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Fonte: BTA  

InvestBulgaria Agency organizza una conferenza sull’attrarre gli investimenti 

БАИ организира конференция за привличане на инвестиции 

София, 14 юни /Екатерина Тотева, БТА/ Конференция "Привличане на инвестиции - 

размисли и стратегии за България в растеж" ще бъде открита от директора на 

Българската агенция за инвестиции (БАИ) Стамен Янев на 15 юни в хотел "Хилтън", 

съобщи агенцията. Българската агенция за инвестиции и "Конфиндустрия България"... 

Link 

 

Fonte: Invest Bulgaria Agency  

InvestBulgaria Agency firmerà un Memorandum d’Intesa con Confindustria Bulgaria 

Предстои подписване на Меморандум за сътрудничество между БАИ и 

Конфиндустрия България 

Предстои Конференция „Привличане на инвестиции – Размисли и стратегии за България 

в растеж“, която ще бъде открита от директора на Българската агенция за инвестиции, 

Стамен Янев на 15 юни в хотел Хилтън, София от 10.00ч. По време на събитието 

Българската агенция за инвестиции и Конфиндустрия България ще подпишат 

Меморандум за сътрудничество, като страни активно участващи в привличането на 

нови чуждестранни инвестиции в България. 

Очаква се Меморандума за сътрудничество да увеличи стимулирането и подкрепата на 

бизнеса в Република България и Република Италия, и да бъде основа за развитие на 

близки търговски отношения както и да доведе до нарастване на двустранните 

инвестиции. 

Link 

 

14/06/2016 

 

Fonte: b2bmedia 

InvestBulgaria Agency ha firmato un Memorandum d’Intesa con Confindustria Bulgaria  

Българска агенция за инвестиции и Конфиндустрия България подписаха 

Меморандум за сътрудничество 

http://www.confindustriabulgaria.bg/
mailto:segreteria@confindustriabulgaria.bg
http://www.bta.bg/bg/c/IK/id/1356410
http://www.bta.bg/bg/c/IK/id/1356410
http://www.investbg.government.bg/bg/news/predstoi-podpisvane-na-memorandum-za-satrudnichestvo-mejdu-bai-i-konfindustriya-balgariya-1302.html
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Очаква се Меморандума за сътрудничество да увеличи стимулирането и подкрепата на 

бизнеса в Република България и Република Италия. 

Стамен Янев, изпълнителен директор на Българската агенция за инвестиции (БАИ), 

откри днес (15 юни) конференцията „Привличане на инвестиции – Размисли и стратегии 

за България в растеж“, организирана от Конфиндустрия България в хотел Хилтън, гр. 

София. 

„Италия е на 10-то място в ТОП 10 на страните правещи инвестиции в България. 1,6 

млрд. евро за последните 10 години са значителна сума инвестиции. Аз съм убеден, че 

заедно можем повече, а именно да начертаем визията как да го постигнем. Неслучайно 

днешната конференция е под надслов „ Размисли и стратегии“, може би и в някаква 

степен страсти. Страсти свързани към постигането на по-голям растеж за България. 

Поради факта, че в последно време ние се фокусираме върху иновациите и лидерството 

в икономиката, ще Ви споделя, че лидерството в региона преминава през това да се 

фокусираме върху иновациите и инвестициите“, заяви пред гостите Стамен Янев, 

изпълнителен директор на Българска агенция за инвестиции. 

По време на събитието Българската агенция за инвестиции и Конфиндустрия България 

подписаха Меморандум за сътрудничество, като страни активно участващи в 

привличането на нови чуждестранни инвестиции в България. 

Очаква се Меморандума за сътрудничество да увеличи стимулирането и подкрепата на 

бизнеса в Република България и Република Италия, и да бъде основа за развитие на 

близки търговски отношения както и да доведе до нарастване на двустранните 

инвестиции. 

Споразумение за Сътрудничество предвижда активно взаимодействие между двете 

организации относно привличане на инвестиции и обмен на информация за 

потенциални бизнес-партньори (предприятия от България и Италия). Също така се 

предвижда обект на сътрудничество да бъдат инвестиционни проекти (действащи и 

планирани), публични статистически данни, анализи, резултати от пазарни 

изследвания, както и информация относно държавни регулаторни мерки. 

БАИ и Конфиндустрия България се ангажират да анализират периодично резултатите от 

сътрудничеството в рамките на подписаното споразумение, да обменят информация за 

постигнатия резултат и да развиват нови предложения за повишаване качествения 

обмен на знания между двете организации. 

Link 
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mailto:segreteria@confindustriabulgaria.bg
http://b2bmedia.bg/index.php/bulgarska-agenciq-za-investicii-i-konfindustriq-bulgariq-podpisaha-memorandum-za-sutrudnichestvo-1281366.html
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Fonte: Bgnovinki 

InvestBulgaria Agency ha firmato un Memorandum d’Intesa con Confindustria Bulgaria  

Българската агенция за инвестиции подписа Меморандум за сътрудничество  

с Конфиндустрия България 

Изпълнителният директор на Българската агенция за инвестиции Стамен Янев подписа 

Меморандум за сътрудничество със Сдружението на италианското предприемачество в 

България като страни активно участващи в привличането на нови чуждестранни 

инвестиции страната. Очаква се Меморандума за сътрудничество да увеличи 

стимулирането и подкрепата на бизнеса в България и Италия, и да бъде основа за 

развитие на близки търговски отношения както и да доведе до нарастване на 

двустранните инвестиции. 

Стамен Янев взе участие и в дискусия по време на форум, очертаващ стратегиите за 

привличане на чуждестранни инвестиции, на който бе подписан и Меморандума. Той 

обяви, че тази година агенцията ще се фокусира върху необходимостта от привличане 

на инвестиции в България. 

