Съдържание

Увод от Председателя на Управителния съвет

3

Неотложни антикризисни мерки

7

От криза м стабилност и растеж

10

Фискалната политика - гарант за стабилност и растеж

11

Начало и успешно провеждане на реформите в публичния сектор

12

България – достоен член на ЕС

15

Конﬖрентоспособност чрез гъвкав пазар на труда

17

Ролята на бизнеса в похода срещу промените в климата

18

България – суверен на енергетиката си

19

Инфраструктура

21

Преход м проактивна и социална демографска политика,
активна защита на потребителите

23

Проект 2018: Единни в кризата, силни в успеха

Проект 2018:

Eдинни в
кризата,
силни в успеха!
Увод от Председателя на КРИБ

Кои сме ние
Конфедерацията на работодателите и
индустриалците в България - КРИБ е найголямата организация на едрите и средните частни предприятия в България.
КРИБ обединява над 12500 икономически
оператора и 62 браншови организации,
които заедно произвеждат над 2/3 от
БВП и осигуряват повече от 800 000 работни места. Основната цел на Конфедерацията е да защитава интересите
на работодателите и да изразява ясно
техните позиции пред обществото. Едновременно с това КРИБ има амбицията,
съчетавайки енергията и възможностите
на своите членове, да допринесе за развитието на икономиката и на държавата,
така че тя да отговаря на стремежите
и изискванията на всеки свой гражданин.

Ние сме убедени, че предлагаме формули,
които съчетават по най-добрия начин
както корпоративния интерес на членовете и на организацията като цяло,
така и интересите на държавата и на
нейните граждани.
КРИБ е независима организация, социалноикономически партньор, който действа
в синхрон с интересите на обществото и зависи само от своите членове,
издържайки се единствено от членския
им внос. Ние не сме политическа партия
и никога не сме си поставяли за цел да
бъдем такава. Приемаме, че интересите
ни изискват да бъдем на равно разстояние от основните политически сили,
като подпомагаме техните действия,
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насочени м напредъка на обществото
и на държавата. В същото време си даваме сметка, че големите отговорности,
които демокрацията поставя пред политиците, изискват все повече споделянето им с бизнеса като основен фактор на
икономическото развитие.

досега и да увеличат скоростта на икономическото развитие, когато кризата
отмине. За тази цел ние ще поискаме
ясен ангажимент от политическите сили
за запазване на Валутния борд, а също
така и за завършване на реформите в
публичния сектор.

Това е особено важно в разгара на настоящата всеобхватна икономическа и
финансова криза, която вече няма прецедент в историята на човечеството.
КРИБ категорично счита, че ако в тази
обстановка м икономическите проблеми проциклично се добави политическа
несигурност или в най-лошия случай – социална криза, то за българския бизнес ще
се сбъднат най-лошите сценарии, а това
няма как да не се отрази и на държавата
ни като цяло.
КРИБ знае, че ако сме единни в кризата,
ще бъдем силни и в успеха. Преди да настъпи кризата членовете на КРИБ удвоиха бизнеса си - произведена продукция
и предлагани услуги. Искаме да помогнем
на цялата икономика да направи същото. Готови сме да споделим своя опит
и ресурси за увеличаване на общественото богатство. В същото време ясно и
категорично заявяваме, че ще изискваме
от следващото правителство, което и
да е то, конкретни действия, които да
гарантират запазване на постигнатото

Нашата визия
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Преди всеки от последните няколко избирателни цила, КРИБ в своите платформи „Проект 2005: България пазарна
икономика”, „Проект 2010: България –
силна икономика, заможни хора” и „Проект 2014: Единни в кризата, силни в успеха” поиска от бъдещите управляващи
конкретни действия, с които България
да се замогне, да укрепне и да гарантира членството си в НАТО и Европейския
съюз. Факт е, че правителствата през
последните повече от десет години реализираха голяма част от нашата програма. България днес е по-силна, по-богата,
член е на НАТО и на Европейския съюз. В
резултат на поддържането на задоволителни темпове на икономически растеж
страната достигна състояние, в което
може да погледне по-далеч в бъдещето.
Сега България може да формира ясно националните си приоритети, които да
предопределят бъдещото й устойчиво
развитие.

