причинено от мен самата, моето увреждане е причинено от 
средата, това, което ме обкръжава. Защо? Ако искам да стиг-
на до втория етаж, няма да мога, защото има стълби. Вината 
за това не е моя, не съм виновна, че имам увреждане, не съм 
виновна, че има и стълби. Може би архитектът, може би проек-
тантът не се е замислил за моите нужди.

И така, увреждането е следствие от средата. Затова е 
много важно първо да се спрем на социалния модел преди да 
преминем към обсъждането на заетостта на хората с увреж-
дания. Нека да разгледаме следващия слайд, който съм заим-
ствала от един английски университет. Тук става въпрос за раз-
личен вид увреждания. Вижда се една петолъчка, на всеки от 
лъчите е поставен различен вид увреждане. Имаме физическо 
увреждане, после имаме глухи хора, слепи хора, интелектуал-
ни увреждания и психо-социални увреждания. Защо това е она-
гледено с петолъчка? Защото не можем в един кюп да сложим 
всички хора с най-различни увреждания и да кажем: ето това 
сме направили за вас, тези мерки сме разписали. Нещата не 
стават така. Няма да се получи нищо, тъй като хората с увреж-
дания са много различни един от друг. Това онагледяване има 
за цел да ви покаже колко отдалечени са хората с увреждания 
един от друг и от обществото като цяло, което е концентрирано 
по средата на петолъчката.
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Тук виждаме, че имаме наистина огромни различия меж-
ду хората с различни увреждания. Виждате, че отделните групи 
увреждания са свързани с една линия. Тази линия има за цел 
да представи различните услуги, които да облекчат хората с 
увреждания. Чрез един интегриран подход цената, която тряб-
ва да плати обществото, е много по-ниска. А това ще доведе и 
до повишена достъпност за хората с увреждания.

Немалко е свършено в Европа по отношение на хората с 
увреждания. На този слайд виждате някои законодателни ак-
тове в Европейския съюз относно осигуряването на заетост за 
хората с увреждания. Казах на Стафан, че мога да говоря час 
– час и половина, той ми каза, че това не е приемливо, така че 
няма да навлизам в подробности. Ако проявявате интерес към 
някои от тези законодателни актове, можете да отидете на сай-
та на Главна дирекция „Социални въпроси и заетост” и можете 
да се запознаете с тези регламенти, директиви и решения. Но 
действително виждате, че има различни видове законодателни 
актове в посочената област.

На този слайд съм се опитала да представя малко статис-
тическа информация. Това не е нищо ново, данните са стари, 
тъй като ЕВРОСТАТ започна да включва в анализите си хората 
с увреждания сравнително отскоро и го прави доста рядко. Така 
че трудно се намират такива статистики. Ако говорим за хората 
със сериозни увреждания, 78% от тях нямат никаква работа. 
Що се отнася до хората на възраст между 16 и 24 години с ув-
реждания от всякакъв характер, при тях заетостта е около 27% 
сравнено с 45% при младежите на същата възраст без увреж-
дания. Във възрастовата група от 55 до 64 години работещите 
хора с увреждания са 15%. Ако се съсредоточим върху хората 
с интелектуални увреждания, там положението е още по-лошо. 
За тях достъп до пазара на труда практически не съществува.

И така, макар и да имаме толкова голяма законодателна 
база, статистиката показва доста мрачно положение. Въпросът 
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е как да променим това положение, можем ли да го променим и 
какво може да се направи макар и по време на криза.

Нека да разгледаме кои са четирите бариери за заетост-
та, основните пречки за заетостта на хората с увреждания, по-
специално в Европа. 

Първата и най-важната пречка според мен това са от-
рицателните нагласи или липсата на разбиране. Опитвам се 
да говоря много по този въпрос именно поради значението на 
проблема. Втората група пречки са административните пречки. 
Понякога е много трудно да се получи подкрепа от страна на 
правителството за осигуряване на заетост на хората с увреж-
дания, защото работодателите винаги си казват, че е по-лес-
но да не наемат такива хора, отколкото да ги наемат. Третата 
пречка е липсата на физически достъп до работното място. И 
последната пречка е липсата на гъвкавост у работодателите. 
Какво имам предвид под гъвкавост? Нещо съвсем простичко. 
Понякога работодателите просто не се замислят за някои прос-
ти неща, които биха променили ситуацията значително.

Преди четири месеца мой приятел отиде да говори с един 
работодател. Приятелят ми ползва инвалидна количка. И ра-
ботодателят му казал: работното време е 8 часа. Приятелят 
ми казал: аз не мога да работя 8 часа без почивка, защото ми 
трябва поне един час да си полегна, за да мога да продължа 
да работя. И работодателят казал: о, не, това не е възможно, 
не ни е такава системата. Отидох аз при този работодател и му 
казах: наистина ли нямате някаква малка стая с диван, където 
да може да си полегне. Да, разбира се, че имаме – отговори 
той – но не се бях сетил първия път. Така че няма достатъчно 
информираност, няма достатъчно гъвкавост, която би осигури-
ла по-голям достъп за хората с увреждания, дори и в случаи, 
когато осигуряването на такива възможности изисква минимал-
ни промени.
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Следващият слайд се отнася до ролята на лицата, отго-
ворни за решенията. Какво трябва да направят те, за да по-
добрят положението на хората с увреждания? Първото и най-
важно е да се осигурят стимули за фирмите, за да могат те да 
наемат хора с увреждания. Важно е тези стимули не просто да 
се предоставят, но да се предостави и достатъчна информация 
за тях. 

Можем дълго да говорим и за видовете обучение и квали-
фикация, които могат да се осигурят на служителите. Евентуал-
но да се запишат конкретни текстове в европейските директиви 
за обществените поръчки. Важно е също така и в максимална 
степен да се използват структурните фондове за безвъзмездно 
финансиране за наемане на такива хора на работа. Трябва да 
говорим също така и за хоризонтално законодателство, което 
забранява дискриминацията. В момента такова се разработва 
в Европейския съюз и си мисля, че проблемите на хората с ув-
реждания ще залегнат в него.

Следващият слайд се отнася до ролята на работодатели-
те. Какво могат да направят те, за да подобрят положението на 
хората с увреждания. Разбира се, те следва да увеличат уси-
лията си, за да подобрят положението на тези хора. Трябва да 
се разработват такива продукти, които са достъпни за всички. 
Освен това могат да се актуализират вътрешните политики за 
работните места, така че хората с увреждания да се ползват 
от същите възможности, каквито се дават на останалите наети 
лица.

Минаваме на следващия слайд. Той се отнася до ролята 
на синдикатите. Синдикатите са онези, които могат да предста-
вят потребностите на хората с увреждания като наети лица. Те 
трябва да засилят своята ангажираност по тези въпроси, за да 
се подобрят условията на труд. Важно е също така да се дадат 
възможности на тези хора да имат достъп до квалификация, 
обучение и различните мерки. Освен това да могат да се до-
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говарят с фирмите. Синдикатите да помислят как да засилят 
участието на хората с увреждания в отделните структури, кои-
то разработват важни решения.

Трябва да се спрем на още една роля – ролята на не-
правителствените организации, които се застъпват за тях. Тези 
неправителствени организации следва да отстояват разработ-
ването на ново законодателство, да проследяват развитието 
на нови политики, трябва да се възползват от всяка възмож-
ност за внасяне на промени в действащото законодателство. 
Те трябва да подпомагат диалога между работодатели, работ-
ници и хора с увреждания. Могат да повишават осведоменост-
та на хората относно проблемите на хората с увреждания. Те 
могат да допринасят и за повишаване на квалификацията на 
хората с увреждания.

Връщам се на проблема с негативните нагласи. Там е 
първата стъпка, която трябва да предприемем, за да проме-
ним живота си. Така стигаме до следващия слайд – отношени-
ето. Какво можем да направим в тази област? Тези нагласи се 
базират на митове, предразсъдъци, стереотипи. Негативните 
нагласи водят до дискриминация. На какво почиват посочени-
те нагласи, предразсъдъци и стереотипи? Отговорът ще бъде 
интересен. Те почиват на приказки, на литература, на кино, на 
история. Мога да покажа само няколко примера, а иначе, както 
казах, мога да говоря часове наред. 

Например, ако вземем приказките, нека да си спомним 
образа на вещиците. Всички те са хора с увреждания, някои 
от тях са с гърбици, други ползват патерици. Имаме негативни 
нагласи към тях. Чрез тези приказки ние възпитаваме децата 
на това, че хората с увреждания имат ограничени способности. 
Да вземем литературата и киното. В тях се показва, че хората 
с увреждания не могат да са щастливи в живота си. Помислете 
си за финала на много романи и филми. Финалът търси хепи 
енда. Хепи енд е възможен по два начина – първо, хората с ув-
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реждания оздравяват, те прохождат, стават от инвалидната ко-
личка, проглеждат и са истински щастливи, защото са здрави; 
другият хепи енд се случва тогава, когато хората с увреждания 
умират и на останалите им олеква, защото вече нямат грижи. 
Това се открива в много романи и възпитава негативна нагласа 
към хората с увреждания. 

Да вземем историята. Не съм напълно убедена, че вие 
знаете, че американският президент Рузвелт е ползвал инва-
лидна количка, но рядко се е снимал с нея, защото е казал: 
американският народ няма никога да повярва на думите на 
своя президент, ако го види в инвалидна количка.

Всичко това се е случило много отдава. Можем да твър-
дим, разбира се, че днес нагласите са променени. Дискримина-
цията произтича от негативните ни нагласи. Не защото искаме 
обезателно да дискриминираме, а защото не разбираме добре 
положението на тези хора.

Стигам до последния си слайд. Дано да разберете моето 
послание там. Това е една русалка от приказка, русалка, която 
ще бъде лице с увреждане, която молите да стъпи на земя-
та. Тя ще трябва да си служи с инвалидна количка. Но ако я 
оставите в океана, тя няма да е лице с увреждане и няма да я 
възприемаме като такава. Искам да пожелая на всички вас, на 
Европейския съюз да направи така, че нашето общество да е 
един океан, където всяка русалка се чувства достатъчно добре 
и никой не я възприема като лице с увреждане. 

Благодаря. (Ръкопляскания.)

МОДЕРАТОР СТАФАН НИЛСЪН: Много Ви благодаря, 
Гунта. Радвам се, че във Вашето изказване засегнахте евен-
туални мерки, които могат да се предложат на работодатели-
те и други социални структури. В Европейския икономически 
и социален комитет са представени работодателите, наетите 
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лица и различните интереси в обществото. Тази сесия е под 
надслов политика за работни места и растеж. Имаме нужда от 
последователни мерки. Предстоят заключенията от срещата в 
Копенхаген. 

След Банкок навсякъде говорим за работни места и не 
можем да забравим и проблемите с климата. От друга страна, 
имаме нужда от стратегия с добра насоченост. Предстои да 
приемем нова стратегия. В този контекст ви приканвам да се 
включите в нашия дебат.

Заповядайте.

КСАВИЕ ВЕРБОВЕН, Белгия: Аз съм член на Европей-
ския икономически и социален комитет. Искам да кажа нещо за 
ролята на институциите по време на криза. 

Смятам, че международните институции, които са създа-
дени, не изиграха своята ролята. Нито Световната банка, нито 
Международният валутен фонд са в състояние да се намесят в 
този момент и да предотвратят кризата. Аз съм на мнение, че 
ако организациите можеха да се наложат, трябваше да сменят 
диригента, а накрая – и целия оркестър. Нещо, което забрави-
ха да направят. Говори се за това на срещата на Г-20, но много 
предпазливо. Но след това нещата затихнаха. 

Съжалявам, защото това беше моментът, в който можеше 
да бъде засилена ролята на Международната организация на 
труда в Женева, която би изиграла ролята на контрольор върху 
световните и международни споразумения. Можеше също така 
да санкционира, когато е нужно, защото знаем много добре, че 
това не е само финансова криза, това е криза и на системата, 
криза, свързана с делокализацията, с несправедливото раз-
пределение на богатствата в световен мащаб. Международни-
те организации не бяха в състояние да овладеят този процес. 
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Така че те не се възползваха от кризата, за да засилят ролята 
на Международната организация на труда в Женева.

А що се отнася до обучението и до образованието, аз съм 
съгласен с всички оратори, които се изказаха. Ролята на об-
щото образование, на техническото и университетското обра-
зование, е нашите млади хора да бъдат готови за деня, който, 
надявам се, скоро ще дойде и когато ще имаме отново иконо-
мически растеж. 

Заедно с подобряване на обучението трябва да положим 
усилия за създаване на нови работни места, защото обучение-
то на млади мъже и жени за работни места, които не съществу-
ват, това наистина е проблем. Да, обучение да, но заедно със 
създаването на нови работни места.

Искам да кажа нещо, свързано с изказването на Мира. 
Имаме обучение в Европа. Напълно съм съгласен, ние тряб-
ва да инвестираме в общество на познанието, но не бива да 
пренебрегваме промишлеността, индустрията, където работят 
милиони хора в Европа. И ако ние не инвестираме в индустри-
ята, ще я загубим като такава. Ние ще имаме нужда от добри 
специалисти не само в областта на услугите, но също така и в 
областта на промишлеността, защото те ще бъдат гарант, че 
промишлеността ще остане сектор с висока производителност 
в Европа.

МОДЕРАТОР СТАФАН НИЛСЪН: Благодаря.

Има ли други желаещи да вземат думата? Заповядайте.

ТОМАС КУРТ: Благодаря. Аз представлявам групата на 
работодателите от Великобритания и съм член на Европейския 
икономически и социален комитет.
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Първо искам да поздравя всички оратори от този следо-
бед. Чухме чудесни изказвания. Възползвам се също така от 
възможността да благодаря на българския Икономически и 
социален съвет за отличната организация на конференцията 
днес и утре.

Ще говоря по тема, която е свързана с коментарите на 
г-жа Колева и Владимира. Говорим много за загубата на работ-
ни места, но при рецесия неизменно има икономически спад. 
Ако няма такава загуба на работни места, няма да има пре-
структуриране. Вече чухме, че обикновено първо страда произ-
водството и земеделието. Питаме се как да осигурим заетост 
на младите. 

Има още един голям проблем – какво се случва, когато 
хората над 45 години, които са добре квалифицирани, разби-
рат, че работните места в тяхната област се закриват. Знаем, 
че нашите деца се справят много по-добре с компютрите от нас 
и е голямо предизвикателство да накараш един застаряващ ра-
ботник да развие нова квалификация. Мисля, че тук трябва да 
поставим акцента. Ако цял живот сте били ангажирани с няка-
къв технически процес, който излиза от употреба, трябва бързо 
да преориентирате своята квалификация. Ето това е големият 
проблем.

Предвид на демографския проблем, с който се сблъсква-
ме, сега е все по-важно да преквалифицираме по-възрастните 
работници. Много от това, което чуваме днес тук, се отнася до 
процесите и подпомагане на възстановяването. Но всичко това 
ми напомня за един образ на Чарлз Дикенс, който е бил убеден, 
че все нещо ще излезе, ще се появи. Къде е това нещо? Къде 
са новите работни места? 

Госпожа Колева говори за Лисабонската стратегия. Един 
от нейните акценти е научноизследователската дейност, която 
трябва да възлиза на 3% от брутния вътрешен продукт. Без-
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покоя се обаче, че рецесията ще направи тази цел все по-уяз-
вима, тя вече се определя на 1%. Това е сериозен спад през 
последните 12 месеца. Необходимо е да гарантираме, че науч-
ноизследователската дейност се отразява и в стратегиите за 
заетостта. Например Рамкова програма 7 дали е обвързана с 
това, което предвиждаме за пазара на труда? 

Говорим за зелената енергия и изменението на климата, 
но новите работни места ще се появят в области, които ние 
днес като лаици не можем да предвидим. Някои технологии 
обаче ще останат. Информационните технологии например ще 
останат за десетилетия напред.

Това, което трябва да правим сега, е да си послужим с на-
учните изследвания, за да определим новите технологии и да 
сме сигурни, че вървим в крак с тях, защото там ще се появят 
новите работни места. Благодарение на научните изследвания 
Европа поддържа своята конкурентоспособност и предимства 
пред Китай например. Въпросът ми е, колко далеч стигаме с 
Лисабонската стратегия и как я обвързваме с научните изслед-
вания? След шест години със сигурност ще има много хора, 
които ще търсят нови работни места.

Благодаря.

НАТАША ДЖИНСКА: Аз съм от Полша и съм член на Ев-
ропейския икономически и социален комитет в Брюксел. 

Радвам се, че тук говорим и по социални проблеми, в кон-
текста на една криза, която не е просто икономическа криза, но 
застрашава и обществото ни. Чухме, че и хората с уврежда-
ния са изправени пред проблеми, застаряващите лица – също. 
Младежите се сблъскват с проблемите на пазара на труда. 
Има опасност младите специалисти, които току-що са завър-
шили, да започнат професионалния си път от бюрата по труда. 
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Мисля, че трябва да помислим по-добре за професионалното 
им развитие. 

Появяват се и проблеми със здравеопазването, тъй като 
хората са изложени непрекъснато на стрес. Това се отразява 
на живота в семейството, създават се проблеми за обикнове-
ните хора, кризата засяга всички ни.

Някои казват, че нивото на потреблението спада. Това е 
така, защото хората губят работното си място. Но по-важното 
е, че потребителят губи своята увереност, той вече не се дове-
рява на финансовите институции, на държавните институции, 
губи се доверието в социалната закрила. 

