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ВЛИЯНИЕ НА ПРЕКИТЕ ЧУЖДЕСТРАННИ ИНВЕСТИЦИИ
ВЪРХУ БЕЗРАБОТИЦАТА В БЪЛГАРИЯ

Доц. д-р Росен Николаев, Виктория Станчева

Въведение

В контекста на съвременните условия на динамично променящи се иконо-
мически реалности, безработицата в България придобива все по-значителни
размери, превръщайки се в сериозен, мащабен и задълбочаващ се във времето
проблем. Данни на Евростат1 показват, че безработицата в България през но-
ември 2012 г. остава непроменена за втори пореден месец – 12,4%, докато в
същото време средното и равнище в Европейския съюз е 10,7%. През после-
дните години безработицата в България остава по-висока от средната за Евро-
пейския съюз, а едновременно с това и страната ни се нарежда сред страните с
най-висок ръст на безработица за последната година.

Безработицата е един от най-значимите и трудни за преодоляване макро-
икономически проблеми. Във връзка с това, в условията на нови глобални, на-
ционални и регионални предизвикателства, изучаването на причините, поражда-
щи безработицата, факторите, оказващи й влияние, и определянето на възмож-
ни мерки и политики с цел нейното намаляване, придобиват особена значимост,
превръщайки се в приоритет на правителства и международни организации по
целия свят.

Възможните политики, които могат да бъдат възприети с цел намаляване
на безработицата, имат многоаспектен характер. Създаването на условия за
по-ефективно развитие и утвърждаване на дребния и средния бизнес, както и
разширяването на възможностите за вътрешно производство в страната, утвъ-
рждаването на значими насоки в индустрията за България, са важни фактори,
оказващи неоспоримо влияние върху работната заетост на българското насе-
ление.

Темата за влиянието на преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) върху
безработицата придобива допълнителна актуалност предвид основните макро-
икономически показатели на страната в условия на глобална финансова и ико-
номическа криза. Поради нарасналата несигурност, неясното бъдеще за разви-
тие и все още твърде крехките перспективи за възстановяване пред икономика-
та, породени от продължаващата дългова криза в Еврозоната, е необходимо
правителството да намери подходяща политика за укрепване на бизнес средата
и имиджа на България, за да може в страната да се възстанови сериозният

1 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/3-08012013-BP/EN/3-08012013-BP-EN.PDF
- достъпно на 24.02.2013 г.



2 1
Статии

приток на външен капитал, което, от своя страна, би довело до създаване на
нови работни места. В разработката авторите насочват своите усилия към ко-
личествения анализ на зависимостта на безработицата от ПЧИ.

Целта на това изследване е да анализира взаимната връзка между прито-
ка на ПЧИ и безработицата в България. Обект на анализа е безработицата в
България, като проявление на икономическата нестабилност, а предмет е из-
следването на взаимната връзка между преките чуждестранни инвестиции и
безработицата и нейното отражение върху икономическата стабилност (неста-
билност) на страната.

Считаме, че потоците от чуждестранен капитал са особено важни за уско-
ряване на растежа и икономическото развитие на страните от Централна и Из-
точна Европа, заради частта, която те представляват в брутното капиталооб-
разуване на основен капитал (БООК). Обикновено ПЧИ в страните от Цент-
рална и Източна Европа обхващат по-висок процент от общите инвестиции спря-
мо тези в развитите страни. Доказано е позитивното влияние на ПЧИ върху
капиталообразуването в страните от ЦиЕ.2 В България вътрешният финансов
ресурс не е достатъчен, за да финансира самостоятелно достатъчно инвести-
ции в икономиката, които да са генератор на икономическия растеж и нараства-
не на заетостта. Данни от НСИ3 относно динамиката на ПЧИ и БООК в годи-
ните преди настъпилата през 2008 г. криза посочват постоянно увеличение и на
двете разглеждани величини, като в същото време делът на ПЧИ в БООК за
България достига 40%, което е показателно за значението на ПЧИ за икономи-
ческия растеж у нас.

1. Обосновка на влиянието на ПЧИ
върху безработицата в България

През последните десетилетия икономиката на България преминава през
процеси на фундаментални промени, както под влияние на прехода, така и в
резултат на засилващата се икономическа интеграция по света. Глобалната
финансова и икономическа криза прекъсва дългогодишната положителна тен-
денция на спад на безработицата за периода от 2000 г. до 2008 г., дължаща се на
макроикономическа стабилност и благоприятна бизнес среда в страната, висок
икономически растеж и значителни инвестиции. Икономическите и социалните
последици от безработицата налагат необходимостта от увеличаването на зае-
тостта да е сред основните цели на правителството.

