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Изказване на г-н Джордж Казиматис 
Председател на Съюза на Търговско-Промишлените Палати на Гърция 
По време на Форума за Югоизточна Европа , 30 окт.2006г. 
 
Скъпи приятели, 

 

Първо бих искал да благодаря на председателя на Българската 

търговско-промишлена палата г-н Божинов за поканата за участие в 

този толкова интересен панел. 

 

Надявам се, че ще допринеса към беседата като споделя моя опит що 

се отнася до ролята на палатите в подготовката на малките и средни 

предприятия в страната ми. 

 

Тази роля е тясно свързана с нашите предложения за всички 

необходими структурни промени, които трябваше да бъдат 

извършени за модернизирането на МСП. 

 

Започнахме с опит да накараме МСП да разберат, че при 

международните стандарти, новото поколение бизнесмени 

възприема модерни методи на организация, фокусира се на 

управленски практики, базирани на похвала за заслуги, признава 

социалната отговорност на бизнеса и най-важно, осъзнава, че 

човешкият фактор съставлява най-ценният компонент на една 

жизнеспособна и доходна бизнес единица. 

 

Така че за да рационализират и модернизират техния бизнес, 

бизнесмените трябваше да използват научни изследвания и да 

възприемат нова технология и практики, които проправят път на 

иновациите и гарантират висококачествени продукти. 
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Опитахме да ги накараме да разберат, че не съществува 

противоречие между МСП и по-големите предприятия. Напротив, 

има място за сътрудничество с цел да се разгърне 

производителността им. 

 

За да се модернизира сферата на МСП палатите съдействаха на 

предприемачеството с организирането на семинари, разясняващи 

законовите и административни процедури и  създаването на 

спомагателни центрове за подкрепа на бизнесмените. В частност, 

ние бяхме предложили създаването на Изследователски център за 

проблемите на МСП, мрежа, където да съберем търсенето и 

предлагането на сътрудничество между МСП и по-големите 

предприятия. Също така изказахме предложения за развитие на 

инфраструктурата, качеството на която може да определи 

конкурентноспособността на бизнеса. 

 

Отношенията на МСП с държавната администрация представляваха 

най-важният възспиращ фактор за всяка бизнес инициатива. 

Различните бюрократични процедури повишаваха разходите и 

поставяха препятствия в процеса. Това направи абсолютно 

необходимо създаването на мрежа от структури на принципа 

“обслужване на едно гише”, която да запълни празнотите. 

 

Много пъти развитието е  забавяно и обърквано от “специалните 

отношения”, които държавата имаше с конкретни бизнеси. Но и 

бизнесмените също носят част от отговорността, тъй като тяхната 

стратегия на минимизиране на разходите за труд с цел да се 
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постигне конкурентноспособност и печалба подрива социалното 

единство и намалява вътрешното търсене. 

С отстраняването на всички административни механизми, които 

създаваха пречки и обезкуражаваха бизнесмените в желанието им за 

участие ние се борихме срещу бюрокрацията и корупцията и в 

същото време насърчавахме конкурентноспособността и 

иновациите. 

 

Функционален бизнес план не може да успее в условията на 

държавен монопол и непрекъсната държавна намеса. Може да е 

успешен само в среда, където има лесен достъп до финансиране, 

гъвкавост в трудовите отношения и данъчното законодателство е 

ясно и опростено. 

 

Ограничаването на пряката и косвена държавна намеса, 

ограничаване на данъчните разноски и други товари са много важни 

фактори в насърчаването на предприемачеството. 

 

Една от най-важните стъпки в процеса беше въвеждането на ново 

данъчно законодателство, което ще обедини и систематизира всички 

съществуващи  разпоредби и процедури, ще реформира системата и 

ще я пригоди към нуждите на бизнесмените. 

 

Това ново законодателство трябваше да има визия за развитие, цел 

за ръст с подобряване на продуктивността, поощряване на 

инвестициите и подкрепяне създаването на големи асоциации. 

Новото данъчно законодателство трябваше да бъде ясно и 

опростено. Ще се бори срещу избягването на плащане на данъци, ще 

минимизира разходите по събирането на данъците и най-важното ще 
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се противопостави на корупцията на всички нива в йерархията на 

контролните органи. 

Създаването на “по-конкурентна” система на данъчно облагане 

винаги е важен инструмент за държавата, с помощта на който да 

създаде план на развитие. Може да изглежда, че си има своята 

финансова цена, но тя ще бъде компенсирана с по-малко избягване 

на данъци и по-голяма производителност. 

 

Благодаря Ви за вниманието... 

 