Високо ценя презентацията, която бе показана от нашите 
български колеги, тъй като те очертаха комплексната страте-
гия, която ще се следва. Ще се предприемат множество мерки 
за преодоляване на кризата. Каза се, че кризата е по-сложна 
от това, което сме очаквали – тя е икономическа, финансова, а 
също и социална. Поради цената на социалните проблеми тя 
може да се окаже много съизмерима с цената на финансовата 
криза.

МОДЕРАТОР СТАФАН НИЛСЪН: Благодаря, Наташа.

Заповядайте.

ЛАРС НИБЕРГ, Швеция: Благодаря. Аз съм от Европей-
ския икономически и социален комитет, представлявам швед-
ските трудещи се.

Първо ще коментирам изказването на Гунта относно хо-
рата с увреждания. Когато тя говори, аз си спомних за човек, 
когото срещнах преди време, посредник на пазара на труда, 
англичанин. Когато той се натъквал на хора с увреждания, каз-
вал: какво мога да направя за вас? Всеки път се опитвал да 
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намери работа, но не успявал. Постепенно променил отноше-
нието си и започнал да пита: какво можете вие да направите 
за нас? Лицето с увреждане тогава описвало какво може да 
върши и така процесът по намиране на работа бил по-успешен. 
Гунта каза, че е добре да работим с работодателите, да пови-
шаваме тяхната осведоменост за способностите на тези хора. 
И аз смятам, че действително нещата се свеждат до нагласата 
към хората с увреждания.

Исках също така да говоря и за икономическата ситуация. 
Вече цяла година говорим за този План за икономическо въз-
становяване. Той се разработи преди кризата да се разрасне в 
такива мащаби. Сега разполагаме с този план, но ситуацията 
се промени. Имам опасения, че ставам леко груб, когато говоря 
по тези теми.

Какво се случи от всички тези възстановителни мерки, от 
Плана за възстановяване на икономиката? Положението е по-
лошо – безработицата е по-голяма във всички страни. И хората 
продължават да говорят за плана за възстановяване и не спи-
рат да говорят за него, но си мисля, че е време да си зададем 
въпроса не трябва ли да направим нещо друго, нещо повече, 
не само откъм финансови средства. Не трябва ли да се заемем 
с други политики. 

Спомням си, че сутринта Пламен Димитров ни напомни 
за едно становище на Европейския икономически и социален 
комитет, тогава аз бях докладчик. И казахме, че една евенту-
ална причина за кризата би могла да бъде големият пренос от 
работната сила към капитала като дял от брутния вътрешен 
продукт. И това е пренос или по-скоро преход, който е доста 
явен през последните 20 години. В резултат от това в днешно 
време делът на труда е много по-малък. Може би това ще проз-
вучи като политическо твърдение, но то е и не по-малко иконо-
мическо. Защото какво се случва с икономиката, когато делът 
на труда, на работната ръка е по-малък? В крайна сметка това 
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са потребителите. Ами те нямат парите да потребяват, поради 
което потреблението пада и имаме проблеми с брутния вътре-
шен продукт в цял свят.

Виждаме, че се използват политически инструменти, ко-
ито сега в крайна сметка не позволяват заплатите да растат. 
Вместо да имаме повече пари, нещата се влошават. Къде са 
тези политици, които смеят да твърдят, че сега е моментът да 
харчим? Основният проблем е, че търсенето е много малко в 
нашето общество. Ако нашите министри на финансите няко-
га, когато са се учили, са се запознавали с основните принци-
пи на взаимоотношението между търсенето и държавния бю-
джет, сега е време да си препрочетат старите учебници. Като 
вдигнеш държавните разходи, хората започват да потребяват 
повече. Ако има растеж се повишават и приходите в хазната. 
Видяхме какви са държавните разходи в началото на периода. 
В края му те са много по-ниски. Нещата не са толкова скъпи, 
колкото се опитват да ни убедят нашите финансови министри.

Мисля, че скоро ще трябва да започнем да правим ико-
номически анализи повече в тази посока, отколкото в онази, в 
която се концентрират нашите финансови министри, които се 
опитват да намаляват до минимум бюджетните си дефицити.

Благодаря ви.

МОДЕРАТОР СТАФАН НИЛСЪН: Благодаря Ви.

Господин Колокотронис има думата.

ХАРАЛАМБОС КОЛОКОТРОНИС: Аз съм от Кипър, член 
съм на Европейския икономически и социален комитет, а Ки-
пър е известна страна в България. 

Още от сутринта говорим за мерките, за политиките, ко-
ито трябва да дадат отклик на кризата или от страна на Евро-



РАБОТНИТЕ МЕСТА И КРИЗАТА... 127

пейския съюз, или от страна на националните правителства. 
Според мен тези мерки и политики са правилно насочени, по 
посока да намалят въздействието на проблема и да ни помог-
нат да се изправим пред предизвикателствата на днешния ден. 
Боя се обаче, че те не са достатъчни, за да решат проблема в 
дългосрочен план. Трябва да се замислим за това, защото с 
основните причини, които доведоха до настоящата ситуация, 
никой не се занимава. 

Споменах, че едно от основните измерения на кризата бе 
крахът в банковия сектор. Банките във всяка страна не са про-
менили поведението си, държат се точно както се държаха и 
преди кризата. Никой с пръст не ги докосва – нито национални-
те правителства, нито на международно ниво. Така че има не-
обходимост от предложения за регулиране на банковия сектор, 
за да разполагаме с някакви предпазни механизми, каквито в 
момента няма. И да ги е имало, те са разрушени.

Другото нещо, което в голяма степен е допринесло за се-
гашната криза, са картелите. Във всяка страна има картелира-
не. Аз знам от опита в нашата страна, че е така. Наскоро орга-
нът за защита на конкуренцията наложи много висока глоба на 
нефтените компании, които търгуват с петрол. Но тези мерки 
не са достатъчни, защото за посочените фирми тези глобите са 
нищожни. И пет милиона да ги глобите, те ще изкарат още 25. 

Трябва да намерим начин и да приложим такива мерки, 
които действително успяват да се борят със сегашната ситуа-
ция. В противен случай ще си останем в това положение и ще 
се изправим пред една социална криза, която ще е много по-
тежка от икономическата. Да, ще отбележим растеж, но това 
ще бъде растеж без заетост. А това е много страшно и ние сме 
изправени именно пред тази перспектива.

Това исках да кажа. Благодаря ви.
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МОДЕРАТОР СТАФАН НИЛСЪН: Благодаря.

Думата има Лейла Курки.

ЛЕЙЛА КУРКИ: Благодаря Ви, господин председателю.

Преди всичко бих искала да благодаря на всички оратори 
от този следобед. Наистина чухме много вдъхновяващи изло-
жения и коментари. Чухме и много идеи, над които си струва да 
се замислим. 

Това, което аз бих искала да спомена, е как да гледаме 
отвъд кризата, особено когато става въпрос за по-нататъшна-
та Лисабонска стратегия. Комисар Шпигла миналата седмица 
каза, че Следлисабонската стратегия най-вероятно ще бъде 
доминирана от стратегиите за излизане от кризата. Какво озна-
чава това за всички реформи, за всичките чудесни цели, които 
сме си поставили? Защото мисля, че темите, които обсъждаме 
този следобед, а също и сутринта, са важните въпроси. 

В Следлисабонската стратегия бих искала да видя нещо 
за климатичните изменения и за устойчивото развитие, как 
тези понятия са свързани с растежа и заетостта. Бих искала да 
видя явно изразен приоритет, който да е даден на ученето през 
целия живот, по-явно отколкото досега.

Няколко от участниците споменаха за значението на об-
разованието и обучението и казаха, че това са необходимите 
сега инструменти. Но тези инструменти не са в добро състоя-
ние в Европа сега. Така че много трябва да се потрудим, за да 
ги усъвършенстваме.

Освен това трябва да се борим с бедността, по-специал-
но за уязвимите групи на обществото трябва да създадем та-
кива системи за социално осигуряване, които да не позволяват 
на хората да влизат в кръга на бедността. Защото бедността е 
много по-скъпо струваща спрямо фондовете, за които сега го-
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ворим. Средствата, които трябва да влагаме в системата за со-
циално осигуряване, са по-малко струващи от самата бедност.

Някой спомена демографските въпроси. Да, това са мно-
го големи въпроси. Само че вече се уморявам да слушам за 
мрачните статистики. Във всяка държава-членка вече се пра-
вят прогнози кой ще е последният останал гражданин, кой ще 
изключи лампата. Нещата не са чак толкова страшни. Има мно-
го мощни инструменти, които можем да приложим, за да упра-
вляваме демографските процеси. 

Първо, повишаването на производителността на труда по 
устойчив начин е един много мощен инструмент. Така се съз-
дава допълнителна заетост и растеж. Това означава творчески 
подход, качествени работни места, внедряване на нови техно-
логии, повишаване на капацитета на предприятията. Това не е 
толкова различно от идеите, които чухме от преждеговоривши-
те. Друг важен инструмент биха били добрите политики в об-
ластта на имиграцията и интеграцията, особено по отношение 
на имигранти от трети страни, държави-нечленки на Европей-
ския съюз, които идват в Европейския съюз.

По отношение на Световната банка. Доколкото си спом-
ням, ставаше въпрос за това, че 130 милиона младежи са без-
работни в трети страни, които само чакат да дойдат в Европа, 
за да получат добра заетост. Има много младежи, които търсят 
работа и идват, за да работят. Ако извадим тези въпроси на 
масата, когато се разискват демографските проблеми, ще е по-
лесно да намерим решения.

Благодаря ви за чудесната дискусия, благодаря ви и за 
изложенията. Следобедното заседание бе особено интересно 
за мен.

МОДЕРАТОР СТАФАН НИЛСЪН: Благодаря, Лейла.

Имате ли някакви допълнителни коментари?
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РЕСА КОЛЕВА,  Европейска комисия: Наистина чухме 
много интересни коментари. 

Интересно ми беше да изслушам изложението за новите 
умения, за нова заетост. Да, действително Европа малко изо-
става от прогнозираните нужди за бъдещето от работна сила. 
Инициативите и Съобщението на Комисията идват именно, 
за да дадат начало на дебати по тези въпроси, така че да се 
запълни празнината. С това се насърчават държавите-членки 
да мислят в кои области са необходими нови умения и квали-
фикации. Има такива въпроси, които са от значение за всички 
държави-членки, например демографските въпроси и икономи-
ческите последици, които водят те. 

Необходимо е по-стратегически насочено мислене не 
само от страна на правителствата, а и от страна на бизнеса. 
Всъщност този дебат трябва да приеме диалогова форма или 
по-скоро да се укрепи триъгълникът между бизнеса, правител-
ството и образованието.

По отношение на целите или нормите, които трябва да се 
постигат, не мисля, че някой се притеснява чак толкова от това. 
Те винаги са били допълнителен лост или движеща сила за по-
литически реформи. Разбира се, че можем да постигнем един 
координиран подход, но не можем да предложим едно общо 
решение, което да важи за всички. Например 10% за регионал-
но развитие на България може да е прекалено висока норма, а 
пък за Финландия да е съвсем приемлива. 

Относно това, че гледаме към изхода от кризата, да, това 
е малко подвеждащо. Излизаме ли от нещо или влизаме в ня-
какъв вакуум. В този план трябва да се разглеждат стратегиите 
за излизане, по-специално трябва да се съсредоточим върху 
някои конкретни въпроси, например кой ще плати допълнител-
ните инвестиции, които в момента се осъществяват от нас и в 
какви срокове това трябва да се случи. 
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Друг въпрос – накъде искаме да продължим оттук ната-
тък. Ако държавите-членки и Европейският съюз като цяло се 
съсредоточат именно върху тези въпроси, се надявам, че ще 
можем да разработим една наистина последователна и свър-
зана Лисабонска стратегия за следващото десетилетие.

МОДЕРАТОР СТАФАН НИЛСЪН: Благодаря.

Заповядайте, госпожо Попова.

НАТАЛИЯ ПОПОВА: Благодаря.

И аз искам да кажа няколко думи за квалификациите и 
уменията, защото това не беше част от моето изложение. 

Прогнозирането на умения е много модерно нещо в наши 
дни. Моята служба се занимава с Централна и Източна Европа, 
в това число Западните Балкани. Това, което виждаме е, че 
не винаги е необходимо да влизаме в сложна иконометрика, 
за да получим надеждни прогнози. Понякога е достатъчно да 
укрепим социалния диалог, да осигурим ситуация, при която си 
общуват работниците и работодателите и изразяват ясно нуж-
дите си. След това вече тези нужди могат да бъдат преведени 
като потребности от образование и умения.

Друга област, където трябва да се насочат повече усилия 
и където Международната организация на труда може да даде 
своя принос, е обучението на възрастни. Тези теми също бяха 
споменавани няколко пъти. Това е свързано и с нуждата от ук-
репване на трипартитния диалог.

Миграцията е също мисля много важен въпрос, който по-
скоро трябва да разглеждаме във връзка с демографските въ-
проси, но не бива да забравяме и за проблемите, произтичащи 
от изтичането на мозъци.

Благодаря ви.
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МОДЕРАТОР СТАФАН НИЛСЪН: Благодаря.

Думата има Владимира.

ВЛАДИМИРА ДЪРБАЛОВА: Само искам да коментирам 
нещата, които споменаха колегите. Първо, безработица сред 
младите хора и второ, отговорността на работодателите за хо-
рата с увреждания.

Безработицата сред младите е доста тежък проблем. 
Това е известно на всички. Миналата седмица го заявих в Па-
риж на срещата на министрите от Организацията за икономи-
ческо сътрудничество и развитие. Проблемът се постави на 
дневен ред, тъй като вече имаме доста обезпокоителна ста-
тистика. Средното равнище е 19%, в Испания обаче е 38%, в 
Швеция е 27%. Много тревожни цифри. Много от делегатите 
призоваха за специални мерки за младите хора, но други де-
легати се противопоставиха и мисля, че имаха право. Защото 
действително има и други уязвими групи, които са силно засег-
нати от кризата. 

Що се отнася до отговорността на работодателите за хо-
рата с увреждания, по-конкретно осигуряване на подходящи 
условия на работната среда, ще кажа, че аз представлявам ра-
ботодателите и съм готова да приема такива съвети. Следва 
обаче да се отчита спецификата на отделните фирми. Не всич-
ки постъпват еднакво. За мен е по-добре тогава, когато една 
малка фирма се погрижи и осигури онзи диван, за който говори-
хте, на който да си почива лицето с увреждане, вместо да гле-
даме прекрасни презентации на големи корпорации за това как 
тяхната политика отговаря на нуждите на хората с увреждания.

С това просто показвам, че има различни възможни вари-
анти. Повишаването на осведомеността несъмнено има роля 
тук. После стигаме до въпроса за законодателството. Всяко по-
нататъшно разширяване на законодателството, което забра-
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нява дискриминацията, е полезно. То може да се превърне в 
конкретни програми и тук можем да назовем няколко такива, 
чрез които се създават конкретни условия за хората с уврежда-
ния. Да се надяваме, че в бъдеще ще има все повече фирми, 
особено малки и микрофирми, които ще се възползват от тези 
програми, защото иначе те разполагат с ограничен бюджет.

Това бяха моите коментари. Благодаря.

МОДЕРАТОР СТАФАН НИЛСЪН: Благодаря.

А сега – Гунта.

ГУНТА АНКА: Благодаря ви за всички коментари. Инте-
ресно беше да ви слушам. Ще кажа само следното. Иска ми се 
на хората с увреждания да се гледа като на хора. Много често 
на нас не ни трябва нещо специално, просто искаме да бъдем 
част от семейството, част от един трудов колектив. И тук съм 
съгласна с Владимира, че е важно тези неща да се правят не от 
големите корпорации, по-важно е те да се развиват от малките 
фирми. Убедена съм, че те ще намерят начин да извършат съ-
ответните нововъведения. 

Благодаря ви.

МОДЕРАТОР СТАФАН НИЛСЪН: Благодаря.

През миналата 2008 г. в Европейския съюз отбелязахме 
50-годишнината на сътрудничество под мотото „Всички заедно 
в езиковото многообразие”. Това се случва и днес тук. 

Има още едно усилие, което може да се положи предвид 
на кризата. Правителствата на държавите-членки разбират, че 
трябва да засилят сътрудничеството помежду си. Въпреки сво-
ите различия, те все пак намират начин да изработят общи по-
зиции. Надяваме се, че това ще се случи по време на прегово-
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рите в Копенхаген относно изменението на климата. Ще бъдем 
заедно. Мисля, че последното изказване прекрасно обобщава 
всичко казано по време на това заседание.

Благодаря на всички оратори и на всички участници! Бих 
искал да благодаря лично на нашите отлични сътрудници, кои-
то са тук с нас! Искам да благодаря специално на нашите пре-
водачи, които ние не виждаме, те са скрити, но ги чуваме много 
добре. Голямо благодаря на всички тях!

А сега давам думата на колегата Дулевски.

ЛАЛКО ДУЛЕВСКИ: Благодаря.

Аз ще бъда съвсем кратък. Слушах с голям интерес във 
втората сесия презентаторите и всички колеги, които взеха 
думата. Очевидно е, че проблемите са сериозни и, че загри-
жеността към тях е изключително голяма. Очевидно е, че има 
и различни виждания - от генезиса на кризата до начините за 
нейното преодоляване. 