От своя страна главният икономист на “УниКредит Булбанк” Кристофор Павлов 

представи еволюцията на директните чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в страната и 

бъдещите перспективи, свързани с тях. Павлов подчерта, че продуктивните инвестиции 

допринасят за икономическия растеж и създаването на работни места в икономиката 

като не само водят до увеличаване на производствения капитал, но и допринасят за 

развитието на технологията и уменията, които са инструмент за стимулиране на бърз 

икономически растеж. Той допълни, че ползите от ПЧИ не зависят толкова от самия 

размер на ПЧИ, а от техния състав и завърши, отчитайки, че за България е много по-

важно да привлича инвеститори, финансиращи развитието на услугите отколкото на 

стоките и потреблението. 

Link 

 

Fonte: Espressonews 

InvestBulgaria Agency e Confindustria Bulgaria hanno firmato un Memorandum d’Intesa 

Българска агенция за инвестиции и Конфиндустрия България подписаха 

Меморандум за сътрудничество 

Меморандум за сътрудничество между Българската агенция за инвестиции и 

Конфиндустрия България, като страни активно участващи в привличането на нови 

чуждестранни инвестиции в България, бе подписан по време на конференцията 

http://www.confindustriabulgaria.bg/
mailto:segreteria@confindustriabulgaria.bg
http://bgnovinki.com/%d0%b1%d1%8a%d0%bb%d0%b3%d0%b0%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b0%d0%b3%d0%b5%d0%bd%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%b7%d0%b0-%d0%b8%d0%bd%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%bf%d0%be/
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„Привличане на инвестиции – Размисли и стратегии за България в растеж“, провела се 

на 15 юни,. 

Стамен Янев, изпълнителен директор на Българската агенция за инвестиции (БАИ), 

откри конференцията, организирана от Конфиндустрия България в хотел Хилтън, гр. 

София. 

„Италия е на 10-то място в ТОП 10 на страните правещи инвестиции в България. 1,6 

млрд. евро за последните 10 години са значителна сума инвестиции. Аз съм убеден, че 

заедно можем повече, а именно да начертаем визията как да го постигнем. Неслучайно 

днешната конференция е под надслов „ Размисли и стратегии“, може би и в някаква 

степен страсти. Страсти свързани към постигането на по-голям растеж за България. 

Поради факта, че в последно време ние се фокусираме върху иновациите и лидерството 

в икономиката, ще Ви споделя, че лидерството в региона преминава през това да се 

фокусираме върху иновациите и инвестициите“, заяви пред гостите Стамен Янев, 

изпълнителен директор на Българска агенция за инвестиции. 

Очаква се Меморандума за сътрудничество да увеличи стимулирането и подкрепата на 

бизнеса в Република България и Република Италия, и да бъде основа за развитие на 

близки търговски отношения както и да доведе до нарастване на двустранните 

инвестиции. 

Споразумение за Сътрудничество предвижда активно взаимодействие между двете 

организации относно привличане на инвестиции и обмен на информация за 

потенциални бизнес-партньори (предприятия от България и Италия). Също така се 

предвижда обект на сътрудничество да бъдат инвестиционни проекти (действащи и 

планирани), публични статистически данни, анализи, резултати от пазарни 

изследвания, както и информация относно държавни регулаторни мерки. 

БАИ и Конфиндустрия България се ангажират да анализират периодично резултатите от 

сътрудничеството в рамките на подписаното споразумение, да обменят информация за 

постигнатия резултат и да развиват нови предложения за повишаване качествения 

обмен на знания между двете организации. 

Link 

 

Fonte: Novinite 

380 milioni di euro di investimenti diretti nei primi tre mesi del 2016 

380 млн. евро преки инвестиции за първите три месеца на 2016 г.  

За първите 3 месеца на годината, по предварителни данни, постигаме преки 

чуждестранни инвестиции в размер на около 380 млн. евро, което е около 70% от 

постигнатото за същия период на 2015 г. Това каза в интервю за БНР изпълнителният 

http://www.confindustriabulgaria.bg/
mailto:segreteria@confindustriabulgaria.bg
http://espressonews.bg/new.php?new_id=533
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директор на Българската агенция за инвестиции Стамен Янев. Той обясни 

разминаването на данните за чуждестранните инвестиции у нас, оповестени от 

Министерството на икономиката и от БНБ, с различните методики и със сезонни 

разлики. 

По повод предстоящата конференция „Привличане на инвестиции - Размисли и 

стратегии за България в растеж" Стамен Янев посочи, че целта е да се разшири 

партньорската мрежа чрез подписване на меморандум за сътрудничество с 

Конфиндустрия и да бъдат привлечени повече инвеститори от Италия. По думите на 

Янев, ръководената от него Агенция планира да сертифицира двойно повече 

инвестиционни проекти, отколкото миналата година. 

„За нас фокус представлява индустрията, като цяло, и най-вече автомобилостроенето. 8 

от 10 автомобила в Европа имат произведени части в България. Моето голямо желание 

е скоро да имаме истински автомобилен производител, който произвежда в България", 

подчерта Янев. Той обясни обясни, че Агенцията отчита засилен интерес към Северна 

България след като е била дадена възможност за освобождаване от данъци, ако 

печалбата се реинвестира в район с висока безработица. 

Стамен Янев ще бъде в състава на делегацията, водена от министъра на икономиката 

Божидар Лукарски, на Международния икономически форум в Санкт Петербург, където 

ще присъстват и много големи международни компании: „Надяваме се по всякакъв 

начин да засилим интереса към България като добра дестинация за инвестиции и 

иновации. Подходящото ѝ място е на лидер в региона със своите възможности." 

