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Изх. № 17-00-49/16.10.2018 г. ДО  

Г-Н РУМЕН РАДЕВ 

ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
 

        ОТНОСНО: Организиране на дискусия за ускоряване на икономическия растеж в България 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ, 

Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) приветства инициативата 
да организирате под Ваш патронаж Кръгла маса „Неравенства и бедност в България“. Наши 
представители взеха участие в нея, водени от убеждението, че България, като страна с най-нисък БВП 
на глава от населението и най-ниска производителност на труда в Европейския съюз, трябва да действа 
по-решително с необходимите реформи. Подобно мероприятие изисква представяне и отразяване на 
позициите на всички заинтересовани страни, включително и на представителните на национално 
равнище организации на работодателите в България. Заедно с това, изразяваме убеждението си, че 
постигането на високо ниво на социална сигурност може да стане факт само чрез ускорено 
икономическо развитие. За да има догонващо развитие, България трябва да постига темпове на 
икономически растеж, значително по-високи от тези в другите държави-членки, предвид факта, че не 
разполага със значителни природни богатства. 

АОБР предупреждава, че въпреки благоприятната икономическа обстановка, през 2018 г. 
българската икономика няма да може да надхвърли бариерата от 4% икономически ръст, който в 
никакъв случай не е достатъчен и догонващ за развиваща се икономика. Към полугодието България е 
едва на 12-то място в ЕС по ръст на БВП, нареждайки се след почти всички нови страни членки от ЦИЕ. 
Ръстът на инвестициите в дялов капитал е отрицателно число, а разходите за придобиване на ДМА 
бележат спад. В същото време българските инвестиции в чужбина растат. Нови сериозни инвеститори 
не бързат да влагат средства в България.  Това се дължи на задържащите фактори на вътрешната 
среда, произтичащи от твърде бавното и пасивно провеждане на редица политики и реформи в 
сферата на пазара на труда, образованието, администрацията и електронното управление, 
пенсионната система, трудово-медицинската експертиза и здравеопазването, съдебната система и 
сигурността, енергетиката. Адресирането на тези предизвикателства е от изключителна важност, 
особено предвид сигналите за завършване на икономическия цикъл на растеж на световната 
икономика и предвестниците на нова финансова криза, като рекордни равнища на задлъжнялост в 
световен мащаб, започналата „митническа война“ в световната търговия и други.  

С оглед на своевременното намиране на действени решения за премахване на задържащите 
фактори на икономическия растеж, АОБР предлага да се проведе дискусия под Ваш патронаж, 
възможно по-скоро, което да позволи генерираните предложения и мерки да намерят отражение в 
съответните стратегически документи.   
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