Но мисля, че стилът, начинът на водене на дискусията и 
тази конференция показват онова, за което сме се събрали и в 
което е силата, може би, на свободното гражданско общество – 
че когато става въпрос за общите ценности на Европа, общите 
ценности на нейните граждани, всички сме обединени. Макар 
че имаме различия безспорно в определени виждания, общите 
ценности остават.

С това аз искам да пожелая приятен ден на нашите гости! 

Благодаря ви за участието в първия ден на нашата кон-
ференция! Утре конференцията продължава.

(17,15 ч.)
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ВТОРНИК, 6 ОКТОМВРИ 2009 Г.

ВТОРО ЗАСЕДАНИЕ

Политиката на Европейския съюз за създаване  
на работни места и възобновяване на растежа

(продължение)

(Открито в 9.40 часа)

МОДЕРАТОР ЖЕЛЯЗКО ХРИСТОВ: Добро утро, уважае-
ми колеги!

Преминаваме към следващия панел, който имам удо-
волствието да председателствам.

В знак на уважение към нашите гости от ЕИСК ми се иска 
в кратичко встъпление да направя българската оценка по от-
ношение на Лисабонската стратегия, тревогите от предизвика-
телствата и възможните решения.

Приложението на Лисабонската стратегия в България и 
отделните измерения на този процес са предмет на обсъжда-
ния и на становища на Икономическия и социалния съвет от 
неговото създаване. През 2003 г. българският Икономически и 
социален съвет започна серия от становища и политиката на 
Лисабонската стратегия беше на вниманието ни. Преди това 
Смесеният консултативен комитет, който имахме удоволстви-
ето да председателстваме с господин Данев, от 2004 до 2006 
г. излезе с редица становища в този период по въпроса. Сега 
се обръщаме отново към тази тема, провокирани от влиянието 
на световната финансова и икономическа криза и породените 
проблеми на пазара на труда.
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Известно е, че сред основните цели на Лисабонската 
стратегия, приети през 2000 г., са: постигане на повече работни 
места; по-голямо социално единство, а сред приоритетите на 
обновената стратегия през 2005 г. са посочени постигането на 
повече и по-добри работни места и превръщането на Европа в 
по-добро място за инвестиции и работа. Цели, които са припо-
знати от нашия Икономически и социален съвет.

През последните няколко години благодарение на иконо-
мическия растеж и немалкия относителен дял на чуждестранни 
инвестиции заетостта у нас се повиши, а през 2008 г. регистри-
раната безработица достигна до равнището на 5%. В някои от-
делни сектори и компании се наблюдават сравнително добри 
възнаграждения и висококачествени работни места. 

Тези тенденции на позитивни промени, за жалост, вече 
са забавени или спрени поради влиянието на кризата, тъй като 
безработицата е 8% - говорим за равнището на официалната 
безработица. Продължават съкращенията, налице е реално 
замразяване на възнагражденията в повечето сектори на ико-
номиката.

Неколкократните обсъждания на Лисабонската страте-
гия и нейното приложение в България през изминалите години 
откроиха някои важни аспекти на икономиката, на пазара на 
труда, на социалната политика, които по един или друг начин 
пораждат проблеми и затрудняват изпълнението на посочени-
те в стратегията цели. 

Това са проблемите на образователната система; ефек-
тивността на научноизследователската дейност; енергоемкост-
та на българската икономика, околната среда; недостатъчното 
използване на информационните технологии в икономиката, 
образованието, обучението; неефективната регионална поли-
тика, пораждаща диспропорции в икономическото развитие и в 
трудовия пазар. Към това може да се добави още изключител-
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но ниското, в сравнение със средното за Европа, равнище на 
доходи от труд, наличието на голям неформален сектор, висок 
относителен дял на нискокачествена заетост.

Съществуват и проблеми, породени от естествени проце-
си, като застаряването на населението, ниската раждаемост, 
големите потоци от емиграция извън страната, особено през 
90-те и началото на новото хилядолетие. Това доведе естест-
вено и до влошаване качеството на човешките ресурси.

Кризата повлия със закъснение в българската икономи-
ка и общество, но ние не я посрещнахме особено подготвени. 
Някои сектори и компании я преживяват като шок, а държав-
ните институции дълго време внушаваха, че този проблем не 
съществува. 

Заедно с това последиците от кризата се утежняват от 
редица нерешени проблеми на преструктурирането; наличие-
то на големи компании с тежки задължения; постигнат бум в 
развитието на няколко сектора като строителство, недвижими 
имоти, банков сектор, които първи бяха засегнати от нея. 

Прекомерна зависимост е налице от външни ресурси, 
като чужди инвестиции, ресурси на чуждестранни банки и ев-
ропейски фондове. 

Замразяването на плащанията по програмите от пред-
присъединителните фондове и забавянето на програмите на 
структурните и Кохезионния фонд от средата на миналата го-
дина, за което имаше очевидни причини у нас, допринесоха за 
допълнителни проблеми на по-малко засегнати отрасли като 
селско стопанство, хранителна промишленост и други.

България е изправена, според нас, пред нови предизви-
кателства – как да се справи с кризата като продължи да из-
пълнява целите на Лисабонската стратегия и без да нарушава 
принципите на европейския социален модел? И държавата, и 
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обществото трябва да направят необходимото да върнат дове-
рието на Европа към страната. 

Очевидно това са цели, които не са само по силите на 
новата власт, парламентарно мнозинство и правителство. Спо-
ред нас е нужно активно сътрудничество, повече от всякога 
участие на социалните партньори и гражданското общество в 
нова политическа и гражданска синергия за устойчиво разви-
тие на България.

За мен днес е удоволствие да поканя за изложение пред 
вас проф. Катя Владимирова, председател на Постоянната ко-
мисия на Икономическия и социален съвет по „Международно 
сътрудничество и европейска интеграция”, която да ни пред-
стави своята оценка за влиянието на кризата върху постигане-
то на Лисабонските цели по заетостта.

Заповядайте, проф. Владимирова.

КАТЯ ВЛАДИМИРОВА: Благодаря Ви, господин предсе-
дателстващ.

Дами и господа, уважаеми гости и колеги! Всички знаем, 
че темата за Лисабонската стратегия е голяма. Нашият акцент 
е върху целите в областта на пазара на труда, заетостта и без-
работицата – един сравнителен анализ, един опит да видим 
докъде се стигна и какви проблеми или предизвикателства от-
правя кризата към достигането или доближаването на целите, 
които бяха поставени в 2000 г. в Лисабон за периода до 2010 г. 

Тук ще представя само някои основни елементи от срав-
нителния анализ, който беше направен от Икономическия и со-
циалния съвет. Поставените цели за развитие на Европейския 
съюз в Лисабонската стратегия бяха много важен инструмент 
за намаляване на различията между европейските страни. 
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Само ще припомня целите в областта на заетостта, ко-
ито вече много пъти се споменаха вчера. Целите бяха в 2010 
г. Европейският съюз средно да достигне 70% заетост общо 
на населението между 15 и 64 години; заетостта на жените да 
достигне 60%; на възрастните работещи – 50%, и равнището 
на безработица на младежите да не превишава 10 на сто от 
младежите, които са на възраст да могат да работят.

В Европейския съюз общо, както и за почти всички страни, 
макар и с различна динамика, е налице чувствително увели-
чаване равнището на заетост след 2000 г. и доближаване до 
зададените цели. През 2008 г. Европейският съюз и отделни-
те страни-членки достигнаха най-високите си показатели, то-
ест 2008 г. беше връх и приближаване до поставените цели 
от Лисабонската стратегия за 2010 г. Защото общото равнище 
на зае тост, което се отчита за първото тримесечие на 2008 г., 
е 66% при 70% очаквано, на жените 59.1%, при възрастните – 
45.6%, на младежката безработица е 14.9%.

От второто тримесечие на 2008 г. постепенно се забави 
нарастването на заетостта, а от средата на 2008 г. в повечето 
страни тя започва да намалява. В България, както е известно, 
малко по-късно се случи това.

Какво повлия на този ход? Както всички знаем, икономи-
ческото развитие и растеж през този период. Но все пак Ев-
ропейският съюз като цяло не успя за целия период, с изклю-
чение на последната година, да реализира предвидения 3% 
икономически растеж. Може би при това положение трябва да 
откроим действително постиженията в областта на заетостта, 
с уговорката, че не се реализираха зададените цели в иконо-
мическото развитие. 

От началото на 2009 г. икономическият растеж като цяло 
в страните от Европейския съюз е отрицателен. Спадът в про-
изводството обхвана почти всички страни, като в някои от тях 
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той е много висок - между 6 и 11%, което е все пак значителен 
спад.

Същевременно имаме от 55% до почти 80% равнище на 
икономическа заетост. Осемдесет процента действително е 
много високо. Това е Холандия, при която високата стойност в 
голяма степен се дължи на изключително високия дял на вре-
менната заетост, но разбира се и на политиките, които страна-
та има по отношение на пазара на труда и икономическото си 
развитие.

Над равнището на заетост от 70%, което е цел на Евро-
пейския съюз в Лисабонската стратегия за 2010 г., са Холан-
дия, Дания, Австрия, Швеция, Англия, Германия. Дори и иконо-
мическата криза малко да намали този ръст, равнището остава 
високо. 

Над средното равнище за Европейския съюз фактически 
попадат много страни. През първото тримесечие на 2009 г. 
това са Кипър, Финландия, Португалия, Словения, Чехия, Ес-
тония. Над 60% и на различно отстояние до 70-те процента са 
Франция, Латвия, България, Белгия, Ирландия, Гърция. И най-
ниско – под 60%, остават все пак пет страни – Италия, Унгария, 
Малта, Полша, Румъния.

Специално за българската ситуация. Знаем, че нашата 
икономика навлезе, както посочи председателят, в рецесия с 
известно закъснение в сравнение с повечето страни от Евро-
пейския съюз. Затова може би и тя не се е отразила още силно 
на показателите ни за равнище на заетост и безработица. 

Влиянието на кризата у нас започна да се проявява в края 
на 2008 г. Ръстът на брутния вътрешен продукт намаля с 3.5% 
в края на годината. През първото тримесечие на 2009 г. спадът 
е минус 3.5%, както вчера видяхме, след това за второто три-
месечие е 4.8% и т.н.
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Очакванията са за намаляване броя на заетите през 2009 
г., което да продължи и през 2010 г. като отзвук от настоящо-
то развитие на производството и икономиката. Негативните 
ефекти върху пазара на труда се увеличават и от наличието на 
допълнителни фактори като завръщането на все повече бъл-
гарски емигранти от страните, където са работили досега. Бих 
искала да подчертая особено Испания, която е в най-голяма 
криза, а определена част от нашата емиграция е в тази страна 
и вече отчитаме процес на завръщане.

Въпреки кризата и спада в заетостта или нарастването на 
безработицата, можем да отбележим наличието на свободни 
работни места. Това е може би и поради структурната безрабо-
тица, имаме един процес, който остава да бъде валиден дори 
в условията на криза - демотивация и деквалификация на чо-
вешките ресурси в страната, недостиг на квалифицирани кадри 
по отделни професии, нарастващо равнище на безработица, 
висок дял на продължително безработните.

Кризата променя конюнктурата и развитието на пазарите 
на труда в България и Европа. Последиците от нея не само 
забавят във времето, но и намаляват вероятността за дости-
гане на поставените цели в Лисабонската стратегия. Налице е 
сериозно предизвикателство пред бъдещото развитие на Общ-
ността и държавите-членки. Разбира се, и Европейският съюз, 
и отделните страни приеха антикризисни мерки и програми. 
Последиците от това са различни. Предизвикателствата оба-
че остават за равнището и качеството на заетостта, както и за 
равнището и структурата на безработицата.

Намаляването на равнището на заетост в края на 2008 г. 
и началото на 2009 г. засегна на практика всички страни-член-
ки, макар и с различна степен. Най-значителен е спадът в три-
те прибалтийски републики, Ирландия и Испания. Само Полша 
и Германия отбелязват задържане на равнището на заетост и 
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то продължава да бъде по-високо от предходните години, ма-
кар и незначително. 

В България последиците от икономическата криза върху 
пазара на труда започнаха да се проявяват в края на 2008 г. 
Тук се съобщиха цифрите на освобождаване на почти 25 000 
души, второто тримесечие на тази година достигнаха 67 000 
души. При започналото от началото на 2009 г. намаляване на 
заетостта и нарастване на безработицата съществува вероят-
ност страната да увеличи своето изоставане и достигането на 
поставените цели в Лисабонската стратегия. 

Разбира се, заетостта е различна за мъжете и жените. 
Можем да отчетем, че в голяма степен това се дължи на Ли-
сабонската стратегия и преработената или приетата обнове-
на след нея Европейска стратегия за заетост и националните 
стратегии, насочени към намаляване на разликата в равнище-
то на заетост на мъжете и жените. 

Заетостта на мъжете е по-висока от общата заетост. Еди-
надесет страни имат над 70% равнище на заетост. Нашето рав-
нище на заетост при мъжете е сравнително ниско в сравнение 
с другите страни и бихме могли да кажем, че имаме резерви за 
повишаване на заетостта. Може да се отчете и това, за което 
вчера говори господин Пламен Димитров, че имаме значител-
на неформална икономика и не малка част от мъжете са в нея.

Коефициент на заетост на жените от 70 и над 70 процента 
имат три държави – Дания, Холандия и Швеция, което може би 
е скандинавският модел на заетост. Шестдесет и над шестде-
сет процента, тоест целта, която поставя Лисабонската стра-
тегия по отношение заетостта на жените, имат десет държави. 
С достигнатото равнище на заетост на жените от 59.1% през 
2008 г. Европейският съюз по отношение на заетостта на же-
ните се доближи значително до целта. По-голяма част от стра-
ните, както казах, общо 18, са достигнали поставената цел от 
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60% или са близко до нея – говорим пак за първото тримесечие 
на 2009 г. 

Влиянието на кризата върху равнището на заетост на 
жените се изразява в по-незначителен в сравнение с мъжете 
спад, с което се намалява разликата в равнището на заетост 
по пол. От 13.6-процентни пункта разлика между заетостта в 
полза на мъжете през първото тримесечие на 2008 г., сега тя 
е 12.4%. 

Сравнително слабото намаляване на заетостта при жени-
те има ограничен негативен ефект върху равнището на заетост 
и постигането на заложената в Лисабонската стратегия цел от 
60% засега. В тази област все още съществуват реални въз-
можности за достигане на лисабонските цели за 60% заетост 
на жените в преобладаващата част от страните от Европейския 
съюз. Независимо от това обаче са необходими мерки, които 
не само да стабилизират достигнатото, но и да повишат равни-
щето на заетост на жените. 

В България специално заетостта на жените е сравнител-
но висока - 59.5%. През 2008 г. беше твърде близко до 60%. 
Така Лисабонската цел беше възможно да бъде достигната 
тази година, но започна леко изоставане.

Най-тревожна в целия Европейски съюз, с изключение 
на много малко страни, е заетостта на младите хора, за кое-
то и вчера много се говори. Броят на работещите младежи в 
Европейския съюз само през първото тримесечие на 2009 г. 
в сравнение с предишното тримесечие е намалял с почти 1.5 
млн. души, което е спад от 6%. Почти всички страни имат спад 
в заетостта на младите хора. Невъзможно е според нас дости-
гането на Лисабонската цел за 10% равнище на младежка без-
работица, тъй като тя се увеличава от 15% през първото три-
месечие на 2008 г. на 19% през първото тримесечие на 2009 г. 
и само в четири страни е под 10% - Холандия, Австрия, Дания и 
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Кипър. Почти всички страни-членки регистрират нарастване на 
младежката безработица и приближаване към 20%, като най-
голяма е групата на страните с младежка безработица над по-
соченото равнище. 

Намаляването на тези негативни тенденции на безрабо-
тицата на младите хора изисква не само висок и стабилен ико-
номически растеж, но и още по-работещи мерки за стимулира-
не, за включването на младите хора в заетост, за бързото им 
адаптиране към новите условия, за повишаване качеството на 
образованието и професионалната подготовка, в това число на 
компетенции и умения. 

Друга група, която е под наблюдение във връзка с поста-
вени цели за равнището на заетост, са възрастните хора. Това 
е свързано с увеличаване престоя и оставането на работа на 
по-възрастните хора. Няма да споменаваме демографската 
тенденция в Европа. Както виждате, и България е в процес на 
повишаване на възрастта за пенсиониране. Има и прогнози 
за още по-висока възраст, което означава, че и по тази линия 
може би ще се повиши заетостта.

Европейският съюз постигна съществен напредък в реа-
лизирането на Лисабонската цел за 50% заетост при по-въз-
растните работници. Тоест в много страни, да не кажем в почти 
всички, се наблюдава напредък до средата на 2008 г. за пови-
шаване равнището на заетост. Достигнатото равнище на зае-
тост през 2008 г. е 45.6% при цел от 50%. Продължава нара-
стване със забавен темп. Това поставя въпроса дали все пак 
ще се достигне 50%.

Тринадесет страни са постигнали още през първото три-
месечие поставената цел и влиянието на кризата засега не 
промени техния брой и състав. България, заедно с Чехия, е във 
втората група страни, тоест сред високото равнище на заетост, 
при които заетостта на възрастните е в диапазона 45-50%. При 
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това и в двете страни – в Чехия и в България, е налице чувст-
вителен напредък в първото тримесечие на 2009 г. в сравнение 
с предходните тримесечия. Но, разбира се, има и много ниски 
равнища на заетост на възрастните хора спрямо целта от 50%. 