Link 

 

Fonte: Banker 

InvestBulgaria Agency ha firmato un Memorandum d’Intesa con Confindustria Bulgaria  

Българската агенция за инвестиции подписа Меморандум за сътрудничество с 

Конфиндустрия България 

Изпълнителният директор на Българската агенция за инвестиции Стамен Янев подписа 

Меморандум за сътрудничество със Сдружението на италианското предприемачество в 

България като страни активно участващи в привличането на нови чуждестранни 

инвестиции страната. Очаква се Меморандума за сътрудничество да увеличи 

стимулирането и подкрепата на бизнеса в България и Италия, и да бъде основа за 

развитие на близки търговски отношения както и да доведе до нарастване на 

двустранните инвестиции. 

Стамен Янев взе участие и в дискусия по време на форум, очертаващ стратегиите за 

привличане на чуждестранни инвестиции, на който бе подписан и Меморандума. Той 

http://www.confindustriabulgaria.bg/
mailto:segreteria@confindustriabulgaria.bg
http://novinite.bg/articles/114647/380-mln-evro-preki-investicii-za-parvite-tri-meseca-na-2016-g
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обяви, че тази година агенцията ще се фокусира върху необходимостта от привличане 

на инвестиции в България. 

От своя страна главният икономист на "УниКредит Булбанк" Кристофор Павлов 

представи еволюцията на директните чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в страната и 

бъдещите перспективи, свързани с тях. Павлов подчерта, че продуктивните инвестиции 

допринасят за икономическия растеж и създаването на работни места в икономиката 

като не само водят до увеличаване на производствения капитал, но и допринасят за 

развитието на технологията и уменията, които са инструмент за стимулиране на бърз 

икономически растеж. Той допълни, че ползите от ПЧИ не зависят толкова от самия 

размер на ПЧИ, а от техния състав и завърши, отчитайки, че за България е много по-

важно да привлича инвеститори, финансиращи развитието на услугите отколкото на 

стоките и потреблението. 

Link 

Fonte: InvestBulgaria Agency 

InvestBulgaria Agency e Confindustria Bulgaria hanno firmato un Memorandum d’Intesa 

Българска агенция за инвестиции и Конфиндустрия България подписаха 

Меморандум за сътрудничество 

Стамен Янев, изпълнителен директор на Българската агенция за инвестиции (БАИ), 

откри днес /15 юни/ конференцията „Привличане на инвестиции – Размисли и 

стратегии за България в растеж“, организирана от Конфиндустрия България в хотел 

Хилтън, гр. София. 

„Италия е на 10-то място в ТОП 10 на страните правещи инвестиции в България. 1,6 

млрд. евро за последните 10 години са значителна сума инвестиции. Аз съм убеден, че 

заедно можем повече, а именно да начертаем визията как да го постигнем. Неслучайно 

днешната конференция е под надслов „ Размисли и стратегии“, може би и в някаква 

степен страсти. Страсти свързани към постигането на по-голям растеж за България. 

Поради факта, че в последно време ние се фокусираме върху иновациите и лидерството 

в икономиката, ще Ви споделя, че лидерството в региона преминава през това да се 

фокусираме върху иновациите и инвестициите“, заяви пред гостите Стамен Янев, 

изпълнителен директор на Българска агенция за инвестиции. 

По време на събитието Българската агенция за инвестиции и Конфиндустрия България 

подписаха Меморандум за сътрудничество, като страни активно участващи в 

привличането на нови чуждестранни инвестиции в България. 

Очаква се Меморандума за сътрудничество да увеличи стимулирането и подкрепата на 

бизнеса в Република България и Република Италия, и да бъде основа за развитие на 

близки търговски отношения както и да доведе до нарастване на двустранните 

инвестиции. 

http://www.confindustriabulgaria.bg/
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Споразумение за Сътрудничество предвижда активно взаимодействие между двете 

организации относно привличане на инвестиции и обмен на информация за 

потенциални бизнес-партньори (предприятия от България и Италия). Също така се 

предвижда обект на сътрудничество да бъдат инвестиционни проекти (действащи и 

планирани), публични статистически данни, анализи, резултати от пазарни 

изследвания, както и информация относно държавни регулаторни мерки. 

БАИ и Конфиндустрия България се ангажират да анализират периодично резултатите от 

сътрудничеството в рамките на подписаното споразумение, да обменят информация за 

постигнатия резултат и да развиват нови предложения за повишаване качествения 

обмен на знания между двете организации. 

Link 

 

 

Fonte: BTA 

InvestBulgaria Agency collaborerà con Confindustria Bulgaria 

InvestBulgaria Agency to Cooperate with Confindustria Bulgaria  

Sofia, June 15 (BTA) - InvestBulgaria Agency Executive Director Stamen Yanev opened a 

conference entitled "Attracting Investments: New Strategy for a Growing Bulgaria" here on 

Wednesday, organized by Confindustria Bulgaria, Yanev's Agency said in a press release. 

Confindustria Bulgaria affiliates more than Italian 300 companies, f... 

Link 

 

Fonte: Novinite 

380 milioni di euro di investimenti diretti nei primi tre mesi del 2016 

 380 млн. евро преки инвестиции за първите три месеца на 2016 г.  

За първите 3 месеца на годината, по предварителни данни, постигаме преки 

чуждестранни инвестиции в размер на около 380 млн. евро, което е около 70% от 

постигнатото за същия период на 2015 г. Това каза в интервю за БНР изпълнителният 

директор на Българската агенция за инвестиции Стамен Янев. Той обясни 

разминаването на данните за чуждестранните инвестиции у нас, оповестени от 

Министерството на икономиката и от БНБ, с различните методики и със сезонни 

разлики. 