С въвеждането на Пакт за финансова
стабилност, чрез който България ограничи разходите си до 40 % от БВП, а
дефицитът на консолидирания държавен бюджет до 2 % от БВП, страната ни доказа своя ангажимент м благоразумна фискална политика. Това бе
признато съответно от рейтинговата
агенция Standard & Poor’s с потвърждаването на нашия кредитен рейтинг на
BBB/A-2, което представлява стабилна
перспектива и то във време, когато
рейтингите на много други държави
бяха понижени.
КРИБ счита, че 2013 е година не само
на избори, но и на агресивни реформи в
пенсионната система, в здравеопазването, образованието, пазара на труда и в
администрацията. Ние приветстваме
неотдавнашните усилия да се ускори пенсионната реформа чрез постепенно увеличаване на възрастта за пенсиониране,
което започна от 2012. Конфедерацията
категорично подкрепя въвеждането на
всякакви мерки за подобряване на събираемостта на осигурителните плащания,
за засилване гъвкавостта на пазара на
труда и за подобряване на качеството
на професионалното обучение и преквалификация. Ние настояваме и призоваваме да се ускори въвеждането на електронното правителство.

В рамките на Националния съвет за тристранно сътрудничество КРИБ ще продължи да участва активно в социалния
диалог с правителството и синдикатите
и да допринася за очертаване, прилагане
и комуникиране на реформите. Ако икономическата и социалната среда остане
сравнително стабилна с контрол върﬗ
рисковете от спад, политическата конфигурация най-вероятно ще остане също
така стабилна. Очакваме да се ускори реформата на съдебната система и да се
засили борбата срещу измамите, корупцията и организираната престъпност,
което би ни помогнало да се присъединим
м Шенгенското пространство. Всяко
забавяне или невъзможност да бъдат осъществени реформите, обаче, ще доведе
в крайна сметка до сериозно недоволство и остра критика не само от политическите противници, но и от бизнеса.
Почти всички големи български и чуждестранни инвеститори са членове на КРИБ
и те настояват за прилагането на незабавни структурни реформи, които да
подобрят радикално бизнес средата. Ние
не можем да си позволим да бъдем неутрални в случай на неуспех при провеждане на реформите и се чувстваме задължени да изпратим предупредителни сигнали
сега. В интерес на своите членове КРИБ
винаги е била активна в отношенията си
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с правителството с цел да се избегнат
неправилни действия, цената на които
се плаща от обществото като цяло.
Ние вярваме, че КРИБ ще има водеща
роля в процеса на реиндустриализация
на България, процес, който е жизнено необходимо да започне и да се ускори през
2013 г. като ключов фактор за успех. Чрез
повишаване на ефективността и ефикасността, включително пълна промяна
на управлението на човешките ресурси и
Кодекса на труда заедно с целия спектър
на други движещи сили, икономиката на
България ще се придвижи м много подобро състояние от сегашното.
Това изглежда напълно възможно и реалистично. За да го направим, обаче, преди
всичко трябва да успеем да запазим постигнатото в условията на настоящата
глобална финансова и икономическа криза.
За тази цел е необходима ясна визия за
най-подходящите антикризисни мерки и
политики, разработени и осъществявани

в най-тясно сътрудничество с Европейската комисия, ЕЦБ и МВФ. Ние смятаме, че след преодоляването на кризата
следващото правителство на страната
трябва да набележи такива реформи, че
м 2018 г. средният български гражданин да бъде толкова заможен, колкото
средния европейски гражданин. За изпълнението на тази стратегическа цел смятаме, че вниманието на изпълнителната
и законодателната власт трябва да се
съсредоточи върﬗ следните приоритетни области:
K. Енергетика
KK. Инфраструктура
KKK. Работа с Европейските фондове
KV. Сигурност и укрепване на държавата.
За крайния успех, обаче, е необходим
консенсус между основните политически
сили и КРИБ ще настоява и ще положи
всички усилия това да стане факт.