Заетостта на възрастните хора в България продължава 
да нараства. Фактори за нарастване на тяхната заетост, както 
казах, са процесът на пенсионната реформа – нарастването 
на възрастта за пенсиониране; ниското равнище на доходите, 
които имат пенсионерите и голяма част от заетите; наличие-
то, особено доскоро, на доста работни места. Може би една 
от причините за сравнително по-ниското освобождаване сред 
тях е компетентността им, техният по-голям практически опит 
в сравнение с по-младите групи. И независимо, че цената на 
труда на по-възрастните заети е по-висока, тяхното оставане 
на работа дори в периода на криза може да се обясни с компе-
тентността и професионализма на по-възрастните поколения. 
Това е само една хипотеза или опит за обяснение на наблюда-
вания процес на увеличаване на заетостта при тези хора. 

В резултат на мерките, приети от страна на Европейския 
съюз и в страните-членки, безработицата до 2008 г. намалява. 
За периода 2005-2007 г. в Европейския съюз общо тя спадна от 
8.9% през 2005 г. на 7% през 2008 г. Това е значително пости-
жение за Европейския съюз и особено за най-големите страни 
в него – Германия и Франция. Този процес обхвана повечето 
страни-членки на Европейския съюз. Остана все пак по-висок 
процентът на безработицата в някои от новоприсъединените 
страни – Полша и Словакия. 

Задълбочаването на кризата от средата на 2008 г. доведе 
до рязко увеличаване на безработицата в Европейския съюз. 
През първото тримесечие на 2009 г. коефициентът на общата 
безработица нарасна с 1.7 пункта и достигна 8.7% за Европей-
ския съюз. Продължава да се увеличава и през второто триме-
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сечие, и през третото, но с намаляващ темп. През месец май 
2009 г. средното равнище е 8.9%.

Безработицата при мъжете е по-висока отколкото при же-
ните. Най-висока безработица имат Испания, Латвия и други 
страни, като в някои от тези страни тя е 16% и над 16%. В Бъл-
гария и редица други държави е под 8%, но с тенденция на 
покачване. 

Няколко думи в заключение. Дотук споменах, че и в Евро-
пейския съюз, и във всички страни бяха предприети мерки за 
намаляване негативното влияние на кризата върху развитието 
на страните, върху заетостта, върху ситуацията на пазарите 
на труда и от тази гледна точка за омекотяване на влиянието 
върху поставените Лисабонски цели. 

Както стана ясно, Европейската комисия прие План за 
икономическо възстановяване още в края на 2008 г., както и 
поредица от координирани действия за намаляване и бързо 
преодоляване на кризата. Би могло да се каже, че много от 
тези мерки допринесоха за омекотяване и дори за обръщане на 
трендовете в някои страни. 

Приетите мерки са главно за:

• запазване на съществуващите работни места и разкрива-
не на нови работни места – това са краткосрочните мерки 
с по-бърз ефект, но те не могат да продължат дълго;

• запазване равнището на доходите на населението, под-
помагане на най-силно засегнатите от кризата – също 
мерки с краткосрочен ефект;

• модернизиране на трудовите пазари и подобряване на 
тяхната ефективност с цел повишаване адаптивността на 
работната сила;

• въвеждането на по-гъвкави работни режими, позволява-
щи повишаване квалификацията и преквалификацията 
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на работната сила, съвместяване на заетост и обучение, 
както вчера споделиха и представителите на нашето Ми-
нистерство на труда и социалната политика.

Форумът на Европейската комисия на високо равнище по 
заетостта през месец май 2009 г. определи конкретните обла-
сти на действие, към които отделните страни-членки на Евро-
пейския съюз и нашата страна следва да насочат вниманието 
си. 

В България Пакетът „Антикризисни мерки” стартира през 
второто тримесечие на 2009 г., когато кризата получи по-ясни 
измерения и въздейства върху икономиката. Може би е изклю-
чение от сегашния ни опит от последните 20 години, че ние 
приемаме мерки по-скоро за лечение на последиците, отколко-
то за предотвратяване или смекчаване на отрицателните явле-
ния. Има обяснение за това, за което говориха колегите.

Все още не можем да кажем, че приетите нови програ-
ми и мерки дават необходимия ефект. Те допълниха, както и в 
другите страни, Националния план по заетостта от 2009 г. и до-
някъде и програмите от Оперативната програма “Развитие на 
човешките ресурси” и очакваме, че до края на 2009 г. и особено 
през 2010 г. това ще даде своите резултати.

В заключение, Икономическият и социален съвет на Бъл-
гария намира за основателно на този етап да се извършат 
сравнителни и по-задълбочени анализи и аргументирани оцен-
ки за възможностите за достигане на стратегическите цели на 
Лисабонската стратегия.

Ние считаме също, че тези цели и новата Следлисабон-
ска стратегия от 2010 г., ако се приеме, са добра база за разра-
ботване на следващата национална програма за реформи чрез 
включване на елементи, утвърдени в рамките на Европейския 
съюз, управленски механизъм и особено отворения метод за 
координация за постигане на Лисабонските цели. 
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Ние предлагаме също по-активно участие на гражданско-
то общество в разработването на нова, продължаваща Лиса-
бонската стратегия за периода след 2010 г., която в по-голяма 
степен да обедини усилията на държавите-членки за преодо-
ляване на последиците от сегашната криза и за достигането на 
нови, по-високи цели в икономическото и социално развитие на 
Общността като цяло и на всяка държава-членка в нея. 

Благодаря ви за вниманието.

МОДЕРАТОР ЖЕЛЯЗКО ХРИСТОВ: Благодаря Ви, госпо-
жо професор.

Сега сигурно всички очаквате представянето на Волфганг 
Грайф.

Добре дошъл!

В търсене на политически отговор на Европа и за нас, 
българите, и за европейските страни, очевидно е интересно да 
чуем препоръките на Европейския икономически и социален 
комитет за политиката за заетост, която ще представи колегата 
Волфганг Грайф – член на Европейския икономически и соци-
ален комитет.

Заповядайте, колега Грайф.

ВОЛФГАНГ ГРАЙФ: Благодаря за поканата да предста-
вя препоръките, с които излизаме. Следва да действаме бързо 
предвид на тази криза. Днес мога да се ползвам от специално-
то право да говоря на родния си език и ще премина на немски 
език.

Аз не съм само докладчик по Срещата на върха по зае-
тостта, а и водя работата като генерален докладчик по Лиса-
бонската стратегия. Това е само една бележка, която бих же-
лал да ми позволите да направя.
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Предимствата на Лисабонската стратегия в областта на 
заетостта считам, че са положителни. Беше представена кар-
тина, че Лисабонската стратегия със своите цели е поела до-
бър път. Целите за постигане на заетост са пред Европа и дър-
жавите-членки. Ние вече следим количественото измерение на 
равнищата на заетост, но е необходимо да анализираме и про-
блемите в областта на качеството. Целта е не само да се съз-
дава работа, а по-повече и по-добри работни места. Защото с 
настъпването на кризата качественото постигане на целите е 
много затруднено. В това не можем и да се съмняваме и затова 
можем да говорим после в дискусията.

Идвам до същината на темата и предложенията на Ев-
ропейския икономически и социален комитет по отношение на 
справянето с кризата. Комитетът вече в много становища, как-
то и в своята Програма за Европа, подчерта основните стъпки, 
които смята за важни, за да спре по-нататъшното нарастване 
на безработицата. В заседанията през месец юни ние приехме 
становище, където предварително очертахме някои мерки пре-
ди срещата в Прага, които са необходими от гледна точка на 
справянето с драматичната ситуация на пазара на труда.

Първият пункт това е политика на пазара на труда, която 
сама по себе си не създава работни места. Мерките по отноше-
ние на политиката на пазара на труда могат да бъдат успешни 
само в една по-благоприятна макроикономическа среда. В този 
контекст комитетът приветства възприетия план за икономиче-
ско възстановяване, но отбеляза, че неговият обем е ограни-
чен, за да може да се окаже действително влияние върху паза-
ра на труда и да се създадат работни места. Затова комитетът 
предлага създаването на втори план за икономическо разви-
тие. Също така разходите в рамките на един процент трябва 
да се отнасят до мерки по отношение на пазара на труда в за-
висимост от ситуацията на пазара на труда в съответните стра-



150 МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ

ни-членки и друг един процент разходи за инвестиции с високо 
влияние върху заетостта. 

Става въпрос в това първо предложение за възстановя-
ване на доверието на потребителите и инвеститорите с цел га-
рантиране и стимулиране на частното и публичното търсене. 
Това е средата, която трябва да бъде създадена в Европа, ко-
гато действително искаме да излезем от кризата, от тази дра-
матична ситуация на пазара на труда и да постигнем целите за 
заетостта на Лисабонската стратегия и по отношение на стра-
тегия до 2015-2020 г. Смятам, че тук е необходима корекция в 
областта на макроикономическата сфера. Това е по отношение 
на първото предложение.

Втората препоръка се отнася до гарантирането на зае-
тост в кризата, което комитетът приветства. Все повече страни 
в светлината на тежката ситуация използват публично финан-
сиране и инструменти, за да запазят работни места, както и да 
преквалифицират работната сила. Ключовата дума тук е рабо-
та на намалено работно време. 

Запазването на работните места по време на криза тряб-
ва да е свързано с подпомагане на доходите при съкратено 
работно време и осигуряване на квалификация и преквалифи-
кация. Комитетът смята това за един интелигентен отговор, 
отколкото при първия спад на поръчките да се съкращават ра-
ботни места.

От гледна точка на комитета такива модели трябва да бъ-
дат създадени в онези страни, в които в момента няма такива, 
и преди всичко да се отнасят за работните места и служите-
лите, които досега изобщо не са били обхванати от модела на 
съкратено работно време.

За комитета също възниква въпросът какво трябва да се 
направи, ако тези временни мерки не са достатъчни, ако кри-
зата на пазарите на труда продължи по-дълго време? Тогава 
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са необходими други решения и мерки, които трябва да бъдат 
предприети. Комитетът смята, че това може да се осъществи 
с включване на социалните партньори. Това са допълнителни 
инструменти за гарантиране на заетостта и преквалификация-
та в рамките на Съюза. 

Трябва да бъдат гарантирани и осигурени съответните 
финансирания, за да се намали въздействието на кризата вър-
ху пазара на труда. В тази връзка и ние не трябва да си правим 
илюзии. Безработицата ще се покачва в България, в Австрия, в 
повечето страни-членки и тук са необходими достатъчно ефек-
тивни и устойчиви мрежи за социална защита за тези, които са 
засегнати от нея. Това беше второто предложение на комитета, 
тоест сигурност на заетостта и системи за социална сигурност.

Третият пункт са мерките, които трябва да се вземат за 
излизане от кризата. Необходимо е да се обърне внимание за 
съживяване на търсенето. Засилването на търсенето ще бъде 
подпомогнато от мерките, които се взимат по време на криза. 
В този смисъл, от гледна точка на комитета, в много държави-
членки при включване и на социалните партньори е необходи-
ма данъчна политика и политика на доходите, за да се насърчи 
потреблението. 

В тази връзка има разсъждения по отношение на задър-
жане ръста на заплатите. Да се намаляват доходите и да се 
ограничава частното потребление по време на криза икономи-
чески не е добре. Смятам, че това е важно мнение и препоръка 
на комитета.

Стигам до четвъртата точка от препоръките на комитета. 
Става въпрос за осигуряване на публични инвестиции. Мерки-
те по отношение на възстановяване и стабилизиране на иконо-
миката и пазара на труда ще струват много пари. Те и днес са 
прекалено скъпи. Повечето държави-членки са на път да пре-
крачат 3-процентния бюджетен дефицит, дори в голяма степен 
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и комитетът вече отбеляза и повтори това в становището си по 
отношение на заетостта в рамките на гъвкавите политики на 
Пакта на стабилност. Смятаме, че е целесъобразно и необхо-
димо да не се налагат санкции в това отношение. Условията на 
Пакта обаче не бива да представляват пречка за ориентиране 
към бъдещи публични инвестиции в областта на научните из-
следвания, които са и предпоставката да се развива потенциал 
и да се създадат условия за бъдещ растеж.

Трябва да е ясно, че държавните бюджети няма да могат 
да се използват за всичко – от увеличаване на социалните раз-
ходи, инвестиции, до стимулиране на предприятията. Тук ще се 
наложи да се търсят нови източници на приходи за държавата 
и ЕИСК в тази връзка смята, че е необходимо укрепване на да-
нъчната основа на държавите-членки, включително и чрез за-
криване на данъчните оазиси, прекратяване на надпреварата 
за намаляване на данъците в Европейския съюз, както и мерки 
срещу укриването на плащането на данъци. Освен това е уме-
стно цялостно преосмисляне на данъчната система, като се 
вземат предвид и въпросите, свързани с приноса на вноските 
на различните видове доходи и имущество. Необходимо е ново 
данъчно законодателство по отношение на данъчните вноски. 

Стигам до последното предложение. Това засяга предос-
тавянето на повече европейски финансови средства и улес-
нен достъп до средства от европейските структурни фондове, 
като по този начин се внесат подобрения във Фонда за прис-
пособяване към глобализацията. Тук становището е ясно. При 
предо ставянето на средства от различни европейски фондове 
в настоящата ситуация е необходима гъвкавост, прагматичен 
подход, за да се засили съответната ефективност. В този сми-
съл става въпрос за необходимост от опростяване на админи-
стративните процедури, както и за предоставяне на неизраз-
ходвани средства от този фонд за други общностни политики.
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Що се отнася до Европейския фонд за приспособяване 
към глобализацията, Европейският икономически и социален 
комитет скоро прие свое становище. Комитетът изрично при-
ветства предложението за разширяване на приложното поле, 
като се обхванат заетите лица. То се отнася изрично за заети 
лица, които са съкратени поради сегашната икономическа кри-
за, както и предложение по отношение на условията за достъп 
до средства, които до момента не са били усвоени, и улеснява-
не на тези процедури в посока на по-голяма гъвкавост.

В заключение искам да обобщя шестте препоръки на ко-
митета към политическите отговорности на европейско и наци-
онално равнище. 

Първо, възстановяване на доверието на потребителите и 
инвеститорите чрез осигуряване и стимулиране на търсенето в 
частния и публичния сектор.

Второ, интензивно използване на публичното финансира-
не и инструменти на активната политика на пазара на труда за 
запазване на работни места и повишаване на квалификацията.

Трета препоръка, е по възможност да се избягва намаля-
ване на доходите, да се насърчават равните възможности, да 
се анализират случаите на равенство и да се създава по-голя-
ма сигурност на пазарите на труда.

Четвъртото предложение е гарантиране на публични ин-
вестиции при гъвкаво прилагане на Пакта за стабилност и раз-
ширяване на данъчната основа в държавите-членки.

Пето, предоставяне на европейски средства, улеснен 
достъп до средства на европейските структурни фондове.

Шесто, подобряване и адаптиране на уменията към тър-
сенето на пазара на труда и насърчаване на мобилността и 
предприемачеството. 

Благодаря ви.
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МОДЕРАТОР ЖЕЛЯЗКО ХРИСТОВ: Благодаря за напра-
веното изложение.

Сигурен съм, че тук трябва да се обърна и към президен-
та на специализираната секция – колежката Лейла Курки, с 
удовлетворение за направеното изложение в търсене на поли-
тически отговор на Европа по кризата и безработицата.

Благодаря ти, Волфганг, за това, че ни окуражи, че зае-
тостта трябва да се гарантира, че трябва да се похарчат пуб-
лични финансови ресурси за запазване на работни места по 
време на криза! Това започнахме да го правим в България, ма-
кар и с прекъсване, до плащането по 60 евро на работник за за-
пазване на работно място. Мярка, която има двустранен ефект 
в подкрепа и на бизнеса, и на работника.

Благодаря ти за това, че препоръчваш от името на ЕИСК 
и развитие на квалификацията! Благодаря ти за това, че гово-
риш от позицията на ЕИСК за съживяване на търсенето! 

Благодаря ти за данъчната политика като инструмент! 
Бих добавил: и осигурителната политика. Защото моята страна 
се превръща в данъчен и осигурителен рай без разцвета, който 
очаквахме от тези мерки.

По отношение достъпа до европейските структурни фон-
дове очевидно и ние в България сме длъжни да успеем да вър-
нем доверието на Европа в усвояването на тези фондове.

Уважаеми колеги, на какви парадокси сме свидетели ме 
помоли да реагирам Димитър Манолов преди да излезе. И не 
мога да не реагирам, когато днес първата страница на нацио-
нален вестник започва с информация от срещата на финансо-
вите министри с Международния валутен фонд и Световната 
банка в Истанбул с посланието: „Вдигаме през 2010 г. възраст-
та на жените и ще изравним възрастта на жените от 60 г. на 63 
г. с мъжете”, без очевидно да си даваме сметка как експери-
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ментираме с едно трудово поколение два пъти с вдигането на 
възрастта. Без да си даваме очевидно достатъчно сметка за 
здравния статус на българската жена, за колизиите на пазара 
на труда – женската заетост, за която говорихте Вие, госпожо 
професор. Не отчитаме биологичния и социалния експеримент 
и неговите опасни последствия с едно поколение, за което оче-
видно ще платим жестока цена. 

Очевидно няма инструменти в България и за стимулира-
не на търсенето. Гледа се като на опростенческа политическа 
теза и асоциации с кейнсианството.