По повод предстоящата конференция „Привличане на инвестиции - Размисли и 

стратегии за България в растеж" Стамен Янев посочи, че целта е да се разшири 

http://www.confindustriabulgaria.bg/
mailto:segreteria@confindustriabulgaria.bg
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партньорската мрежа чрез подписване на меморандум за сътрудничество с 

Конфиндустрия и да бъдат привлечени повече инвеститори от Италия. По думите на 

Янев, ръководената от него Агенция планира да сертифицира двойно повече 

инвестиционни проекти, отколкото миналата година. 

„За нас фокус представлява индустрията, като цяло, и най-вече автомобилостроенето. 8 

от 10 автомобила в Европа имат произведени части в България. Моето голямо желание 

е скоро да имаме истински автомобилен производител, който произвежда в България", 

подчерта Янев. Той обясни обясни, че Агенцията отчита засилен интерес към Северна 

България след като е била дадена възможност за освобождаване от данъци, ако 

печалбата се реинвестира в район с висока безработица. 

Стамен Янев ще бъде в състава на делегацията, водена от министъра на икономиката 

Божидар Лукарски, на Международния икономически форум в Санкт Петербург, където 

ще присъстват и много големи международни компании: „Надяваме се по всякакъв 

начин да засилим интереса към България като добра дестинация за инвестиции и 

иновации. Подходящото ѝ място е на лидер в региона със своите възможности." 

Link 

 

 

Fonte: BTA 

Invest Bulgaria Agency e Confindustria Bulgaria collaboreranno 

БАИ и "Конфиндустрия България" ще си сътрудничат 

София, 15 юни /Екатерина Тотева, БТА/ Изпълнителният директор на Българската 

агенция за инвестиции (БАИ) Стамен Янев откри конференцията "Привличане на 

инвестиции - размисли и стратегии за България в растеж", организирана от 

"Конфиндустрия България", съобщиха от Агенцията. "Италия е на 10-то място в ТОП 10 

на страни... 

Link 
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Fonte: Mediapool 

Se avessi 30 secondi con il primo ministro, gli direi: “Punta sull’istruzione" 

Solo 1/3 sono gli investimenti stranieri utili alla Bulgaria 

Ако имам 30 секунди при премиера, бих му казал: "Заложете на образованието" 

Едва 1/3 са полезните чужди инвестиции у нас 

"Ако имам 30 секунди за среща с премиера, бих му казал :"Фокусирайте се върху 

образованието", заяви по време на конференция на италианския бизнес у нас, 

организирана от "Конфиндустрия България", Кристофор Павлов, главен икономист на 

"УниКредит Булбанк". 

По думите му, ако България иска да постигне по-сериозен растеж, трябва да инвестира 

не само във физически, но и в човешки капитал. Държавите, които привличат повече 

инвестиции и постигат по-висок растеж, са и тези, които отделят повече публични 

разходи за образование – средно 6-7% от БВП. За сравнение в България този дял е под 

4%, каза Павлов. 

Не всички преки чужди инвестиции имат еднакъв принос към икономическия растеж. 

Ползите от преките чужди инвестиции (ПЧИ) зависят не толкова от размера им, а от 

тяхната структура, коментира икономистът. 

По думите му някои инвестиции нямат почти нищо общо с финансирането на устойчив 

ръст в капацитета на икономиката да произвежда повече стоки и услуги. Вместо това те 

финансират потреблението, пораждат бързо нарастване на задлъжнялостта на 

домакинствата и допринасят за надуването на балони в цените на различни категории 

активи. 

"Това означава, че при определени обстоятелства част от ПЧИ нямат положителната 

роля, която икономическата теория предполага. Вместо това те по-скоро вредят на 

приемащите икономики, като са допринасят за дестабилизиращо нарастване на 

задлъжнялостта и тласкат цените на недвижимите имоти далече над нивата, които 

фундаменталните фактори предполагат", посочи Павлов. 

Едва около 1/3 от преките чужди инвестиции в България са в индустрията, т. е. са в 

голяма степен полезни за икономиката, става ясно от анализ на УниКредит Булбанк. 

Друга 1/3 са вложенията в недвижими имоти, строителство и туризъм, а около 20% са 

трансакциите, които имат характер на финансово посредничество. 

За сравнение в икономиките, които се представят по-добре от Българи по нива на 

растежа и доходите – например Словакия, Румъния, Чехия, чуждите инвестиции в 

промишлеността са над 50%. 

Link 
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Fonte: Capital 

Il capitale umano è l’ostacolo principale per gli investimenti esteri 

Le aziende italiane sono interessate a investire nel settore dell’energia e dell’agricoltura 

biologica in Bulgaria 

Човешкият капитал е основна пречка пред чуждите инвестиции 

Италиански фирми имат интерес към вложения в енергетика и биоземеделие в 

България 

Бюрокрация, неефективни институции и особено недобрият човешки капитал са 

основните пречки пред привличането на чуждестранни инвестиции в България. Лошата 

структура на вложенията в годините преди кризата пък не е позволила да се натрупа 

производствен капитал, който сега да позволи бърз икономически растеж. Това стана 

ясно по време на тематична конференция, организирана от Конфиндустрия България - 

сдружение на италианското предприемачество в България. 

По данни на бизнес организацията италианските инвестиции в страната са 1.8 млрд. 

евро от началото на прехода досега. Работещите сериозно италиански фирми са около 

1000, а осигурените работни места са около 25 хиляди. "Много често италианските 

инвестиции не се виждат, защото често са правени от смесени българско-италиански 

фирми", обясни Роберто Маскали, директор на сдружението. По неговите думи 

италианските фирми започват да правят повече инвестиции в IT сектора. 

Проблемни инвестиции 

"В България цената на труда е ниска, но това не е достатъчно. Имате проблем с 

човешкия капитал", смята Симона Иамарино, професор по икономика от London School 

of Economics and Political Sciences. Според нея това е един от най-големите проблеми 

пред привличането на чуждестранни инвестиции. "Човешкият капитал, квалификацията 

и образованието трябва да са приоритети. Нямате нужда от философи. Имате нужда от 

технически специалисти, тясно специализирани и високо квалифицирани", добави 

икономистът. 

