СИВАТА ИКОНОМИКА И НЕДЕКЛАРИРАНАТА ЗАЕТОСТ В ЕВРОПА:
НОВИ ТЕНДЕНЦИИ И ПОЛИТИКИ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ
Съобщение за медиите
2 септември 2016 г., 9:00 ч.
Парк-хотел „Витоша“
ул. „Росарио“ №1, София
Според проучване на Центъра за изследване на демокрацията за Инициативата за развитие
и интегритет на Югоизточна Европа (SELDI), делът на заетите в скрития сектор в Югоизточна
Европа и Турция през 2016 г. варира между 1/5 (Хърватия) и 4/5 (Косово) от всички заети.
Правилното разбиране на динамиката и структурата на скритата икономика е от съществено
значение за подобряване на управлението на публичния и на частния сектор. В световен план две
трети от предприемачите стартират скрити по един или друг начин за официалната статистика и
само при наличие на подходящи условия те се формализират. Същевременно, негативните ефекти
от скритата икономика са многостранни и е важно те да бъдат идентифицирани и ограничени. За да
обсъдят тези проблеми, на 2 септември 2016 г. Центърът за изследване на демокрацията и
Университетът в Шефилд организират конференция, на която ще представят резултати от научноизследователската си работа в областта на скритата икономика в България, Хърватия и Македония.
Професор Колин Уилямс от Университета в Шефилд, водещ европейски експерт по
недекларирана заетост, ще говори за последните тенденции в сивата икономика в Европа и
прилаганите мерки за справяне с негативните последици от нея. Представители на българските
институции, синдикатите и работодателите ще имат възможност да обсъдят евентуалната
приложимост на най-добрите европейски практики в България и възможното въздействие на
последните икономически развития в страната върху скритата икономика. Ще бъдат предложени
мерки, които могат да бъдат възприети от българското правителство за справяне с недекларираната
заетост и сивата икономика.
На конференцията ще присъстват водещите експерти в областта, с които ще бъдат обсъдени
и въпросите: Какви са ефектите от минималните осигурителни прагове и дали и кога трябва да бъдат
премахнати? Каква данъчна администрация стимулира най-много доброволно плащане на
данъчните задължения? Какви са вероятните последици от Брекзит в областта на недекларираната
заетост?
Конференцията ще се проведе на английски език.
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