Аз съм болезнено чувствителен като представител от 
синдикалната квота в българския и Европейския икономически 
и социален съвет към мерки и отделни решения, които не са 
обвързани в единен баланс – икономически, социален, еколо-
гичен и прочие. Затова твърде често синдикатите в България 
са доста чувствителни към непремерени или различни полити-
ки без обвръзка, без логика, без ясни анализи и оценка.

Много ми се иска днес да изведем в един откровен дебат 
последиците от кризата, които засягат икономическите структу-
ри и качеството на човешките ресурси. Структурите и динами-
ката на пазара на труда ще доведат ли до пораждане и необ-
ходимост от промени в ценности и нагласи, за които знаем, че 
стават бавно, трудно, че изискват дори и смяна на поколения?

Много ми се иска да си отговорим на въпросите:

Кризата в структурите и последицата най-вече за тежката 
индустрия дали е индикация за начало на преход към инфор-
мационно общество и общество с по-голям дял на услугите в 
икономиката?

Как да се извърши този преход на пазара на труда?

Къде все още у нас преобладава промишленият тип ра-
ботник или специалист?
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Как мобилността и гъвкавостта да се използват при съ-
ществуващите и преобладаващите сред работещите нагласи и 
култура на пасивност, липса на мотивация за учене през целия 
живот, липса на инициатива и неверие в собствени възмож-
ности и способности? 

Очевидно пътят трябва да мине през насърчаване на до-
пълнителни мерки за доброволно отлагане от пенсиониране с 
удължаване на трудовия живот, с право на избор на човека. 
Така можем да решим проблема и с младежката безработица, 
така можем да решим превантивно и въпроси с рискове за въз-
растното трудово поколение, което е изправено пред предиз-
викателството да бъде освободено от работа и да не може да 
достигне до входа на пенсионната система.

Очевидно трябва да се замислим и да търсим решение по 
въпроса, който поставих и вчера – проблемите на интеграция-
та, както аз го наричам, на изгубеното поколение. Изгубеното 
поколение, родено в края на 80-те и първата половина на 90-
те, белязано от нашия преход, белязано от политически напре-
жения, от прекомерна ангажираност на родители, от липса на 
внимание от тях, от училището и обществото. 

Много са въпросите, на които трябва да намерим отговор, 
а отговорите не са никак лесни. Но след това окуражаване, ко-
ето направи господин Волфганг Грайф, давам думата за диску-
сия, уважаеми колеги, не само на членовете на Икономически 
и социален съвет и на ЕИСК, но и на българската наука, и бъл-
гарските институции, които са представени.

Заповядайте, господин Данев – председател на Българ-
ската стопанска камара и член на двата съвета.

БОЖИДАР ДАНЕВ: Искам да вляза действително в дис-
кусия и да повдигна два въпроса.
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Първо, трябва да подчертая за европейските гости, че в 
България кризата не е криза на потреблението. Потребление-
то в България, ако разгледате като структура, е 75% от вносни 
стоки и 25% от българско производство. За шестмесечието на 
2009 г. имаме 4% ръст на потреблението на български стоки 
и 26% снижение на ръста на вносни стоки. Паралелно с това 
икономиката на България регистрира дефицит по търговския 
баланс. Така че призивите за запазване на заплащането нямат 
нищо общо с потребителското търсене и с лекуването на кри-
зата.

Има един деликатен въпрос, който е и към господин 
Грайф. Като запазваме заплащането при намалени приходи за 
работодатели от липса на сделки, кой ще поеме разликата? 
Да фалират фирмите, да увеличим броя на безработните и за 
сметка на това да запазим заплащането? В подобни ходове и 
предложения трябва да има и икономическа логика.

Къде е икономическата логика при спад в производството 
с 6.5% да запазим размера на работната заплата и паралелно 
с това да не искаме да освобождаваме хора? Какъв е изходът 
за работодателя в подобна ситуация? Да, ако държавата има 
ресурс, с който да го подкрепи, но това е вече държавна по-
мощ, която знаем, че не се приема в Европейската общност, в 
европейското пространство.

Аз бих призовал да има една икономическа мъдрост във 
всички предложения, а не само търсене на защита на опреде-
лени позиции, които в икономическа криза нямат основание. 

Благодаря ви.

МОДЕРАТОР ЖЕЛЯЗКО ХРИСТОВ: Благодаря Ви, госпо-
дин Данев.

Давам думата на господин Любен Томев – член на Иконо-
мическия и социален съвет, директор на Института на КНСБ.
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ЛЮБЕН ТОМЕВ: Благодаря Ви.

Аз бих желал също накратко да се спра на два-три про-
блема, които ме вълнуват. 

По отношение на търсенето всъщност този въпрос беше 
засегнат вчера съвсем бегло. Днес очевидно дискусията наби-
ра сила. Проблемът е основателен, тъй като виждаме, че Пол-
ша беше засегната в най-малка степен от кризата вследствие 
на широкия вътрешен пазар и широкото вътрешно търсене и в 
резултат на ниската зависимост от външните пазари. 

В същото време водещи западни икономики също зало-
жиха на тази мярка – стимулиране на вътрешното търсене, 
разбира се, не чрез някакво изкуствено увеличаване на дохо-
дите и на работните заплати. Има и различни други мерки като 
стимулиране на водещ отрасъл, какъвто е случаят в Германия 
– автомобилостроенето. 

Тоест механизми и инструменти за стимулиране на тър-
сенето винаги могат да се намерят, стига да има желание у 
нас. Като основна причина против се изтъква нерядко и фа-
ктът, че това би било довело до повишаване на инфлацията в 
страната, а ние в момента работим в посока влизане в ERМ-
ІІ механизма, валутния механизъм. Тоест търсим решение на 
проблемите чрез ускорено включване в Еврозоната. Очевидно 
тези две неща са несъвместими.

Вчера бяха изтъкнати и редица възможни последствия от 
преждевременното влизане в Еврозоната, които действително 
са твърде опасни за политиката по доходите в страната. Нещо, 
което трябва да се има предвид, когато изобщо говорим за из-
лизане от кризата и то с един по-успешен изход, тоест извли-
чайки ползи от това. 

По отношение на младежката заетост ми се струва, че 
би трябвало да изясним някои неща. Като че ли този показа-



РАБОТНИТЕ МЕСТА И КРИЗАТА... 159

тел – коефициент на младежка заетост, е доста хлъзгав, тъй 
като тази група е много специфична – 15-24 години. Там влизат 
също учащи се, там влизат студенти и интерпретирането на 
показателя, тоест когато той се повишава едва ли не като нещо 
положително, също е опасно. Възможно е неговото изменение 
вследствие от намаляване по принцип на дела на тези, които 
се учат, както и обратното – увеличаване дела на тези, които 
са заети в учение. И в двата случая има влияние върху коефи-
циента на заетост. Тоест това са неща, които са специфични за 
тази възрастова група и би трябвало да се имат предвид при 
интерпретация. По-скоро аз бих приел като основен показател 
младежката безработица.

По отношение ефективността на мерките, за които стана 
въпрос и вчера, и днес, ми се струва, че нашето правителство 
се опитва през последните месеци да води една динамична по-
литика от гледна точка на това какво се търси на пазара на тру-
да, какви мерки се търсят от работодателите, какви са мерките, 
които са полезни за отделните целеви групи. В това отношение 
действително, ако търсим ефективност, тя винаги по някакъв 
начин трябва да отчита интересите на работодателите и инте-
ресите на заетите и безработните. 

Но ми се струва, че по-голямо внимание заслужава оцен-
ката на кумулативния ефект, който следва да бъде обект на 
оценка от специализирана институция, независимо дали ще 
бъде тя към Агенцията по заетостта или независима структура. 
Тя трябва да прави един динамичен мониторинг на мерките по 
заетостта и активните политики на пазара на труда чрез една 
система, която не само да бъде различна по отношение на раз-
личните програми, но да има и един по-широк обхват от пока-
затели, тъй като ефективността в крайна сметка не е само дали 
се търси или не се търси определена програма. 

Имаме разход на средства и получени резултати като 
заетост, натрупани знания и умения, но също и ефекти в се-
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мейството, ефекти за личността и обществото. Тоест, ако може 
кумулативният ефект да се отрази чрез интегрален показател 
или система от показатели в един динамичен мониторинг на 
мерките би било действително от полза за политиката на зае-
тост в нашата страна. 

Благодаря ви.

МОДЕРАТОР ЖЕЛЯЗКО ХРИСТОВ: Благодаря на доктор 
Любен Томев.

Заповядайте, драга колежке от Франция.

ЛАУРА БАТУТ: Благодаря много, господин председател.

Бих искала да благодаря на нашия колега Грайф, който 
показа добре, че Европейският икономически и социален коми-
тет се опитва да намери уравновесени мерки и решения, които 
да се радват на консенсус по отношение на реализацията на 
Лисабонската стратегия.

Проблемите, които съществуват и към които се добавя 
кризата, ни задължават да преосмисляме социалната пробле-
матика в Европа. От една страна, трябва да развиваме работ-
ната заетост за жени, за млади, трябва да развиваме познани-
ята. В същото време възрастните хора трябва да продължат да 
работят. За тези неща се говори вече 20 години.

На какво сме свидетели? Възрастните хора наистина про-
дължават да работят, но защо? Защото пенсията не им позво-
лява да живеят. Това е, да кажем, една успешна мярка.

По отношение на младите. Нямаме достатъчно надеждни 
критерии за оценка на трудовото интегриране на младежите 
на пазара на труда. Някои от тях работят и учат или работят 
временно, така че нашето общество е лишено от най-динамич-
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ния дял от своите съставки, тъй като много млади наистина са 
извън пазара на труда.

Имаме дихотомия по отношение на социалните вноски, 
които искаме от работещите и процента за пенсионно осигуря-
ване. Склонни сме сред формите на работна заетост да счита-
ме всевъзможна работа – между непълно работно време и вре-
менна работна заетост, принудително временно работно място 
или разширен хорариум със 100-120% над нормите. 

Така че имаме най-разнообразни форми на работна зае-
тост, като гъвкавостта на работната заетост съществува много 
преди изработването на Лисабонската стратегия. И ние в Евро-
па казваме единодушно, че тази стратегия се провали на 50%, 
тоест успешна е само наполовина. Тоест липсва единодушие 
от страните-членки да фиксират правила за работна заетост, 
които биха позволили на работниците и техните семейства да 
живеят нормално.

Както знаете, европейските текстове приемат голяма про-
дължителност на работната заетост, позволяват да се рабо-
ти в неделните дни, нощно време за жените. В същото време 
ни казват: всички трябва да имат работа и да бъдат квалифи-
цирани. Има наистина една дихотомия и нашите общества са 
длъжници на Социалния пакт. Това се отнася за обществата на 
всички страни-членки на Европейския съюз.

Аз бих искала да попитам българската колежка – госпожа 
проф. Владимирова, как в България се справяте с това подо-
бряване на качеството на работните места, както се желае от 
Европа; какъв вид работни места заемат младите и жените в 
България; жените в България по-застрашени ли са от други-
те страни; тяхната ситуация по-несигурна ли е в сравнение с 
други страни? Вие дадохте таблици, но това не ни казва какъв 
вид работна заетост за жените съществува в България. Какво 
е мястото на България в европейското семейство, когато ста-
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ва дума да се гласуват европейските директиви в областта на 
работна заетост, както и в социалната област изобщо? Тоест 
каква е вашата позиция спрямо тези въпроси и как вие, члено-
вете на българския Икономически и социален съвет, оценявате 
работата на българското правителство в контекста на общото 
европейско семейство? Да добием по-конкретна представа за 
мястото на вашата страна в Европейската общност. Благодаря 
предварително.

МОДЕРАТОР ЖЕЛЯЗКО ХРИСТОВ: Благодаря на колеж-
ката Батут за направеното изказване и за въпросите.

Заповядайте. 

КСАВИЕР ВЕРБОВЕН, Белгия: Ние слушахме с внима-
ние изложението на колегата Волфганг Грайф, който предста-
ви препоръките на Икономическия и социален комитет на Ев-
ропа и постави акцента върху покупателната способност като 
средство за запазване на работната заетост и за насърчаване 
на консуматорите.

Аз съм съгласен с тази констатация, но не съм съгла-
сен с тезата на нашия български колега от индустрията, който 
каза: да, но в нашата страна 25% са от вътрешния пазар и 75% 
са внос. Това се отнася за всички европейски страни. В мо-
ята страна също разпределението между вътрешния процент 
и външния внос е 20 към 80. Светът е глобализиран, търго-
вията е глобализирана и вносните продукти създават работна 
заетост в услугите. Тези продукти се продават в магазините, 
създават логистични дейности. За превоз на продуктите се съз-
дава работна заетост в транспорта, в пристанищния сектор – 
много работни места, свързани с вноса на продукти.

Ако говоря за своята страна, вносът осигурява 80% от 
работната заетост, посредством дейностите на пристанищата, 



РАБОТНИТЕ МЕСТА И КРИЗАТА... 163

логистиката, развитието на сектора на услуги. Не говоря за не-
формалната икономика.

Второ нещо. За съжаление във всяка европейска страна 
безработицата сред младите се повишава по различни причи-
ни. От една страна, работната заетост е по-малка и достъпът 
до работна заетост е ограничен. На второ място, има много 
преструктурирания понастоящем на европейско равнище.

Ако говоря за своята страна, имаме сериозни проблеми. В 
Белгия има много преструктурирания на големи предприятия, 
на мултинационални предприятия и коя е използваната форму-
ла? Преди всичко уволнения. Последният, който е постъпил, е 
първият, който ще бъде уволнен. Това увеличава съществено 
безработицата на младите и поради това нараства значението 
на обучението на млади хора, които не са достатъчно квалифи-
цирани. За съжаление, това са много често и хора от малцин-
ствен произход, имигранти. 

Безработицата за младите води също до проблеми, свър-
зани с финансирането на социалното осигуряване, тъй като ос-
таряването на населението е факт във всички страни и струва 
скъпо. То предполага едно стабилно финансиране на социал-
ното осигуряване. Това, разбира се, е друг дебат. В момента не 
говорим за него.

И няколко думи за работната заетост на възрастните тру-
дещи се. Нека да се радваме, че тези хора продължават да 
работят, но освен това трябва не само да обучаваме по-въз-
растните работници, но и да им осигуряваме по-добри работни 
условия. Ако искаме възрастните хора да работят, ние трябва 
да хуманизираме работните условия за тях.

Друг проблем е този за работната заетост на жените, коя-
то на европейско равнище е стабилизирана, даже в някои стра-
ни нараства, но обяснението е лесно. Повечето от жените са 
заети в сектора на услугите, а мъжете са заети по-скоро в ин-
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дустрията. Индустрията е наистина засегната от съвременните 
преструктурирания. Мъжете са по-засегнати от тези преструк-
турирания отколкото жените. Ето защо трябва да иновираме 
индустрията, да предвиждаме ново обучение на работещите в 
нея, така че те да бъдат по-добре квалифицирани и да се при-
гаждат към новите условия. 

Благодаря.

МОДЕРАТОР ЖЕЛЯЗКО ХРИСТОВ: Благодаря Ви, госпо-
дин Вербовен.

Давам думата на колегата Веско Митов – член на Иконо-
мическия и социален съвет на България и на ЕИСК.

ВЕСЕЛИН МИТОВ: Благодаря Ви, доктор Христов.

Също няколко щриха към дискусията, която наистина е 
интересна тази сутрин.

Първо по това, което каза проф. Владимирова. Аз съм аб-
солютно съгласен, че целите от Лисабон няма да бъдат достиг-
нати. Нека си кажем истината – дори и да я нямаше кризата, 
повечето държави нямаше да ги достигнат. 

Полезното от Стратегията на Лисабон е мотивацията, 
импулсът, който държавите имаха в продължение на толкова 
години да работят в една насока. Аз мисля, че вървейки към 
изхода на кризата и стъпвайки на тази мотивация и на един нов 
импулс, трябва да се начертаят нови цели. Мисля, че вчера 
беше един добър ден за демократична Европа. Ирландците ка-
заха „да” на Лисабонския договор. Европа ще спре да буксува 
политически и, надяваме се, това да даде икономически тла-
сък, а оттам и тласък на продължаващото социално развитие 
на Европа.
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Много хора казват, че светът няма да е същият след кри-
зата. Естествено и Европа няма да е същата, и ние няма да сме 
същите, и затова е много важно как ще се настроим.

Тук се говори за това, че трябва да черпим от опита, от 
добрите практики на други държави. Мисля, че трябва да се 
опитаме да видим и практиката на страна като Полша, която 
единствена поне засега успява добре да оцелява в тази криза. 
Нейният пример не беше споменат тези два дни, включително 
и в областта на заетостта.

Господин Данев ни призова към икономическа мъдрост и 
в период на криза да не мислим за увеличение на заплатите, а 
дори да мислим за тяхното намаление. Разбира се, че не мо-
жем да се съгласим с това. България продължава да е най-бе-
дната страна от Европейския съюз, с най-ниските доходи, на 
последно място. Работниците са опрени с гръб в стената. Те 
купуват храни, които са по цени сходни с тези в западноевро-
пейските страни. Същите тези работници трябва да изплащат 
кредити и да хранят децата си. Така че тази мярка просто е 
немислима. 

Тук съм абсолютно съгласен с това, което каза доктор 
Христов за икономическия климат, който беше създаден от по-
редица правителства в България. Още веднъж да напомним, 
че България има най-благоприятното данъчно облагане в Ев-
ропейския съюз – 10% плосък данък. Доктор Христов говори и 
за осигурителните аспекти, където се лобира и се оказва на-
тиск социалните отчисления да продължат да намаляват. 