Недостигът на качествени хора вече се усеща и от италианския бизнес в България. "За 

нас е много важно развитието на човешките ресурси, защото това започва да се 

превръща в проблем", каза Роберто Маскали. По неговите думи всички квалифицирани 

хора се стремят да работят или в чужбина, или в София. "Ситуацията в провинцията е 

по-сложна. Заплатите са адекватни, но имаме примери с фирми, които имат добри 

заплати, но няма хора", добави той. 

От презентацията на проф. Иамарино стана ясно още, че България е една от държавите 

в Европа, при която свиването на инвестициите след кризата е най-голямо спрямо 

нивото до 2008 г. Сега диспропорции има и на регионално ниво, като повече преки 
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инвестиции има към Североизточния и Югозападния регион, докато при другите има 

значителен отлив. 

Между 1999 и 2014 г. България е най-големият получател на преки чужди инвестиции 

(ПЧИ) в региона на Централна и Източна Европа (ЦИЕ). Въпреки това размерът на 

акумулирания капитал е на второто най-ниско равнище сред страните от региона 

според главния икономист на Уникредит Булбанк Кристофор Павлов. Неговото 

обяснение за това разминаване е, че съставът на инвестициите не предполага да се 

натрупва производствен капитал в икономиката. В годините преди кризата делът на 

операциите с недвижими имоти в България е най-висок спрямо другите държави от 

ЦИЕ и е съпоставим с инвестициите в индустрията. "ПЧИ в индустрията увеличават 

производствения капитал в приемащата икономика, като в същото време спомагат за 

фундаментално важния трансфер на нови технологии и умения", добавя икономистът. 

Италия като инвеститор 

Според Роберто Маскали италиански фирми имат интерес да инвестират в енергетика 

въпреки промените в ресорното законодателство. "Сега започват и много нови 

инвестиции в биоземеделие. Вече има една инвестиция, която е в Берковица и 

Пазарджик. За биоягоди и биоябълки", каза той. Според Маскали инвестицията в 

Берковица е особено важна заради региона, който е сред най-бедните в Европа. 

Link 

 

16/06/2016 

 

Fonte: Agenzia Nova 

Italia-Bulgaria: Confindustria Bulgaria organizza forum su attrazione investimenti 

Sofia, 15 giu 17:03 - (Agenzia Nova) - Si è tenuta oggi, presso l’Hotel Hilton di Sofia, la 

conferenza dal titolo “Attrarre investimenti: riflessioni e strategie per una Bulgaria in 

crescita”, organizzata da Confindustria Bulgaria in occasione dell’Italian Festival. L’evento è 

stato aperto dal Direttore dell’Invest Bulgaria Agency Stamen Janev, il quale ha sottolineato 

l’importanza degli investimenti italiani in Bulgaria e ha espresso la speranza che questi 

continuino a crescere nei prossimi anni. Nel corso della conferenza si è svolta la cerimonia 

per la firma ufficiale del Memorandum d’intesa tra Confindustria Bulgaria e Invest Bulgaria 

Agency, con il quale le due organizzazioni esprimono il comune sforzo per continuare a 

rilanciare l’attrattività degli investimenti nel Paese. © Agenzia Nova 

Link 

17/06/2016 

http://www.confindustriabulgaria.bg/
mailto:segreteria@confindustriabulgaria.bg
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2016/06/15/2778068_choveshkiiat_kapital_e_osnovna_prechka_pred_chujdite/
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2016/06/15/2778068_choveshkiiat_kapital_e_osnovna_prechka_pred_chujdite/
http://www.agenzianova.com/a/576177efe6d424.75040489/1369916/2016-06-15/italia-bulgaria-confindustria-bulgaria-organizza-forum-su-attrazione-investimenti
http://www.agenzianova.com/a/576177efe6d424.75040489/1369916/2016-06-15/italia-bulgaria-confindustria-bulgaria-organizza-forum-su-attrazione-investimenti


 

 

 

Confindustria Bulgaria 
Sq. Pozitano 2, Sofia 1000, Bulgaria 
Tel: +359 (0) 2 8901420; Fax: +359 (0) 2 8901424 
www.confindustriabulgaria.bg 
segreteria@confindustriabulgaria.bg 
 

Fonte: Kapital 

Gli investimenti ci sono, manca la gente 

Gli investimenti stranieri in Bulgaria non sono in crisi. Il problema principale è il capitale 

umano 

Инвеститори има, хора няма 

Чуждестранните инвестиции в България всъщност не са толкова отчайващо ниски. 

Големият проблем е с човешкия капитал 

 

Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) намаляват с 86%... 83%... 37%... 45%. Така 

изглеждат заглавията през първите четири месеца на тази година. Това е картина, 

която не се променя особено в последните години и не изглежда обнадеждаваща, 

особено когато говорим за основен ресурс, който да увеличи производителността на 

икономиката, да предизвика по-бърз растеж и по-висок стандарт на живот. 

В края на годината тази разлика ще бъде свита заради множеството предстоящи 

ревизии на числата, но очакванията са притокът да намалее или в най-добрия случай 

да остане на нивата от предходната година. 

През последните шест години стойността на чуждите инвестиции на практика стои на 

едно и също ниво, което е шест пъти по-ниско спрямо най-силните за икономиката 

години - 2007 и 2008 г. Сравнение между двата периода трудно може да се прави 

заради огромната разлика в икономическите цикли. Компонентите на БВП през 

последната година и половина обаче показват, че икономиката расте заради 

еврофондовете и износа, а чуждите инвестиции имат минимален принос. Но какво 

всъщност се случва с чуждите инвестиции, няма ли ги наистина и защо? 

