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БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА МЕТАЛУРГИЧНАТА ИНДУСТРИЯ

Заключителна конферанция

“Към достоен труд в металната индустрия-какво е
необходимо да се направи? Насърчаване на

транснационалното сътрудничество за борба с
нестандартната заетост”

24-25 октомври 2012 година



СТРУКТУРА И СЪСТАВ

НАЧАЛО:
- Учредена през 1991 год. като сдружение на работодателите от металургичната
индустрия и съпътстващите дейности

- Собственост на капитала – 100% държавен

НАСТОЯЩЕ: 
- Членове на БАМИ - фирми от икономически сектори:

• производство на блоков метал, отливки и прокат
• производство на метални изделия
• огнеупорни изделия и спомагателни материали
• обслужваща и търговска дейност

- Собственост на капитала – 100% частен
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БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА МЕТАЛУРГИЧНАТА ИНДУСТРИЯ

ОСНОВНИ ПОКАЗАТЕЛИ 2009 г.           2010 г.          2011 г.

1. Брой предприятия 209               193                172

2. Брой на заети по трудов договор 16 214          13 177           12 212

3. Дял от заетите в промишлеността, %                2,1                1,8                 1,8

4. Дял от произведената
промишлената продукция, %                            10,4               12,4          12,9

5. Дял от стоковия износ, %                                    16                  18   19
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БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА МЕТАЛУРГИЧНАТА ИНДУСТРИЯ

Основни предизвикателства пред европейската индустрия

- Либерализиран /свободен/ световен пазар
- Силен конкурентен натиск на стоки от трети страни
- Високи екологични и трудови стандарти
- Нови инвестиции във високотехнологични производства
- Намалено потребление в условия на икономическа криза
- Труден достъп и високи цени на суровини и енергийни ресурси
- Растящи потребности от висококвалифицирана работна ръка
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БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА МЕТАЛУРГИЧНАТА ИНДУСТРИЯ

Основни проблеми на пазара на труда и предизвикателствата пред
социалния диалог

- Високо ниво на безработица
- Увеличаване делът на неработещите млади хора, липса на мотивация за учене

и включване в производствената сфера
- Увеличаващ се натиск на евтина работна ръка от трети страни
- Изключване на значителна част от населението на света, в т.ч. и в Европа от

възможност за високо образование и устойчиво развитие на определени групи
от населението, предимно малцинства

- Необходимост от нови форми на работа, отговарящи на съвременните
технологии и възможности за дистанционен труд

- Намаляване делът на големите предприятия и организираните работници в
синдикални структури, приемане на нови форми на социална защита

- Дълбоки различия в заплащането и условията на труд по региони, страни и
континенти
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Глобалните промени и проблеми в икономиката налагат съществени промени и
в социалните отношения на всички участници и на всички нива
Нестандартната заетост – възможност да се превърне в нова форма на
съвременни индустриални отношения, която създава условия за:

- включване на нови работещи в нормален трудов процес, намаляване броя на
трайно безработните и обезкуражени хора;

- съчетаване на работата с образователния процес, с допълнителното обучение
или преквалификация за придобиване на нови знания или професия;

- предоставяне на избор за работа и кариерно развитие на родителите при
отглеждане на техните деца;

- използване на съвременните достижения на високите технологии за
дистанционна работа и повече свободно време за спорт, почивка и
индивидуално развитие на личността;

- справедливо участие на повече хора в трудовите процеси и придобиване на
средства за покриване на жизнени потребности, включително за намиране на
“първа работа” и намаляване на младежката безработица.
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Нестандартната заетост – “несигурна” или “гъвкава”
форма на заетост?
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БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА МЕТАЛУРГИЧНАТА ИНДУСТРИЯ

• ЧРЕЗ СОЦИАЛЕН ДИАЛОГ ДА ПРЕВЪРНЕМ БОРБАТА С
НЕСТАНДАРТНАТА ЗАЕТОСТ В БОРБА С ЛОШИТЕ ПРАКТИКИ
ЗА НЕЙНОТО ПРИЛАГАНЕ

• ТРАНСНАЦИОНАЛНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО ДА ПОМОГНЕ
ЗА НАМИРАНЕ НА ПРАВИЛНИТЕ РЕШЕНИЯ И ДОБРИТЕ
ЕВРОПЕЙСКИ ПРАКТИКИ

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО ! 
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