Трябва да се търсят други пътища и доста колеги спо-
менаха за това. Трябва да се опитваме и ние да правим това, 
което вършат големите европейски държави – Франция и Гер-
мания. Целта, разбира се, е да се съхранят работните места и 
в никакъв случай да не спадат доходите. Мисля, че и нашата 
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цел като държава не трябва да бъде да продължаваме да раз-
читаме на дъмпинга на заплатите и с това да оцеляваме. 

С това исках да допринеса за дискусията. Мисля, че тя 
беше полезна за всички нас и за всички колеги, които сме съ-
брани тук. Благодаря ви.

МОДЕРАТОР ЖЕЛЯЗКО ХРИСТОВ: Благодаря на коле-
гата Митов.

Заповядайте, уважаема госпожо.

ПИРККО РАУНЕМАА: Не успях да се представя вчера, 
така че моля да ме извините. Сега ще го направя – казвам се 
Пиркко Раунемаа и съм член на Европейския комитет. Пред-
ставлявам също така организация на потребителите и дома-
кинствата. Това е трета група. От Финландия съм.

С голям интерес следя дискусиите, както вчера и особе-
но днес, тъй като нещата се конкретизираха в днешния ден. 
Отдалечихме се от философските измерения и стъпихме на 
конкретното.

Резултатите от Срещата на върха по заетостта, която бе 
спомената много пъти, са много важна тема, с която е полезно 
да се занимаваме. Но за да изпълним поставените цели, тряб-
ва да отговорим на редица изисквания и успехът ни ще зависи 
от много фактори. Ситуацията постоянно се променя и не спи-
ра да се променя. За съжаление, промяната е низходяща в ос-
новни линии. В същото време обаче е приятно да видя, че има 
известен растеж, който не е ясно колко ще е устойчив и докога 
ще продължи, но все пак има източник на надежда.

По отношение на търсенето, за което говорим. Първото, 
което ми идва на ум, е идеята да се насърчава растежът чрез 
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насърчаване на търсенето и на потреблението. Мисля, че това 
е необходимо.

Като икономист си мисля обаче търсенето или предла-
гането задвижва колелото? И други са си задавали този въ-
прос. Във Финландия според мен предлагането е движещата 
сила, но, разбира се, и търсенето играе роля в икономическия 
растеж. Мисля, че е съвсем приемливо и уместно семейства-
та и хората, които са в по-ниските прослойки по отношение на 
доходи, да получат по-сериозно внимание при насърчаването 
на потреблението. Потреблението трябва да бъде устойчиво. 
Също така не бива да изпускаме от поглед и други фактори 
като например измененията в климата, с които трябва задъл-
жително да се съобразяваме в днешно време.

Благодаря ви, това исках да допълня.

МОДЕРАТОР ЖЕЛЯЗКО ХРИСТОВ: Има думата доктор 
Екатерина Рибарова.

ЕКАТЕРИНА РИБАРОВА: Благодаря Ви.

Аз съм също от Института за социални и синдикални из-
следвания на КНСБ и съм член на Икономическия и социален 
съвет от квотата на синдикатите. Бих желала да се върна мал-
ко на темите, които водещият постави за дискусия.

По отношение на болезнения въпрос за възрастта за пен-
сиониране на мъжете и на жените в България мисля, че в някои 
страни в Западна Европа възрастта може да е еднаква за мъ-
жете и жените, но въпреки това доскоро поне жените там все 
още работеха доста по-малко. 

Разбира се, това се променя, но все пак в някои страни 
жените работят доста продължително време на половин рабо-
тен ден или значително време си стоят вкъщи, благодарение 
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на благоприятната данъчна и пенсионна осигурителна систе-
ма, за да гледат децата си. Докато в България жените от дълго 
време се справят и със служебните си задължения, и със се-
мейните, и освен всичко друго се стараят да изглеждат добре. 
Но това все пак води до голям стрес и натоварване.

Зная, че проф. Владимирова е радетел на равенството 
на половете, на равенството и във възрастта за пенсиониране. 
Бих казала, че по-ниската възраст в известен смисъл облагоде-
телства жените, не ги дискриминира, тъй като те имат пробле-
ми с намирането на работа в предпенсионна възраст. 

Що се отнася до жените, които се занимават с интелекту-
ален труд, е по-добре те да се пенсионират по-късно. Те биха 
искали това, но ние, от страна на синдикатите, не бихме казали 
същото по отношение на жени, които работят в производството 
и които вече протестират срещу евентуално ново удължаване 
на пенсионната възраст. Бих се присъединила към тезата, че 
това трябва да става постепенно, доброволно, със съответни-
те стимули.

Що се отнася до заетостта на изгубеното поколение в 
България, вярно е, че младежите ги уволняват по-лесно, но те 
и по-лесно намират работа. За младежите в България проблем 
е първото работно място, влизането в трудовия пазар. 

Защо това до голяма степен засяга споменатото поколе-
ние? Защото от 90-те години насам в България и образовани-
ето, и семейството са в криза по редица причини. Родителите 
на тези младежи бяха принудени да оцеляват икономически 
вследствие на шоковата терапия. Бяха увлечени от политиче-
ските и обществени бури и, бих казала, бяха опиянени от сво-
бодата. От нея бяха опиянени и част от младежите – от свобо-
дата в медиите, в културата и в личните взаимоотношения. 

В известен смисъл това поколение беше малко поизтър-
вано и колегите, които работят със студенти или с младежи, 
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знаят, че част от тези хора, разбира се не всички, са объркани 
в ценностите си, в целите си, в стремежите си. Медиите и така 
наречената масова култура, част от която в България ние нари-
чаме с едно особено име – чалга, създадоха стереотипи, герои, 
представи, че човек може да постигне нещо в живота си, без да 
работи. Това не може да не повлияе на това поколение.

Създава се впечатление, че можеш да просперираш лес-
но, че трябва да вземеш лесно диплома, без да се напъваш 
да учиш, и че можеш да постигнеш нещо в живота, без да се 
трудиш. Би трябвало да отдадем значимото и на тези влияния, 
които по някакъв начин объркаха част от поколението и затова 
на него му е трудно да започне работа, защото понякога не 
знае какво иска да прави.

По отношение на прехода към мобилността. В България 
има доста мобилни групи, но все още има и много консерва-
тивни и статични. Има много хора, примерно, които работят в 
Гърция през лятото в туризма, а зимата се връщат и работят 
нещо друго. Има хора, които се местят от едно на друго място. 
Но проблемът е тази мобилност да не бъде само в споменатия 
аспект, да не бъде само за собствена сметка и на собствен 
риск. Има европейски цели на мобилността, които изискват на-
сърчаване, смяна на професията, на кариерата, насърчаване 
ученето през целия живот и съчетаването на личния и профе-
сионалния живот.

В България работодателите много искат да сме гъвкави. 
Въпросът е до каква степен те са готови да ни предложат ус-
ловия за гъвкавост, които невинаги са изгодни за тях. Колко 
работодатели ще се съгласят на по-дълъг отпуск за обучение, 
на неплатен отпуск, през който едно лице може да отиде да 
работи в друга страна, но да му се пази работното място. Да 
не говорим пък и за платен родителски отпуск – говоря за този 
отпуск, който е извън регламентирания отпуск до 2-годишна 
възраст на малките деца.
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Така че работодателите биха искали ние да сме много 
гъвкави, но и те трябва да са малко по-гъвкави и би трябвало 
да гледат на човешките ресурси като на най-ценен капитал и 
дългосрочна инвестиция, а не само като на ресурс, който вре-
менно може да бъде използван и максимално изцеден.

Накрая, за прехода към нови икономически структури и 
преструктуриране на трудовия пазар. Мисля, че това не се от-
нася само за България. Смятам, че колегите във Великобрита-
ния, Белгия и други страни знаят какво значи да се преориен-
тира и преквалифицира миньор, металург. 

Но в България това е допълнителен проблем, тъй като 
миньорите, металурзите, работещите в оръжейната промиш-
леност дълго време се смятаха за най-важната част от работ-
ническото съсловие. И сега, когато се налага тези предприя-
тия да се затварят, освен че те трудно се преквалифицират, се 
чувстват и обидени. Те казват: какво става? Ние бяхме най-по-
лезни, а сега някой няма нужда от нас. Така че това е въпрос на 
промяна на културни стереотипи, които за всички нас са много 
трудни. Мисля, че това изисква повече усилия и от страна на 
бизнеса, и от страна на държавата, тъй като основната тежест 
пада върху синдикатите. 

Благодаря.

МОДЕРАТОР ЖЕЛЯЗКО ХРИСТОВ: Благодаря, доктор 
Рибарова.

Чест е за мен да предоставя думата на проф. Нено Па-
влов – председател на Комисията „Финанси, застраховане и 
осигуряване” в Икономическия и социален съвет на България.
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НЕНО ПАВЛОВ: Благодаря, господин Христов.

Въпреки че имаше предложение да бъдем по-конкретни, 
все пак като академичен човек аз ще се постарая да поставя 
няколко въпроса малко по-фундаментално.

Колеги, анализираме, взимаме отношение, дискутираме 
един толкова сложен, фундаментален и много значим въпрос, 
който беше поставен още от ХVІІ в. от Адам Смит и досега дори 
нобелисти по икономика търсят неговото решение. Виждате, че 
сега ще се разделим и ние не сме намерили в тази общност - 
Европейския съюз, където живеят 500 млн. души, решение на 
този въпрос.

Защо е така? Във философски или в чисто икономико-тео-
ретичен аспект въпросът е сложен, защото в него се преплитат 
проблеми и с демографски измерения – вижте колко сме раз-
лични в Европа в демографски аспект. Тук се преплитат ико-
номически измерения. Вижте колко сме различни ние по най-
важното качество на човека да произвежда за единица време, 
тоест производителност на труда. Колко сме различни в соци-
ално-психологически аспект, по отношение на мотивацията на 
хората да се трудят активно и отговорно и да постигнат високи 
резултати. Нали това е целта на Лисабонската стратегия? Кол-
ко сме различни дори в социално-педагогически аспект. Какви 
условия предлагаме ние на работа и на заетост така, че чрез 
труда да възпитаваме младите хора, да ги изграждаме, да им 
подобряваме здравния статус? Проф. Владимирова направи 
отличен анализ, но малко казахме за качествените измерения. 
Защото ние можем да отчитаме висока заетост и в същото вре-
ме Европейският съюз изостава в много показатели.

Да вземем за пример България. Аз съм правил пълен 
анализ по Лисабонските показатели – шестнадесет, България 
и Румъния са на едни от последните места. Тоест сложен въ-
прос, защото той обхваща и трите общности, разгледани в жиз-
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нения цикъл. И тези, които подготвяме за заетост, и тези, които 
се намират в активната възраст за заетост, и тези, които са 
най-спорните. Аз мисля, че не са спорни, ние ги правим много 
спорни чрез нашите консервативни пенсионни системи и едва 
ли не неглижираме някои неща. А те са много важни, защото 
всички ще преминат и през трите етапа в човешкия живот.

В този смисъл аз все си мисля, че ако изходим от Лисабон-
ската стратегия, която постави като основен акцент икономика-
та, базирана на знанието, на иновациите, на информационното 
общество, на качествените изменения, ние не сме изпълнили 
първата основна предпоставка на Лисабонската стратегия, въ-
преки че възлагаме големи надежди на нея.

Задавам към господин Грайф въпроса: защо европейско-
то образование изостава, особено висшето образование, от 
американското и въобще от световното висше образование? 
Защо 70% от младите хора – чуждестранните студенти, се кон-
центрират в американските университети, а не в нашите ев-
ропейски университети? Защо около 60 хиляди млади хора – 
български студенти, се учат в европейски университети, а не в 
България, което касае пък нашия национален интерес? Как ние 
ги подготвяме за тази качествено нова заетост, която желаем и 
към която се стремим? Защо европейските университети сля-
зоха на долните стъпала в ранглистата на световните универ-
ситети?

Това е един общ въпрос: приоритет ли е висшето или въ-
обще образованието в Европа с цел ние качествено да проме-
ним заетостта? 

Тоест първият проблем, който възниква, е как подготвяме 
младите хора чрез системите на образование и поддържайки 
техния здравен статус за една качествена заетост?

Що се отнася до втората група от общността – тези, като 
нас, които са в активната възраст, може би най-точното изме-
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рение е икономическата активност. Ние сега анализирахме 
главно заетостта, но нека да погледнем и да се сравним с воде-
щите страни на какво ниво е икономическата активност и защо 
не търсим генезиса, кое пречи да повишим тази икономическа 
активност? Защото, ако ние не повишим икономическата актив-
ност, няма да подобрим стандарта на живот.

В този смисъл предстои да решаваме фундаментален 
въпрос, защото Лисабонската стратегия само залага някакъв 
параметър за процента на икономическа активност, но ние като 
че ли в тези два дни не представихме коя е причината да не го 
изпълним. Някой ще каже: кризата. Кризата е логическо след-
ствие от много неща. Но кризи ще има и през следващи години 
и нашите икономики трябва да имат имунитет, нашата заетост 
трябва да има изграден вътрешен имунитет срещу тези кризи.

Третата група проблеми може би вече се концентрира 
върху третата възраст. Ние много говорим за пенсионни въз-
расти. Аз не мисля, че това е най-важният проблем. Защото 
знаете, че има поне в теоретичен аспект схеми на гъвкави 
възрасти. Дали най-важният проблем е пенсионната възраст? 
Или другият въпрос е: колко години в активна възраст лицето 
е инвестирало в публичните или в частните схеми за третата 
възраст? Защото гъвкавите възрасти могат да се прилагат и в 
комбинация с нещо по-динамично, по-гъвкаво. 

Ние говорим за гъвкави пазари на труда и за стационар-
ни пенсионни възрасти. Вижте колко сме различни в Европей-
ския съюз. Едни държави минават вече към 67 години, ние още 
спираме на 60 и водим дискусии за тях. Естествено, че това е 
нормално, те са една форма за защита на здраве, на функцио-
нално състояние, на много други неща. 

В този смисъл са нещата, които се опитах да поставя – 
голям проблем е заетостта. Но като че ли на нея не трябва да 
се гледа само от страна на икономистите. Човекът е сложно 
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активно икономическо същество, което единствено притежава 
функциите да произвежда, да потребява, икономически да се 
реализира, демографски да възпроизвежда рода. Да подредим 
тези аспекти като приоритети и на тази база чрез активни по-
литики да подготвим човека за качествената заетост. На второ 
ниво, да му осигурим среда за активна икономическа активност 
за висока производителност. Трето, при едни гъвкави пенсион-
ни възрасти и либерализирани системи да можем да отворим 
по-широки пространства за това, което е заложено генетично в 
човека – да бъде свободен, да има изборност, да бъде дейст-
вен и да постига високи постижения.

Нека да си пожелаем всички в такава посока да се развива 
Европейският съюз, за да живеем по-добре и нашата общност 
да стане лидер не само по темпове на икономическо развитие, 
но и по стандарт на живот. 

Благодаря.

МОДЕРАТОР ЖЕЛЯЗКО ХРИСТОВ: Благодаря на проф. 
Нено Павлов.

С финала съм особено съгласен, като послание, но с раз-
съждението за стационирани възрасти за пенсиониране и ня-
какви формули и модели на гъвкавост - този експеримент не 
бива да се прави по български.

За да е ясно за какво е спорът в обществото – българ-
ските работници са с най-висока заболеваемост, с най-ниска 
продължителност на живота, с най-ниски стандарти, с най-ви-
соки нива на стрес. Съгласен съм да не лекуваме обществото 
единствено и само с икономическата рационалност и да погле-
днем на човека като на сложна система, която на всичко отгоре 
трябва да продължи рода, да създава и облагородява демогра-
фията ни и какво ли не още, и да произведе продукта ни. Така 
че с човека – внимателно, без догматизъм!
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Имате думата за други изказвания, мнения и становища.

Заповядайте, доц. Дулевски. 

ЛАЛКО ДУЛЕВСКИ: Тъй като след две минути госпожа 
Курки и още трима членове на ЕИСК тръгват за Аерогарата, 
искам да използвам възможността да им благодаря за това, че 
дойдоха тук и взеха активно участие в конференцията. (Ръко-
пляскания.) 

Искам да изразя нашето силно впечатление от дебата, 
който стана, от експертността, от открития диалог и да ги уве-
ря, че ще положим много усилия, за да можем в много кратко 
време да имаме обобщението, което е необходимо, и проекта 
на документ, с който съвместно да извървим пътя до месец 
ноември.

Благодаря ви!

Приятно пътуване! Няма да кажа сбогом, защото се надя-
вам, че много скоро България отново може да бъде домакин за 
такъв откровен дебат, от който имаме нужда всички. 

Благодаря ви още веднъж и приятно пътуване!

МОДЕРАТОР ЖЕЛЯЗКО ХРИСТОВ: Благодаря Ви, коле-
га Дулевски.

Госпожо Курки, ако желаете, можете да споделите някол-
ко думи.

Чест беше за нас, че президентът на специализираната 
секция „Заетост, социални въпроси и гражданство” към Евро-
пейския икономически и социален комитет беше сред нас тези 
два дни.

Заповядайте.
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ЛЕЙЛА КУРКИ: Благодаря ви.