Слизането от Еверест 

Статистиката на Българската народна банка (БНБ) показва, че през последните шест 

години нетният поток на чуждите инвестиции е между 1.2 и 1.6 млрд. евро годишно. 

Измерени в долари (отчитайки валутните разлики), инвестициите остават константа - 

около 1.8 млрд. долара. Сравнени с огромния поток чужди пари от 2008 г. (6.7 млрд. 

евро), са доста по-малко. Но това е фалшиво сравнение. Първо, тогава икономическият 

свят беше друг и нищо не подсказва, че вървим отново към подобен период. На 

картата на инвестиционната активност то изглежда по-скоро като нетипичен връх, 

отколкото като тенденция. Второ, структурата на инвестициите тогава беше съвсем 

различна и изключително непродуктивна. 
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Акумулираните данни на UNCTAD – аналитичното звено към ООН, за размера и 

структурата на инвестициите в годините между 1999 и 2014 г. показват, че България е 

най-големият получател на ПЧИ в региона на Централна и Източна Европа (ЦИЕ). 

Размерът им достига 83% от средния БВП през тези години. Дори най-близката до нас 

държава по този показател – Естония, е с 9 процентни пункта по-малко. Румъния е с 

под 40%, а Словения и Литва – под 30%. Това е именно заради трите нетипични години 

- от 2006 до 2008 г. 

Числата показват обаче, че в годините преди кризата едва около 1/3 от преките чужди 

инвестиции в България са в индустрията, т.е. полезни за развитието на икономиката. 

"ПЧИ в индустрията увеличават производствения капитал в приемащата икономика, 

като в същото време спомагат за фундаментално важния трансфер на нови технологии 

и умения", обясни главният икономист на "Уникредит Булбанк" по време на 

организирания от "Конфиндустрия България" тематичен форум през миналата 

седмица. 

Друга 1/3 са вложенията в имоти, строителство и туризъм, а 20% са транзакциите, 

които имат характер на финансово посредничество. Това са инвестиции, които 

финансират потреблението, пораждат бързо нарастване на задлъжнялостта на 

домакинствата и допринасят за надуването на балони в цените на различни категории 

активи. "При определени обстоятелства част от ПЧИ нямат положителната роля, която 

икономическата теория предполага. Вместо това те по-скоро вредят на приемащите 

икономики, като допринасят за дестабилизиращо нарастване на задлъжнялостта и 

тласкат цените на недвижимите имоти далече над нивата, които фундаменталните 

фактори предполагат", посочва Павлов. 

Правейки сравнение с останалите държави от ЦИЕ се вижда, че структурата в България 

е най-лоша. Делът на недвижимите имоти в общите инвестиции е бил най-голям. В 

същото време вложенията в индустрията са били сред най-малките – по-зле по този 

показател са само Унгария, Естония и Латвия. 

По-слаби, но по-здравословни 

Детайлните данни на БНБ за 2015 г. показват, че структурата на инвестициите сега е 

различна. Недвижимите имоти вече са доста по-назад (на седмо място), на което се 

дължи и огромна част от спада. Структурата продължава да не е оптимална, но все пак 

е доста по-продуктивна. С най-голям дял вече са финансовите и застрахователните 

дейности, но следвани плътно от преработващата промишленост, която е набрала 

почти 800 млн. лв през 2015 г. Индустрията обаче беше подкрепена от мащабната 

инвестиционна програма на "Лукойл Нефтохим" на стойност 1.5 млрд. долара. 

Изпълнението започна през 2012 г. и завърши през май миналата година. Този 

еднократен ефект вече го няма. Но надеждите са, че тенденцията е тази графа да 

расте. 
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При добивната промишленост има изтичане на капитали, но това е заради връщане на 

кредити към компаниите майки в чужбина. Не са много инвестициите в 

информационни и телекомуникационни технологии – около 3% от общите инвестиции. 

Трябва да се има предвид обаче, че тези индустрии не изискват много първоначални 

инвестиции извън наемането на помещение и хора. Въпреки ниската първоначална 

инвестиция те произвеждат доста добавена стойност в икономиката. Също така 2015 г. 

е първата, в която те излизат в самостоятелна категория, което говори, че набират 

скорост. 

Като изключим ужасната политически и инвестиционно 2014 г., когато отново 

доминираха инвестициите в недвижими имоти, структура горе-долу се стабилизира. 

Това става на фона на общия ръст на икономиките и инвестициите в Централна и 

Източна Европа. Регионът от Балтика до Черно море стои изненадващо стабилно и 

предвидимо на фона на останали части от света, които внезапно загубиха скорост и 

привлекателност. По ПЧИ като % от БВП през 2013 г. България изпреварва всички, дори 

лидери като Чехия, Полша и Унгария, а дори през доста слабата 2014 г. е трета веднага 

след Хърватия и Унгария. На фона на подобни нива на инвестиране във всички страни 

от региона (Унгария е драматично изключение) страната не губи скорост през никоя от 

последните години. 

Достатъчно е да прегледате бизнес новините, за да видите, че съживяване на чуждия 

интерес към икономиката определено има - само за последните два месеца има 

обявени инвестиции за над 200 млн. лв., които или започват, или ще започнат в близко 

бъдеще. Тук изключваме недвижимите имоти, големи сделки като тази за болници 

"Аджъбадем" или огромната програма от 300 млн. лв. на "Дънди прешъс". Те са в 

голямата си част малки и таргетирани - между 50 и 200 души, т.е. огромни инвеститори 

от типа на автомобилни производители не са се появявали, но представляват 

натрупване на капитали и ноу-хау в определени райони на страната. Това е 

необходимото условие, за да може на тази почва по-късно да се появяват и по-

големите играчи. Зоната в Пловдив, където след определен период на бавно 

навлизане на инвеститори процесът изведнъж се засили и привлича непрекъснато 

нови и големи играчи (само новите заводи на Sensata и Osram са за над 2000 души), е 

пример за този процес. 