Огнян Донев

Неотложни антикризисни мерки

Определяне на образованието като основен фактор за устойчиво развитие на икономиката и благоденствие на нацията ни. Осезателно увеличаване на инвестициите
в образованието.
Провеждане на разговори с МВФ за евентуално сключване на предпазно споразумение
с МВФ. В зависимост от условията, които ни постави МВФ, да се прецени дали
трябва България да се обвързва с нови заеми, респективно да изпълнява редица непопулярни и трудни условия в обстановка на социално напрежение, или да се финансира
самостоятелно в рамките на необходимото.
Фискални мерки - запазване на стриктната бюджетна дисциплина и спазване на
ограниченията на бюджетен дефицит в рамките, одобрени от ЕС.
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Неотложни антикризисни мерки

Монетарни мерки - запазване на Валутния борд. Предвид ситуацията в ЕС, която
не се очаква да се промени значително в близките 3 до 5 години, не е в интерес на
страната ни да се стреми на всяка цена да влиза в ERM – 2 и Еврозоната до 2018 г.
Инфраструктурни инвестиции, максимално подобряване на капацитета за работа с
Европейските фондове.
Структурни мерки – начало и финализиране на реформите в образованието, здравеопазването и публичната администрация.
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Годишно изменение на икономическите индикатори
Източник: European Commission

Реален БВП
Заетост
Процент на безработица
Разход на труд на единица продукция (ULC)
Реален ULC
Хармонизиран индекс на потребителските цени
Търговски баланс / БВП
Теﬖща сметка / БВП
Бюджетен излишък / БВП
Брутен държавен дълг / БВП

2009
- 5.5
- 2.6
6.8
12.7
8.1
2.5
- 12.0
- 9.0
- 3.4
14.6

2010
0.4
- 4.7
10.3
5.6
2.7
3.0
- 7.7
- 0.4
- 2.0
16.2

2011
1.7
- 4.2
11.3
1.1
- 3.7
3.4
- 5.1
1.7
- 1.4
16.3

2012
0.8
- 1.9
12.2
2.5
0.3
2.4
- 9.0
- 0.7
- 0.3
18.9

2013
1.4
- 0.2
12.2
3.5
0.8
2.6
- 10.9
- 1.6
- 0.5
17.1

2014
2.0
0.6
11.9
4.0
1.0
2.7
- 12.3
- 2.0
- 0.3
17.3
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От криза м стабилност и растеж