И аз бих искала на свой ред да благодаря за поканата 
да пристигнем в тази красива страна. Дискусията ни наисти-
на бе интересна. Сподели се експертен опит в изказванията. 
Виждам, че тук протича много добър социален диалог, диалог 
с гражданското общество. Тристранният модел, който ползва-
те, е много добър за решаване на проблемите. Това е също 
едно от нещата, от които се нуждаете, когато се подготвяте за 
бъдещето. Очаквам с нетърпение да се подготви документът, 
който ще отрази направеното на тази конференция. Надявам 
се с него да си послужим в бъдеще и на други подобни форуми 
в Европа.

Благодаря още веднъж, че ни поканихте! Очаквам да ви 
видя отново. До скоро! (Ръкопляскания.)

МОДЕРАТОР ЖЕЛЯЗКО ХРИСТОВ: На добър път! Бла-
годарим ви.

Давам думата на проф. Владимирова.

КАТЯ ВЛАДИМИРОВА: Благодаря.

Аз мисля, че като цяло, и това беше казано в някаква сте-
пен и в моето експозе, Лисабонската стратегия и нейното из-
пълнение като че ли е главно насочена към количеството. Ко-
гато се стремим към количество, не винаги качеството е добро 
и затова може би се налага още повече да се присъединим към 
желанието да има друга стратегия като продължение и която 
да акцентира на качеството на заетостта, разбирано според 
мен главно в качеството от гледна точка на професионални 
изис квания, компетенции на работните места. 

Примерно у нас е налице парадоксът, че разполагаме с 
висококвалифицирани специалисти, в това число завръщащи 
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се от чужбина студенти, които имат проблеми с намиране на 
работа в България, защото бизнесът им казва, че са твърде 
квалифицирани за него. Разбира се, има проблеми и с ниското 
образование. Също работните места не са от най-добрите. Тук 
можем много да говорим, много големи проблеми има и т.н.

Каква е заетостта в своето качество зависи и каква е зае-
тостта от гледна точка на нейната отраслова и икономическа 
структура. Когато преобладава нарастване на услугите, тури-
зма и други подобни дейности, то в по-голямата си част те не 
изискват висококвалифицирана работна сила. Това може би е 
проблемът на България – стремежът на младите към образо-
вание. Високото образование е все още една от най-високите 
ценности за българското население. Но тъй като няма анало-
гични работни места или аналогично търсене и заплащане, 
това влияе отново върху качеството на образованието. Тоест, 
когато казваме, че трябва да има високо качество на образо-
ванието, трябва да се замислим дали качеството на работните 
места е такова. Поне аз говоря за България.

Бих искала да кажа, че за разлика от това, което преобла-
дава в повечето западни страни – увеличаването на женската 
заетост за сметка на нарастване на заетостта на непълно ра-
ботно време, в България това все още не се наблюдава. У нас 
преобладаващата част от заетите са на пълен работен ден и то 
повече жени отколкото мъже. 

От социологическите изследвания, които сме правили, се 
вижда, че на непълно работно време работят повече мъже от 
жени, но при тях това е втори или трети трудов договор, или 
въобще договор под някаква форма. Затова и колежката Ри-
барова каза, че действително е проблем високата заетост за 
жените от гледна точка на работното време и от гледна точка 
на неразвитостта на услугите за населението. Вчера споменах, 
че това е една възможна сфера за заетост.



178 МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ

Разбира се, проблемите с високата заетост на жените 
са също актуални, но има сегрегация на жените в отраслите 
с нископлатен и то квалифициран труд – образование и здра-
веопазване. Там са 80-90% жени. При това заплащането им е 
по-ниско от това на мъжете в същия отрасъл. Може би защото 
ръководните позиции са на мъжете. 

Имаше въпрос за директивите на Европейския съюз по 
заетостта. Не разбрах какво точно беше питането, но бих ис-
кала да ви уверя, че всички директиви на Европейския съюз в 
областта на заетостта и социалните въпроси, в това число и за 
равно третиране на мъжете и жените, които са многоаспектни, 
са приети от България в нашето трудово, социално и специали-
зирано законодателство. Стои въпросът доколко на практика 
това се спазва, което предполага различна дискусия.

България има ново правителство отскоро. Смяната на 
правителството също може би допринесе за късното взимане 
на решения и за адекватността им по отношение на случващо-
то се. Мисля, че не правим изключение от Европа, че новото 
правителство е дясно за разлика от предшестващото, и мерки-
те, които са ориентирани към намаляване на последиците от 
кризата, бих казала, са не много балансирани и са повече за 
бизнеса. 

Тук може да се повдигне въпрос за разсъждение, понеже 
политиката на Европейския комитет е в посока на запазване на 
работните места. Мога да споделя тревогата на бизнеса и да 
попитам: а къде е оптимумът? Всяко задържане на заетостта, 
ако спада икономическата активност, води до крах на бизнеса 
или до намаляване на неговата конкурентоспособност. Тоест 
има някаква граница, която трябва да се търси.

Аз мисля, че България има големи резерви, особено в ня-
кои отрасли. Тук бих искала да предложа една идея, може би 
на синдикатите. Не знам доколко в България ще върви този 
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лозунг, който се използва на Запад – „За солидарност”. Мисля, 
че можем да призовем бизнеса за солидарност особено в от-
раслите, в които имаше много високи печалби. Много високи, 
което значи неколкократни – 400-500% печалби. Тоест могат 
да проявят солидарност сега да не намаляват толкова заетост-
та или заплатите. Има място да се поразмисли и българският 
бизнес.

МОДЕРАТОР ЖЕЛЯЗКО ХРИСТОВ: Благодаря, проф. 
Владимирова.

Заповядайте господин Грайф.

ВОЛФГАНГ ГРАЙФ: От многото теми искам да засегна 
само три точки. От моите съседи тук беше казано за икономи-
ческата логика, която да се използва във връзка с политиката 
на заплатите и заетостта. Аз мога само да отговоря, че съм съ-
гласен. Съответно синдикатите повече наблягат на въпроса за 
заплатите, така че тези две позиции трябва да се балансират и 
то точно по време на сегашната криза трябва да се обърне още 
по-голямо внимание на заплатите. Самите предприемачи ще 
увеличават съответно заплатите и ще създават работни места, 
когато има търсене. Естествено, има страни, които са изключи-
телно зависими от вноса на стоки или пък други – от експорта. 
Така че в различните страни трябва да има различни приорите-
ти съобразно ситуацията.

В документа, който трябва да се изработи, е необходимо 
да се обърне внимание на средносрочния ръст на заплатите, 
на ръста на производителността, съответно търсенето и пред-
лагането, и да се има предвид запазване или гарантиране на 
конкурентоспособността на предприятията, защото не може те 
да поемат целия товар от ситуацията. Не става въпрос за тър-
сене само от страна на частните лица, а трябва да имаме тър-
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сене и от обществените институции, трябва да има примерно 
намалено работно време и в обществения сектор. 

Мисля, че е препоръчително да се дадат предложения 
на предприятията, за да може да се търси или да се тръгне 
по този интелигентен път – запазването на квалифицираните 
работници да бъде свързано и с допълнително обучение и зае-
тост. Защото когато преминем кризата и навлезем във фазата 
на възстановяване на икономиката, ще се търсят нови квали-
фицирани работници.

Бяха засегнати въпросите на данъчната политика. Раз-
пределението в отделните страни е различно.

Това бяха само някои неща, които исках да споделя за 
икономическата логика.

Искам да кажа още нещо по друга точка, а именно за це-
лите на Лисабонската стратегия. Вече направих една забележ-
ка. Госпожа Владимирова каза точно, че количеството е само 
едната страна на въпроса и в последващата стратегия целта 
трябва да бъде не самата заетост като такава, а по-добрата 
заетост, качеството на работата трябва да бъдат основата и 
централният въпрос на следващата стратегия. 

Трябва да отбележа, че комитетът сега подготвя станови-
ще за следващата Лисабонска стратегия. Целите на сегашната 
стратегия не трябва да се оставят на заден план. Те просто 
трябва да бъдат развити и да бъдат по-амбициозни за 2015-
2020 г. 

Беше засегнат въпросът за дефицитите в инвестициите. 
Мисля, че това е един от най-големите проблеми – 4-процент-
ната цел за постигане на инвестиции в изследванията, наука-
та и обучението не е постигната в целия Европейски съюз и в 
отделните страни-членки. Това трябва да бъде също центра-
лен въпрос в бъдещата стратегия. Но не и крайна цел. Трябва 
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примерно да се постави цел от 3.5% през 2015 г. и т.н. Тоест 
средносрочно е необходимо да имаме много амбициозни цели, 
които да постигнем.

Друг въпрос, който често беше засяган, е, че ситуацията 
в Европа е много различна в старите 15 страни-членки. Ново-
присъединилите се страни имат друга стартова ситуация. Така 
са налице големи различия, различно формулиране на целите, 
което трябва да намери отражение в общата стратегия.

Нещо, което беше замислено при първоначалните цели 
на заетост в Лисабонската стратегия, но не беше взето пред-
вид, е да бъдат отчетени националните специфики при опре-
делянето на целите. Примерно 70-процентовата граница или 
цел за мен не е ясна. Каква може да бъде тази цел примерно 
за Швеция. Не може да се каже, че само тези страни, които не 
достигат тези параметри, са в лошо положение. Защото Бъл-
гария например има много висока цел съобразно изходното си 
положение и затова трябва да бъдат включени и други качест-
вени измерения, за които вече говорихме. 

Имаше и съответно частично засегнати въпроси, които 
бяха свързани с намаленото работно време. Там също можем 
да говорим за качество на временната заетост, на почасовата 
заетост. Така че там, където са налице дефицити, трябва да се 
дефинират нови цели. 

Аз лично смятам, че е фатално да се прави това, което 
беше правено през последните 10 години, а именно едната ли-
ния, едната цел, която е определена преди десет години, да 
продължава едва ли не безкрай. Това се отнася и за равно-
поставеността на половете, съответно за безработицата при 
младежите и т.н. Тоест трябва да имаме интелигентни цели с 
измерими параметри, които да могат да формулират последва-
щата реализация на стратегията.
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МОДЕРАТОР ЖЕЛЯЗКО ХРИСТОВ: Благодаря на коле-
гата Грайф за неговия принос в търсене на отговора за криза-
та, в многоаспектните идеи и предложения, които разви пред 
нас от гледна точка на ЕИСК.

Уважаеми колеги, не виждам повече желаещи да вземат 
отношение. 

Сега ще дам думата на председателя на Икономическия 
и социален съвет доц. Дулевски.

ЛАЛКО ДУЛЕВСКИ: Благодаря Ви, доц. Христов.

Имаме много малко време, в което трябва да решим един 
основен въпрос: как да завършим конференцията и как да вър-
вим към финалната стъпка.

Натрупаха се изключително интересни изказвания, диску-
сии, аспекти. Има и много фундаментални въпроси, които каса-
ят философията, методологията на системите; въпроси, които 
засягат финансово-икономически страни на кризата, пазара на 
труда; има аспекти, свързани с микроравнището и социалната 
защита и т.н. 

Освен това ние като национален съвет, координиращ 
мрежата на националните ИСС от ЕС, разполагаме с техните 
експертизи и анализи. 

Второ, ще разполагаме с пълен стенографски запис на 
настоящата конференция.

Трето, разполагаме с позицията на Европейския иконо-
мически и социален комитет и допълнителна информация от 
него. 

На фона на тези документи, с които разполагаме, и резул-
татите от дискусията, трябва да подготвим финален документ, 
в който да интегрираме основните позиции, изложени на тази 
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конференция, на националните икономически и социални съ-
вети и на Европейския икономически и социален комитет. 

Идеята е да дадем допълнителните предложения, кон-
сенсусното виждане на националните съвети и ЕИСК като при-
нос за реализиране на общоевропейската политика.

В тази връзка от ключово значение е обобщаването на 
основните изводи и препоръки, които направихме тези два дни 
на конференцията.

Затова аз ще се опитам, макар че току-що приключи дис-
кусията, да направя обобщение на основните изводи и посла-
ния, които според мен се обособиха и получиха определен кон-
сенсус и подкрепа.

Понеже нямаме възможност да формулираме изводите 
сега, да бъдат преведени и да достигнат до всеки един от вас, 
аз предлагам да се опитам да систематизирам основните от 
тях. Моля всички колеги, участници в момента на конферен-
цията, ако изразяват несъгласие, различие или имат предло-
жение за дооформяне на извода, да реагират след всеки един 
такъв извод. Мисля, че това е единствената възможност да ус-
пеем да влезем във времето. Липсата на реакция ще считам за 
определена съгласуваност, която постигаме по разглежданите 
въпроси. 

Мисля, че първият извод или препоръка, която се налага 
като резултат от тази конференция, е, че Европа има нужда от 
много ясно политическо послание и нова визия за излизане от 
кризата и за икономическото развитие на страните-членки след 
кризата. В това отношение като отделни пунктове тук беше ак-
центирано върху няколко неща. Беше поставен въпросът за 
рефинансиране на европейските икономики. Мисля, че това 
срещна определена подкрепа. 
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Беше повдигнат въпросът за необходимостта от преван-
тивни мерки за недопускане на нова криза, като се акцентира 
специално върху опасността, че нова подобна вълна на кри-
зата ще бъде пагубна за Европа предвид на това, че тя ще 
застраши устоите на европейската солидарност и е възможно 
да доведе до ново засилване на национализъм и протекциони-
зъм. Акцентът тук е, че ние предлагаме да се действа в посока 
на превантивни мерки за предпазване на Европа от следваща 
вълна, тъй като все пак никой не знае характера и продължи-
телността на кризата.

Може би ще дублирам, но понеже тук няколко колеги 
взеха отношение и потвърдиха това – имаше предложение за 
необходимост от Общоевропейски план за изход от кризата и 
за възстановяване на трудовите пазари, който да се свърже с 
по-нататъшно стимулиране на общоевропейски проекти в ин-
фраструктура, в услуги от общ интерес и т. н. Тоест да се тър-
си интеграционният ефект в подобен Общоевропейски план за 
възстановяване на Европа след кризата. 

Пак в тази посока, от гледна точка на ясната визия за по-
литика за излизане от кризата и развитието на Европа, беше 
поставен въпросът за търсене на необходим баланс между 
дългосрочни и краткосрочни политики. Тук мисля, че някой 
колега подчерта и даде пример с великата депресия, че само 
краткосрочни мерки не са извели Европа и света от кризата, а 
са необходими и дългосрочни мерки с по-силен стратегически 
ефект.

Това, бих казал, е първата посока, която ще намери оп-
ределено преформатиране като текстове, като проект, като ви-
зия, в резултат от конференцията.

Следващият момент. Мисля, че много дискусии се води-
ха за кризата и Лисабонската стратегия. Смятам, че единно 
се налага схващането, че антикризисните мерки следва да се 
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разглеждат в тясна връзка, може би и като част от цялостна-
та социално-икономическа политика за развитие на пазарите 
на труда и въобще за развитието спрямо целите на Лисабон и 
особено пост-Лисабон. Вчера в моите уводни думи акцентирах 
върху този въпрос за антикризисните мерки. В редица страни 
всъщност дизайнът на голяма част от тези антикризисни мерки 
е такъв, че повечето от тях са продължение или надграждане 
на друг тип мерки и политики, свързани със структурните фон-
дове или финансирането на политики по изпълнение на Лиса-
бонските цели. 

Мисля, че в дискусията се забеляза стремежът да не го-
ворим отделно за антикризисни мерки, отделно – Лисабонски 
цели, отделни програми и мерки по структурни фондове. Анти-
кризисните мерки трябва да се разглеждат като част от целия 
пакет от действия, които Европа следва, особено във връзка с 
пост-Лисабон и следващия цикъл. 

Друг момент. Стана въпрос, че е необходимо по-ефек-
тивно и справедливо разпределение на финансовите ресурси 
към социалните системи и техните бенефициенти, което да се 
основава на предварителни по-ясни разчети за ефекта от из-
ползването. Изведоха се количествени параметри и се очерта 
необходимостта от качествени параметри и т.н. 

Много силно впечатление ми направи неколкократно из-
разената необходимост от по-висока гъвкавост на европейски-
те регулации, въобще на цялостното европейско регулиране в 
условията на криза. Трябва да има много по-голяма динамика 
и гъвкавост по отношение на основните европейски регулации, 
които да отразяват развитието на кризата. Защото кризата на 
трудовите пазари в Европа е сега и ще продължи сигурно ня-
колко тримесечия, поради което е важно какви мерки се пред-
приемат сега, а не действия, чиито ефект ще се появи след де-
вет месеца, когато вече кризата така или иначе ще е стигнала 
дъното на трудовите пазари. 
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Също тук се подкрепи тезата, че политиките и мерките за 
противодействие на икономическата криза не следва да бъдат 
за сметка на намаляването на социалната защита. Искам да 
направя едно пояснение. Не става въпрос за работна заплата, 
а за социална защита. Социална защита особено на групите, 
които са изолирани и са най-пострадали от кризата.

Следващият извод е, че субсидираната заетост като ин-
струмент за поддържане и създаване на заетост следва да се 
използва преобладаващо, когато води до запазване и поддър-
жане на по-високо качество на заетостта. Може би трябва да 
продължа този извод – не просто субсидиране за запазване 
статуквото на определени работни места временно, а да се 
търсят и механизми за подобряване на структурата на заетост-
та чрез субсидираната заетост. Досега ние я разглеждаме мно-
го по-често като типична пасивна мярка, но не търсим нейния 
по-дългосрочен ефект.