Да повторим - няма хора 

И тук стигаме до големия въпрос. Защо въпреки икономическото раздвижване, 

ниските данъци, евтината работна ръка и стабилната валута, страната ни не успява да 

привлече още повече чужди инвестиции? Отговорът е прост. България не съществува 

във вакуум, а се намира в регион, който има силна конкуренция за чужди инвестиции. 

За да се изстреляш нагоре и да биеш останалите, т.е. за да привличаш инвеститори 

повече от околните държави, ти трябва нещо, което да те отличава и да те прави 

уникален. Тук това са данъците и по-евтината работна ръка. 
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Първото обаче е недостатъчно само по себе си, без по-добра бизнес среда и без 

намаляване на корупцията. Всички налози - осигуровки, косвени данъци, такси и т.н., 

надхвърлят 50%, което е близо до средното за Европа ниво. Но България е най-

корумпираната държава в ЕС (според Transparency International) и една от най-бързо 

пропадащите европейски държави в индекса Doing Business. 

Евтината работна ръка пък в дългосрочен план не е предимство, а се превръща в 

недостатък. България просто няма достатъчно хора за разлика от азиатските страни, за 

да се състезава в евтиния сегмент и да разчита, че това ще движи ръста й устойчиво. 

Заплатите тук вече започват да се вдигат - по данни на Националния статистически 

институт (НСИ) през първото тримесечие на 2016 г. общите разходи за труд са 

нараснали с близо 8% на годишна база, а производителността на труда се е увеличава 

четири пъти по-бавно. 

Причината е, че стигнахме до естествена точка - има недостиг на качествен човешки 

капитал. Той или е напуснал в посока по-високоплатените европейски държави, или 

вече не е толкова евтин, колкото може да бъде намерен на други места. А останалите 

имат нужда от обучения и образование. 

"Ако имам 30 секунди за среща с премиера, бих му казал: "Фокусирайте се върху 

образованието", каза главният икономист на "Уникредит Булбанк" по време на 

организирания от "Конфиндустрия България тематичен форум през миналата седмица. 

Инвестициите в човешки капитал са основното, което България" трябва да прави, ако 

иска не само инвестициите да растат, но дори да се задържат на това ниво. Ако 

говорите с който и да е бизнес, на което и да е ниво, ще откриете, че това е първият и в 

много случаи единствен проблем. Директор на много голяма чужда компания с 

инвестиции тук призна пред "Капитал", че задържа поредното разширяване на бизнеса 

си единствено поради причината, че не знае дали ще намери работници. 

"На практика в момента няма свободни хора сред висшистите и в групата на 35-40-

годишните. Свободният ресурс са младежи без стаж и опит, неграмотни и недоучили, 

както и хора в предпенсионна и пенсионна възраст", коментира икономистът от 

"Индъстри уоч" Лъчезар Богданов пред "Сега". Той дава пример с отрасъл като IT, 

който расте бързо, но среща огромен проблем с намирането на програмисти. "За да ги 

има, трябва да се учи математика, обаче няма достатъчно желаещи в университетите. 

А и да има, не могат да покрият критериите, да изкарат входния тест по математика, 

защото нивото е ниско в гимназията", добавя икономистът. 

"Човешкият капитал, квалификацията и образованието трябва да са приоритети. 

Нямате нужда от доктори и магистри. Имате нужда от технически специалисти, тясно 

специализирани и висококвалифицирани", смята Симона Иамарино, професор по 

икономика от London School of Economics. 
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Изследване на Европейската комисия сред държавите членки показа, че над 

половината работодатели в България изпитват трудности при намирането на 

квалифицирани кадри. Най-големите проблеми са свързани с образователната система 

и липса на желание у хората да се квалифицират. Недостатъчната подготовка на 

кадрите се дължи на ранното отпадане от образователната система, ниския дял на 

студентите с техническо и професионално образование, както и на липсата на желание 

от страна на хората да учат и да се квалифицират през целия живот. Според Евростат в 

България 70% от хората не владеят втори език. Тези, които владеят повече от един, са 

основно в големите градове на страната, като концентрацията е основно в София. 

На този фон обещанието на Меглена Кунева да вдигне с 10% заплатите на учителите 

вече не звучи толкова комично, нали? По-скоро комично малко, ако в този сектор е 

заложено бъдещето на икономиката ни. 

Link 

27/06/2016 

 

 

Fonte: Capital 

Симона Иамарино: Обърнете внимание на образованието, за да привличате 

инвестиции 

Професорът по икономическа география в London School of Economics пред 

"Капитал" 

 

Siamona Iammarino: bisogna fare attenzione alla formazione per attrarre investimenti 

Professoressa di Geografia Economica presso la London School of Economics per "Capital" 

 

Как се промени инвестиционното поведението на глобалните инвеститори преди и 

след кризата? 

Всеки вид криза движи по свой уникален начин нивото на инвестициите под или над 

средното. Европа претърпя драматичен срив на атрактивността, което е разбираемо на 

фона на финансово-икономическата криза и проблемите с еврото. Сега, гледайки 

последните данни, се вижда възстановяване, макар че ефекта от кризата все още го 

има. Трябва да се вземе предвид голямата и засилваща се конкуренция от страна на 

другите региони по света, които стават все по-привлекателни за инвеститорите. Европа, 
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както и България, трябва да преосмисли своята стратегия, трябва да прецени къде са й 

силните страни и да подкрепя експортните си компании. 

Това значи ли, че Европа е станала по-малко конкурентна? 