Кризата като възможност за преструктуриране на икономиката и повишаване на
нейната производителност, ефективност, конﬖрентоспособност.
Постигане на устойчива и предвидима бизнес среда като основно изискване и условие
за привличане на инвестиции.
Намаляване на административните пречки за развитие на бизнеса – максимално
опростяване на всички видове режими.
Създаване на предпоставки за развитие на малкия и средния бизнес, включително
чрез промяна в законодателството.
Европейските фондове - добър източник на ликвидност в икономиката, но не и
достатъчен.
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Фискалната политика гарант за стабилност и растеж
Запазване стабилността на публичните финанси чрез поддържане на благоразумна
фискална политика и изготвяне на закон за начина на разпореждане с Фискалния
резерв (ФР): определяне на минимум, под който ФР не може да пада; регламентиране
на съотношението, в което ФР се депозира в Емисионно Управление на БНБ и в
търговски банки.
Регламентиране депозирането на парични средства на държавни и общински
предприятия в търговски банки.
Запазване на данъчните ставки на преките данъци.
Намаляване на осигурителните разходи за бизнеса до ниво на равнопоставеност с
работниците и служителите.
ДДС – край на злоупотребите с участие на държавните служители. Прилагане и
разширяване на специален облекчен режим за изрядните данъкоплатци („Златен
стандарт”), които в момента на практика кредитират държавата.
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Начало и успешно провеждане на
реформите в публичния сектор
Ускорено начало на реформите в образованието и здравеопазването и отварянето на
тези сектори м бизнеса.
Образование, наука и иновации: финализиране на реформата в образованието,
науката и иновациите; активизиране участието на България в крупни европейски
научноизследователски и иновационни проекти.
Здравеопазване: започване и успешен край на реформата в сектора. Гарантиране на
здравните права на гражданите и премахване на корупцията в сектора чрез въвеждане
на мерки като: дефиниране на задължителния пакет здравни дейности, който се заплаща
от НЗОК; приемане на закон, който да определя правата и задълженията на пациентите;
демонополизиране на НЗОК на принципа на териториалното разделяне на България на
шест икономически региона; разработване на регионална здравна карта; включване на
дружествата за доброволно здравно осигуряване като равноправни участници заедно
с регионалните поделения на НЗОК; по-голямо самоучастие на пациентите в тяхното
лечение. Здравеопазването е индустрия, а държавата трябва да поеме своите социални
ангажименти за бедните и хората в неравнопоставено положение.
12
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Начало и успешно провеждане на
реформите в публичния сектор
Подобряване на лекарствената политика в страната: осигуряване на прозрачност
на разходите за лекарства; ефективна система за ценообразуване и реимбурсиране;
рационална употреба на лекарствата; про-генерична лекарствена политика;
осигуряване на коректна лекарствена информация за пациентите. Въвеждане на
изисквания и изграждане на цялостна система за проследяване на лекарствената
безопасност и движението на лекарствените продукти, включително чрез въвеждане
на единен номер на пациента, единна номенклатура на лекарствените продукти и
електронна рецепта, и развитие на тази концепция чрез вграждането й в идеите за
електронна здравна карта.
Публичната администрация: активен сътрудник на бизнеса. Сериозно намаляване
на броя на заетите в публичната администрация. Фоﬖсиране върﬗ мерките за
преодоляване на корупцията в максимална степен.
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Начало и успешно провеждане на
реформите в публичния сектор

Създаване на агенция, която да подпомага с консултации по места малките и средни
предприятия, често страдащи от недостиг на квалифицирана правна и финансова
помощ, особено извън столицата и големите областни градове.
Намаляване на доﬖментооборота и максимално улесняване на комуникацията между
държавната администрация и бизнеса, особено за малки и средни предприятия.
Разплащане задълженията на публичните институции м частния сектор в срок до
60 дни (каквато е практиката в почти всички държави в Еврозоната).
Ускорено развитие на електронното правителство като средство за борба с корупцията, внасяне на повече прозрачност, ускоряване на административните процеси
и реален инструмент за децентрализация на икономическата активност.
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България – достоен член на ЕС

Завършване на реформата на съдебната власт.
Тотална реформа на сектор „Сигурност” в България.
Гарантиране неприкосновеността на личната и имуществена сигурност на гражданите на територията на България.
България да стане член на Шенгенското пространство не по-сно от 2014 г.
Подпомагане на малкия и средния бизнес. Прилагане на принципите и насоките на
„Small Business Act” (Брюксел, 25.6.2008, COM(2008) 394) в законодателството за
малкия и средния бизнес. Създаване на условия за устойчиво развитие и непресваемост на бизнеса.

Проект 2018: Единни в кризата, силни в успеха!
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България – достоен член на ЕС

Дефиниране на отраслите, които са традиционни за страната ни, но и конﬖрентноспособни в рамките на ЕС и прилагането на данъчни и социални облекчения за развитието и подпомагането им.
Признаване на факта, че досегашното поведение на България като член на ЕС е създало имиджов проблем за страната. Приемане и изпълнение на програма за излизане
от тази ситуация и възстановяване на достойното име на България в ЕС.
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Проект 2018: Единни в кризата, силни в успеха!