Друг дискутиран въпрос бе свързан с необходимостта от 
разумен баланс между пасивните или чисто социалнозащит-
ните мерки, които се прилагат, и мерките със стратегически 
характер, създаващи основата за една нова Европа като ико-
номика с по-висока конкурентоспособност и по-висока произ-
водителност. Тук искам да допълня споделеното от мен през 
първия ден. Чух го в някои изказвания под друга форма. Друг е 
въпросът как ще бъде формулирано. 

Дали не е добре да акцентираме върху точната форму-
лировка на видовете мерки, които, бих казал, са спасителни и 
трябва да се прилагат моментално, когато развитието на кри-
зата е най-динамично и те трябва да защитят временно опре-
делени хора, които са в бедствено положение? Дали в случая 
не става въпрос за антициклични мерки? Защото антициклич-
ните мерки наистина трябва да бъдат изведени като отделна 
част от портфейла, от дизайна на мерките. По този начин пра-
вителствата и Европейският съюз да ги ползват моментално, 
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когато временно трябва да се намали негативният ефект върху 
определени хора, за да могат да бъдат защитени за известно 
време. 

Вчера дадох пример - инвестициите, които се подкрепят 
от всички съвети като антикризисна мярка, и като мярка, която 
може да възстановява икономиката в по-средносрочен аспект. 
Например инвестициите в големи инфраструктурни обекти, 
едва ли могат да се разглеждат като антициклична моментал-
на мярка на пазара на труда, тъй като програмният цикъл и 
тяхната реализация изискват един по-продължителен период. 

Поставям въпроса в този аспект, за да може той да бъде 
по-добре формулиран. Защото сме свидетели какви огромни 
средства Европа или страните-членки отделят за антикризисни 
мерки, но очевидно е, че в рамките на този голям обем имаме 
определени мерки, които са антициклични и действат момен-
тално на трудовия пазар. Други имат простратегически харак-
тер за икономиката. Трети имат различен характер. Трябва да 
е ясно, за да се увеличи тяхната синергия и ефект.

На конференцията се дискутира също идеята, доколкото 
разбрах, да се стимулират чрез държавни регулатори и евро-
пейски фондове и инвестиции към сектори, които тепърва ще 
се развиват и ще създават устойчивост, а не толкова подпома-
гане на сектори, които нямат съществено значение за икономи-
ческата структура на Европа. В тази връзка по-дългосрочните 
антикризисни мерки следва да отговарят на идеята за нова ин-
дустриална политика на Европа. 

Друг един много съществен извод, който беше подкрепен 
и споделен от доста колеги от Европейския икономически и со-
циален комитет. До този момент като че ли Европа концентри-
ра голяма част от ресурса за реинвестиране на банковия сек-
тор, на финансовия сектор, а реалната икономика и услугите са 
извън обекта на тази силна подкрепа. А след това не е налице 
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съответната вълна на отражение на оказаната подкрепа към 
реалната икономика. Тук мисля, че имаше 2-3 такива комен-
тара и предложения и те са свързани. Средствата, които се 
инвестират и реинвестират в икономиката, е необходимо да се 
приоритизират, като се насочват към сектори от реалната ико-
номика и услугите към сектори с бъдеще. 

Друг извод е, че по-дългосрочните, стратегическите мерки 
и политики трябва да се основават на по-точна и реална оцен-
ка на очакваните отрицателни и положителни ефекти – оцен-
ка на въздействието. Много по-ясна трябва да е оценката на 
въздействието върху заетостта в контекста на Пакета „Климат 
– енергетика” на Европейския съюз и срещата в Копенхаген, 
която предстои през декември 2009 г.

Тук стана въпрос и за регулациите в банковия сектор. 
Имам едно предложение – да помислим за следващата форму-
лировка. Знаете, че в Питсбърг преди дни Г-20 предприе много 
сериозни мерки за координация на регулирането в банковия 
сектор. Можем да помислим за някакви предложения. Напри-
мер, че приетите от Г-20 в Питсбърг мерки за регулация на 
финансовите пазари, с цел превенция на бъдещи финансови 
кризи от подобен системен и структурен вид, следва или могат 
да бъдат допълнени и доразвити на европейско и национално 
равнище. 

Друг момент. Мисля, че тук много ценно беше включване-
то на господин Томев и колежката от Франция. Последните ня-
колко изказващи се го дискутираха, господин Грайф го подчер-
та в заключението си. Трябва да преценим какви индикатори и 
показатели използваме, когато правим едни или други изводи 
за заетостта, безработицата и икономическата активност, за-
щото това предопределя характера на политиките и средства-
та. 
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Аз съм напълно съгласен, че трябва да имаме предложе-
ния и коментари по отношение на Методиката за младежката 
заетост. Не е логично 15-24 г. да е групата, която се включва, 
след като искаме единно средно образование в Европа и деца-
та ни трябва да учат до 19 години. Естествено, че децата от 15 
до 19 години няма да бъдат заети, ако искаме образована Ев-
ропа. Дали акцентът ще бъде върху младежката безработица 
като по-силен индикатор за предприемане на политики и мерки 
можем да дискутираме съвместно и да го консултираме.

Също съм абсолютно съгласен с изказаната теза от ко-
лежката от Франция. Отново се връщам към заетостта. Ние го-
ворим за заетост, за количествени параметри на заетост. Но 
изцяло подкрепям нейното мнение, че формите на заетост са 
в такова многообразие, че ако не погледнем структурата и на-
ционалната специфика на заетостта, много често можем да не 
намерим правилните решения. Така че наистина концепцията, 
върху която трябва да се основават политиките по заетост, е 
необходимо да отчита многообразието на гъвкавостта.

Проф. Павлов и още няколко изказали се поставиха ак-
цент върху икономическата активност. 

Наистина при анализа на Лисабонската стратегия и на 
кризата като че ли основно внимание се поставя върху заетост-
та и безработицата. По-малко се дискутира друг голям проблем 
– икономическата активност. Същевременно е възможна ситу-
ация на нарастване на заетостта, без да са налице съответни 
позитивни тенденции в икономическата активност. 

Кое е по-важно за Европа? Разбира се, и двете неща са 
важни. Но при ниска икономическа активност ние оставаме като 
че ли извън фокуса на нашите дебати един контингент от хора, 
които са обезкуражени и са извън пазара на труда, и друг кон-
тингент от хора, които работят в сивата икономика. А в същото 
време говорим за намаляване на отпаднали от училище и т.н. 
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Може би трябва наистина да акцентираме като предложение за 
по-силен фокус върху икономическата активност и политиките, 
които ще увеличат равнището й в Европа. Допълвам този аргу-
мент и с обстоятелството, че Европа застарява и тя има демо-
графски проблеми. Единият от изходите е увеличаване на ико-
номическата активност на населението, което живее в Европа.

Друг важен извод е свързан с необходимостта от оценка 
на ефективността на приложените пакети от антикризисни мер-
ки и политики до този момент в Европа и в отделните страни. 
Европа изразходи огромен ресурс в много направления и от-
делните страни отделиха също огромен ресурс. Какъв е кон-
кретният ефект? Това е големият въпрос. 

Ако застанем само зад количествените параметри, ще от-
четем определени цифри, свързани с равнището на заетост и 
безработица. Може би тук наистина да направим общо предло-
жение, че е необходимо, когато се оценява ефективността, да 
търсим и качеството в промените, които трябва да постигнат 
приложените мерки. Дали само заетостта или безработицата 
към определен момент са водещите или определено значение 
трябва да има фактът, че след даден краткосрочен период Ев-
ропа трябва да излезе с преструктуриране и ново качество на 
работната сила, която да осигури по-висока производителност 
и конкурентоспособност? 

Едно е запазване на статукво, ако се търси. Друго е гъвка-
во преструктуриране към нова по-производителна и конкурент-
на Европа. И от тези огромни суми, които Европа осигури като 
антикризисни мерки, може би трябва да се търси и този ефект 
- в посока на качествени промени.

Защото тук стана въпрос, че бюджетите като източници 
на финансиране в Европа са ограничени. Някои страни вече 
усещат достигането на определени лимити в бюджетните де-
фицити. Едните страни са членки на Еврозоната и имат мак-
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симални лимити за постигане на бюджетни дефицити. Други 
страни, като България примерно, кандидатстват за Еврозона-
та. Те имат също ограничения за бюджетни дефицити. Не мо-
жем да очакваме, че бюджетите са неограничен източник на 
финансиране. В тази връзка възниква и последният въпрос. 

Всички се надяваме и искаме наистина след едно-две 
тримесечия да виждаме вече трайни последици на излизане 
от кризата. Но винаги трябва да оставяме отворена врата, за-
щото понякога животът и реалността са по-сложни от нашите 
намерения и очаквания. Ами ако кризата има следваща вълна, 
подготвя ли се Европа за План Б? Безспорно той ще бъде по-
тежък. Но имаме ли вариант при някакво циклично, макар и по-
следно повторение да реагираме своевременно и адекватно? 

Това са някои от основните изводи. 

Има едно базово различие във въпросите и възможно-
стите за решаване на проблемите между голяма част от новите 
страни-членки, така наречената нова Европа, и традиционните 
стари страни-членки. Новите страни-членки обикновено освен 
по-ниската база и всичко друго имат обективни затруднения да 
използват възможностите, които създават европейските регу-
лации и европейските средства. Много често те са в по-тежка, 
затруднена ситуация. 

Това е извън обобщенията и в случая споделям свое мне-
ние от гледна точка на общностната солидарност и справедли-
вост.

Давам ви пример с България. България е във Валутен 
съвет. Нашият лев, националната валута е строго фиксирана 
по закон с еврото. Едно евро е равно на два лева в България. 
За да се поддържа обаче този валутен съвет като механизъм, 
11 години Централната банка на България поддържа резерв в 
евро, който в момента покрива над 1.5 пъти всички левове в 
обръщение и това е механизмът. Тя няма право да не поддър-
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жа резерва в евро срещу левове. Но знаете ли какво означава 
това? Това означава, че Централната банка на България няма 
монетарни средства да въздейства сега в кризата. 

Същевременно гарантирането на стабилността на валут-
ния борд изисква формиране на резерви, които в крайна смет-
ка са платени от българските граждани и бизнес. 

Но забележете какво се получи по време на кризата. В 
резултат на стабилната си финансова система България има 
достатъчно резерви, не се обърна за помощ нито към Европей-
ския съюз, нито към Международния валутен фонд, нито към 
която и да е друга финансова институция. България има стаби-
лен банков сектор и всичко това е в резултат на валутния борд, 
който се поддържа и който издържа фундамента. В други слу-
чаи ние наблюдаваме големи интервенции на много средства 
в отделни страни.

Страните навлязоха в различен етап на криза, кризата се 
разви по различен начин, ресурсите бяха различни. Но това, 
пак казвам, е просто като коментар, а не като предложение за 
финални изводи. 

Моля ви за кратки коментари и бележки по така направе-
ните обобщения на основните изводи от конференцията. 

Заповядайте, господин Грайф. 

За нас е много важно Вашето мнение за направения опит 
за обобщение на дискусията и извеждане на някои основни 
оп о рни точки за разработване на заключителен документ, за-
щото Вие сте водещият докладчик по предложенията на Евро-
пейския комитет. 

ВОЛФГАНГ ГРАЙФ: Благодаря.

Малко съм затруднен, тъй като не присъствах първия ден 
и от тази гледна точка днес не мога да дам оценка за дискуси-
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ята вчера. Мога да взема отношение по някои важни оценки от 
днешната дискусия. Вие сам казахте, че някои формулировки 
трябва да бъдат финализирани.

Аз предоставих материали, така че предложенията на Ко-
митета са представени обобщено. Вие можете да приемете и 
тях и да ги отразите в документа. Имам големи размишления 
относно предложенията. Тук смятам, че те са много добре об-
общени. 

Що се отнася до дискусиите ни за пост-Лисабонската стра-
тегия, в Комитета смятаме, че заключенията са изключително 
полезни. Много е важно да се гледа сериозно на връзката на 
Комитета с националните икономически и социални комитети. 
Много ви благодаря за вниманието.

ЛАЛКО ДУЛЕВСКИ: Ние също като национален съвет да-
дохме своите предложения на Лисабонската обсерватория към 
ЕИСК.

Бих искал да помоля някой от останалите колеги и гости, 
които участваха вчера в дискусията, да вземат отношение. Как 
ви се струва опитът за обобщение? Това е опит, който правим 
в движение. Дали успяваме да доближим опита за обобщение 
към онова, което вчера прозвуча в залата? 

ПИРККО РАУНЕМА: Благодаря ви.

Аз не съм някакво мерило, не мога да кажа категорично 
за това доколко успешен е опитът за обобщение на казаното 
на нашата среща. Доколкото следя дискусиите вчера и днес, 
и това, което разбрах от Вашите обобщения, мога да кажа, че 
доста добре се припокриват съдържателно. Най-вероятно ще е 
необходимо да се запознаем с писмения текст тогава, когато се 
разпише в някакъв краен вариант.
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Има много хора от нашия комитет, които трябваше да си 
тръгнат по-рано. Те също ще трябва да се запознаят с текста. 
Справедливо би било, преди да се достигне до окончателния 
вариант.

Благодаря Ви за първия опит за обобщение. Мисля, че 
доста точно представя това, което бе повдигнато, но може би 
ще трябва да се усъвършенства в някои аспекти, така че ви 
благодаря.

Благодаря Ви и като цяло за конференцията, която ор-
ганизирахте. Всичко бе чудесно. Дискусиите бяха особено ин-
тересни. Аз наистина се радвам да видя, че България толкова 
добре се справя дори и по целите по Лисабонската стратегия. 

Желая ви всичко най-добро в по-нататъшните усилия и 
действия! Желая успех в излизането от кризата! Надяваме се, 
че този изход, за който говорим, е по-близко отколкото всички 
очакват. Благодаря ви.

ЛАЛКО ДУЛЕВСКИ: Говорим за опита за обобщение. 
Дали все пак вървим в правилна посока? 

Обръщам се към колегите от Европейския комитет, кои-
то участваха. Естествено, че това не са най-точните формули-
ровки при толкова бързо обобщение. Дали е вярна посоката, 
в която се стремим да обобщим това, което дискутирахме и 
споделяме – това е по-важно. Естествено, че трябва проект на 
документ, който ще съгласуваме преди да се тръгне към него-
вото оформление. 

Има ли желаещи да вземат отношение по този сложен въ-
прос?

Заповядайте, господин Вербовен.
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КСАВИЕР ВЕРБОВЕН: Мисля, че Вие сте направили чу-
десно заключение на това, което дискутирахме вчера и днес. 
Аз смятам, че тези изводи са перфектни. Надявам се, че такова 
е мнението и на нашите колеги.

Бих искал да поздравя колегите за добрата организа-
ция на конференцията, защото това ни даде възможност да 
разберем какво се случва във вашата страна и да направим 
сравнение между европейските политики и икономическата и 
социална ситуация в България. Смятам, че тази конференция 
беше изключително плодотворна и за двете страни – както за 
българската страна, така и за нас, другите европейци, ако мога 
да се изразя така. Благодаря ви.

ЛАЛКО ДУЛЕВСКИ: Аз ви благодаря за изказаните мне-
ния. 

На практика направих опит за обобщение, тъй като това 
са твърде предварителни констатации. Безспорно е, че тези 
дни ще имаме доста работа. 

Тук се обръщам с благодарност към господин Васко Оли-
вейра, с когото безспорно трябва да координираме много ди-
намично този процес и чрез него съответно вие ще бъдете ин-
формирани за проекта, който ще изпратим.

Ще ви бъда наистина благодарен за критични и конструк-
тивни препоръки, бележки и конкретни корекции, които може 
да помогнат документът да стане добър. Работата не е никак 
лека, защото работим в много кратки срокове. В тези кратки 
срокове трябва да координираме и да стигнем до консенсус, до 
подготовка на проектодокумент, който ще изпратя веднага на 
моите колеги и приятели от националните съвети за техните 
мнения и препоръки. Ще изпратим проекта на документ и до 
Европейския комитет за съгласуване. 



196 МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ

Убеден съм, че тази конференция и възможност да се за-
познаем, да споделим идеите си, да дискутираме е наистина 
ключова и решаваща стъпка към търсенето на общата позиция, 
от която всички имаме нужда.

Аз не разглеждам срещата в София като някаква финал-
на от гледна точка на нашите лични, професионални комуника-
ции. Напротив, мисля, че тази конференция е първата възмож-
ност за някои от вас да видят нашата наистина красива страна, 
нашата хубава столица.

България е много красива и извън София. С най-голя-
мо удоволствие ние бихме домакинствали отново някоя съв-
местна проява по конкретен въпрос с регионална насоченост. 
Чувствайте се винаги добре дошли. Българите са гостоприемни 
хора по принцип, това е наша традиция. Искрено се надявам, 
че това сътрудничество, което вече шест години поддържаме 
и развиваме успешно с Европейския комитет и с националните 
съвети, е натрупало достатъчно фундамент, за да можем да 
постигнем желаните резултати.

Още веднъж благодаря на всички участници! Благодаря 
на представителите на българските институции, на български-
те членове на Икономическия и социален съвет!

Отново искам да благодаря на господин Васко Оливейра 
и на госпожа Соня Калви за съдействието и подкрепата.

Благодаря ви! Приятно пътуване и до нови срещи в Бъл-
гария или някъде другаде в обединена Европа. 

(Закрито в 13.00 часа)


