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дървообработващата и мебелната
промишленост в РБългария
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РБъргария – преди глобалната
криза

• Възходящо развитие на българската
икономика – след 1997 г.

• Темп на нарастване на БВП - над 6 % 
(през последните 5 години)

• Намаляване на безработицата до 5,5 % 
през 2008 г.(едно от най-ниските
равнища в ЕС)

• Ръст на ПЧИ ( само през 2005-2007 г –
над 20 млрд. Евро)



Състояние на
дървообработването и мебелното

производство преди кризата

• Увеличаване на производителността;
• Повишаване на
конкурентноспособността;

• Нарастване на броя на предприятията;
• Ръст на заетостта в сектора.

Състояние преди кризата



Състояние преди кризата

Износ на Български Мебели и Продукти на 
Дървообработването (млн. лв,)
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Състояние преди кризата

Внос в България на Мебели и Продукти на 
Дървообработването (млн. лв,)
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Състояние преди кризата

Състояние преди кризата



Проявление на кризата в
страната

- от края на 2008 г
• Замразяване на новото строителство;
• Свиване на производството;
• Увеличение на безработицата;
• Спад на потреблението;
• Ограничаване на чуждестранните
инвестиции;

• Консервативно поведение на банките.

Задълбочаване на кризата в
страната

• Спад на БВП – 5,8% (към 09.09г.), с
прогноза до края на годината –спад от 6 
– 7%;

• Спад на преките чуждестранни
инвестиции (ПЧИ) – двукратно;

• Увеличение на междуфирмената
задлъжнялост;

• Ръст на безработицата – 10 %;



Отражение върху
дървообработващото и мебелно

производства
• Рязко намалява търсенето на
строителна дървесина и мебели за
обзавеждане на хотели, офиси и др.;

• Спад на износа на мебели и дървени
изделия (вж. Слайд № 5);

• Свитото потребление улеснява
реализацията на евтините китайски и от
други азиатски страни мебели.

Последиците:

• Спад на производството с близо 50 %;
• Спад на реализацията на продукцията с
почти 50 %;

• Занижаване цените на изделията (на
мебелите – с около 25 %).



Последиците ІІ:

• Спиране дейността на предприятия –
особено малки;

• Преминаване на намалено работно
време;

• Ограничаване на социалните разходи;
• Намаляване на възнаграждения и
нередовното им изплащане.

Последиците ІІІ:

• Съкращаване на персонал:
в дървообработването заетите са

намалели с 4774 души ( към м.05.09 г. в
сравнение с м.04.08 г.);

в мебелното производство заетите
са намалели с 6195 души (към същия
период).



Действия на Федерацията:

• Своевременно проучване и
анализиране ситуацията в браншовете;

• Поддържане база данни за развитието
на процесите в тях;

• Подготвяне и подписване със
социалните партньори на споразумение
за антикризисни мерки;

Общи действия със социалните
партньори:

• Постоянна взаимна информираност;
• Търсене решение на всеки конкретен случай;
• Съвместни регулярни срещи с ръководството
на Агенцията по горите за доставката на
дървесина за фирмите-постигнато
намаляване на тарифните такси на
дървесината и въвеждане рационален режим
на продажба.



Общи действия със социалните
партньори ІІ:

• Съдействие за преминаване на намалено
работно време и субсидиране заетостта на
персонала с 0,5 минимална РЗпо ПМС № 44 
(прието под въздействие на синдикатите);

• Споразумения с работодатели за временно
излизане на заетите на трудовата борса;

• Разтрогване на договори с външни фирми и
поемане на задълженията от наличния
персонал.

Ефективността от действията ни:

• Действията ни са недостатъчно ефективни, 
защото:

- около 95% от предпиятията са микро и
малки и голяма част от тях не членуват нито
в работодателската структура, нито имат
синдикално членство;

- все още не можем да приложим за тях и
правото по закон за разпростиране
действието на Браншовия колективен трудов
договор(този член от КТ не е приложен все
още за нито един бранш)



Очакванията на работодателите, 
членове на браншовата камара:

• Над 50% очакват увеличение на
оборотите през 2009 г. с 5 до 15 %;

• 30% очакват да запазят постигнатото
ниво;

• Само 5-6% очакват спад;
• 30% планират увеличение на
персонала;

• Над 70% планират инвестиции,главно в
технологично обновление.

Синдикатите, в условията на
криза настояваме:

• Промени в социалното и трудовото
законодателство да се извършват само
при постигнат консенсус мужду
социалните партньори;

• Да се засилят мерките за борба със
сивата икономика;

• Да се изгради Единна национална
информационна система за търсене и
предлагане на работна сила;



Синдикатити, в условията на
криза настояваме ІІ:

• Да не се допуска намаляването на основните
работни заплати за изпълняваните по трудов
договор функции;

• Да се обогати практиката за компенсиране на
загубата от доход при работа на непълно
работно време;

• МРЗ за страната да се обвърже с линията на
бедност и средната РЗ за страната;

Синдикатите, в условията на
криза настояваме ІІІ:

• Да се увеличи броя на ваучерите за
работническо хранене;

• Държавата да използва своите
регулаторни механизми за понижаване
лихвите по кредитите;

• Да се предприемат мерки за защита на
българското производство и за
оживяване на потреблението.



Благодаря за вниманието!