Конﬖрентоспособност чрез
гъвкав пазар на труда

Пазарът на труда се връща в изходни позиции. Кодексът на труда трябва да отрази
тази промяна и да уреди законово нови, модерни форми на гъвкави трудовоправни
отношения.

Проект 2018: Единни в кризата, силни в успеха!
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Ролята на бизнеса в похода
срещу промените в климата

Защита на интересите на бизнеса при разпределението на квотите за CO2.
Преход м екстензивен подход в енергетиката. Стимулиране на въвеждането на
възобновяеми източници на енергия и енергийна ефективност.
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България – суверен на енергетиката си

Определяне на енергетиката като основен фактор за националната сигурност (заедно с образованието).
Ориентация на екстензивния подход в енергетиката м ускорена либерализация в
сектора с оглед повишаване качеството на услугите и отбягване на монополните
ефекти.
Законови гаранции за недопускане на външно монополно присъствие в енергетиката
на България, извън рамките на евроатлантическите отношения, в размер по-голям
от 30%, както по сектори, така и в еквивалент.

Проект 2018: Единни в кризата, силни в успеха!
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България – суверен на енергетиката си

Гарантиране на алтернативни източници за вноса за всички видове енергоносители,
които да обезпечат независимост на България за всеки вид внос за не по-малко от
3 месеца.
Свързване с газопреносните мрежи на Румъния, Гърция и Турция и изграждане на нова
инфраструктура за пренос на газ.
Начало на проучване и добив на алтернативен природен газ и нефт.
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Инфраструктура

Ускоряване на инвестициите в транспортната инфраструктура (пътища, жп транспорт, пристанища, летища) и максимално усвояване на планираните в тази насока
средства от ЕС.
Само масирани инвестиции в големите инфраструктурни проекти могат да извадят
България бързо от кризата.
В края на 2018 г.– България на 4 магистрали: Тракия, Хемус, Струма и Черно Море.
Европейските фондове и националният бюджет да се подчинят на тази цел.
Възстановяване на позициите на България в морския транспорт.
Възстановяване на условията за развитие на малките и средни фирми в сектора чрез
оптимизиране системата на обществените поръчки и структурата на оперативните програми.

Проект 2018: Единни в кризата, силни в успеха!
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Инфраструктура

Засилване ролята на професионалното образование и реализация на младите хора на
строителния пазар.
Координирано взаимодействие между структурите на специализираната администрация в сектора. Прилагане на принципа на строителния инженеринг „проектирай, построй, предай” в подготовката и реализацията на проектите.
Засилване ролята на кадастъра и значението на мероприятията за борба с ерозията
и свлачищата по второкласните и третокласните пътища.
Подобряване на нормативната осигуреност на строителния сектор.
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Преход м проактивна и социална
демографска политика, активна
защита на потребителите
Единство в полиетническото многообразие. Баланс на правата и задълженията.
Традиционната българска толерантност трябва да се възроди като национална черта.
Застаряването на нацията – проблем, но и възможност. Пенсионна реформа за гарантиране на пенсия не по-малка от 70% от осигурителния доход на гражданите.
Мерки от страна на държавата за социална защита на най-бедната част от населението.
Разширяване на правомощията и функциите на Комисията за защита на потребителите (или на Комисията за платежни спорове) с цел осигуряване на независимо,
безпристрастно и ефективно разрешаване на спорове между потребители и доставчици на финансови услуги по извънсъдебен път.

Проект 2018: Единни в кризата, силни в успеха!
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Baronesse Margaret Thatcher’s message
for the First Congress of the Employers Association in Bulgaria,
predecessor of KRIB
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