Ако кажем, че Европа губи от конкурентоспособността си, това няма да е изцяло вярно. 

Бих казала, че тя губи в някои области, но печели при други. Неконкурентоспособността 

на Европа от доста време е свързана с цената на труда. Също така има твърде много 

регулации, докато в други региони по света не е така. Там нещата се случват по-лесно. 

Когато става въпрос за иновации (R&D), особено в сферата на информационните и 

комуникационните технологии (ICT), Старият континент наистина изостава спрямо САЩ. 

Но Европа е силна в много други индустрии – химическата, фармацията, механиката, 

съхраняването на енергия, бялата техника. Най-важното е да се определи къде е 

силната страна на дадена държава. Европа като цяло има големи традиции в туризма, 

изкуството, образованието, модата, културата. Всички тези предимства трябва да се 

използват максимално. 

Ако говорим само за нашия регион, преди кризата се привличаха инвестиции, защото 

той беше обещаващ – държавите или тъкмо бяха приети в ЕС, или предстоеше да 

бъдат приети. Цената на труда беше още по-ниска. Но виждаме, че България и някои 

други държави вече губят привлекателност. Защо и какво може да се направи, за да 

се обърне тенденцията? 

България все още може да бъде атрактивна. Трябва да сте много внимателни как 

презентирате страната си. Необходимо е да се направи задълбочен анализ и да се 

разграничат секторите с ниска и с висока добавена стойност. И да се концентрирате 

върху развитието на вторите. На второ място, цената на труда в България наистина е 

ниска, но имате проблем с човешкия капитал. А квалифицираните хора са търсени от 

чуждите инвеститори. Затова трябва да се обърне внимание на образованието на 

всички нива и хората да се квалифицират. На вас не са ви нужни доктори и магистри. 

Трябват ви хора с технически умения. С много добри и много специфични умения. 

Получаването на диплома и разчитането само на нея вече е минало. След това трябват 

допълнителни обучения, преквалификации и учене през целия живот. 

Кои са новите приоритети на инвеститорите в момента и доколко кризата промени 

техните приоритети? 

Инвеститорите търсят различни комбинации от атрактивни фактори. Търсят се държави 

с работещи институции, но и с квалифицирани кадри. Разбира се, и цената на труда е от 

значение. Може да видите как се случват нещата във Великобритания. Там 

университетите си сътрудничат с бизнеса. Създават се развойни центрове в учебните 

заведения и се създават иновативни продукти. Публичните инвестиции в R&D също са 

много важни. От значение за инвеститорите е и бюрокрацията. Ако им се налага да 
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попълват безброй документи, да получават много разрешителни за производство с 10 

души, тогава просто ще се откажат и ще отидат на друго място. 

Какъв ще е ефектът от излизане на Великобритания от ЕС (въпросът е зададен преди 

референдума - бел. ред.)? 

Това не е само икономически въпрос, а и на исторически процеси. Само допреди 70 

години този континент беше на крачка от унищожението. Сега е символ на единството. 

Все повече държави отварят границите си, а други искат да се присъединят – Босна и 

Херцеговина, Сърбия, Македония, Албания, Косово, както и Турция. Европа е ключов 

регион, но само ако е обединена. Нито една отделна държавата не може да е 

достатъчно атрактивна. Защото имаме вътрешен пазар от 510 млн. души, което е два 

пъти повече от САЩ. Но ако излизането на Великобритания от ЕС наистина стане факт, 

това ще е катастрофа. Има огромен брой чужди студенти в университетите на Острова. 

Има над 20 млн. европейци, които пребивават в страната, но не са местни граждани. И 

ако Великобритания бъде изключена, студентите ще трябва да се преместят. А 

образованието е огромна индустрия там, освен това създава много стойност за 

икономиката чрез предоставянето на познание. 

Каква е ролята на Китай на инвестиционната карта? 

Китай е значим инвеститор със сигурност. Но не съм сигурна, че може да замени 

европейските инвестиции. Китай има огромни вътрешни проблеми. Страната не расте с 

достатъчни темпове, започва да изпитва проблеми с конкурентоспособността заради 

нарастващите заплати, а вътрешните диспропорции стават все по-голям проблем. Не се 

инвестира в иновации и те не могат да бъдат добър инвеститор. Статистиката показва, 

че 35% от глобалните инвестиции идват от развиващите се икономики, но тук влиза и 

Южна Африка, която е държава с големи традиции при международните търговски 

отношения. Разбира се, Китай винаги ще бъде важен фактор на инвестиционната карта. 

Но да замести напълно Европа – няма да се случи. Освен това числата показват, че 

инвестициите, които преди години САЩ и Европа са направили в азиатската държава, 

започват да се връщат. 

Можем ли да кажем, че има по-важни и не толкова важни инвестиции за 

икономиката? 

Бих казала, че за икономика като българската инвестициите в производство са 

стратегически важни за натрупване на технически способности. Но са много важни и 

услугите с добавена стойност. Така например България може да привлича инвестиции в 

области като туризъм, култура, история, археология, изкуство. Вашата държава има 

големи възможности в сектор туризъм. Може да не се строят огромни хотели, но да се 

концентрират инвестиции в конкретни категории туристи, които биха дошли в бутикови 

хотели заради природата. Можете да развивате биоземеделие и да търгувате с храни, 

които са типични за вашия регион. Всичко е въпрос на стратегия. 
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На база числата и това, което сте видели по време на престоя си тук, смятате ли, че 

България може да започне да привлича повече чужди инвестиции? 

Наистина вярвам в това, но трябва много работа. И тя трябва да е насочена към 

развитие на силните за България сфери и, разбира се, да ги популяризирате. Докато бях 

тук, посетих историческия и археологическия музей. Имате уникални неща, но за 

съжаление никой не знае за тях. Трябва да работите в тази посока. 
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