Анализ на риска от макроикономически дисбаланси в отделните държави
от Европейския съюз, публикуван на 10.04.2013 г. от Европейската комисия4,

2 Krkoska Libor. Foreign direct investment financing of capital formation in central and eastern Europe.
- http://www.ebrd.com/downloads/research/economics/workingpapers/wp0067.pdf, достъпно на
17.05.2013 г.

3 www.nsi.bg
4 <http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/occasional_paper/2013/pdf/ocp132_en.pdf>, до-

стъпно на 15.05.2013 г.
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определя продължаващото приспособяване на външните позиции, конкурентос-
пособността и слабостите на трудовите пазари като потенциални проблеми пред
България, които заслужават наблюдение и предприемане на широк пакет от
мерки, с оглед необходимото им овладяване.

България е изправена пред редица проблеми, свързани с безработицата.
Пример за това са: ниските нива на икономическа активност, големият брой
безработни, наличието на неравнопоставени групи на пазара на труда и нерегла-
ментирана заетост, значителните регионални различия по отношение на безра-
ботицата, недостатъчното професионално обучение на незаетите лица, с оглед
осигуряване на адаптивност на работната сила към промените в технологиите.
Нерешаването на тези проблеми несъмнено би довело до задълбочаваща се
икономическа нестабилност.

В условията на намаляваща икономическа активност и спадащи бюджет-
ни приходи, вследствие от внесената отвън глобална икономическа криза счи-
таме, че външни за българската икономика фактори като привличането на ПЧИ
и усвояването на пари от Еврофондове могат да благоприятстват възстановя-
ването. Примерът на България в усвояването на пари от Европа, обаче, не е
сред най-успешните поради липсата на свежи капитали за съфинансиране и теж-
ката бюрокрация. За страната ни е характерно разминаване между нивата на
договаряне и разплащане, което показва липса на реално изпълнение на проек-
тите и неефективност на паричните потоци в рамките на програмите.5 По тази
причина авторите насочват вниманието си към притока на преки чуждестранни
инвестиции.

Съществуват различни форми на инвестиране зад граница, като например,
инвестиции „на зелено”, сливания и придобивания, които влияят по различен
начин върху икономическото развитие на приемащата страна, в зависимост от
фазата на развитие на икономиката и възможността й да се възползва от предо-
ставените възможности.6 Преките чуждестранни инвестиции са съществен из-
точник на икономически растеж в България чрез прякото им въздействие върху
брутния вътрешен продукт, разкриване на нови работни места и стимулиране
трансфера на технологии и знания.7 В допълнение, преките чуждестранни инве-
стиции и транснационалните компании в страната водят до засилена конкурен-
ция на вътрешните пазари и подобряване ефективността на местното производ-
ството и бизнеса, което пък устойчиво повишава производителността на труда
и иновационния потенциал на компаниите, опериращи в страната. Процесът на
икономическа глобализация често е съпроводен с пазарноориентирани реформи
в приемащата ПЧИ развиваща се икономика, като например либерализация на
5 „Недосегаемите еврофондове” . Сп. Тема, бр 21 (31.06.2010).
6 Петкова, Е. Влиянието на ПЧИ върху икономическото развитие на приемащите страни. Сборник

доклади „Икономиката и управлението в XXI век – решения за стабилност и растеж” том 1, Акад.
изд. „Ценов”, Свищов 2011, с. 603-4.

7 “Анализ на международния инвестиционен климат и на възможностите на България за привлича-
не на инвестиции”. Доклад на „Делойт и Туш” по поръчка на Министерство на икономиката,
2005.
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трудовия пазар, приватизация на държавни предприятия и т.н.8, което също може
да повлияе положително върху състоянието на заетостта в страната.

Българската народна банка събира и публикува данни относно потоците
на ПЧИ във връзка с изготвянето на платежния баланс на страната. Методоло-
гията на БНБ за отчитането на ПЧИ е изцяло съобразена с изискванията на
МВФ и ОИСР9.

Вносът на ПЧИ у нас започва да нараства прогресивно от началото на пре-
хода към пазарна икономика. Липсата на масиран приток на чужд капитал през
първите години може да бъде обяснена със забавянето на пазарните реформи.
Присъединяването на България към Световната търговска организация (СТО)
през 1996 г. е важна стъпка към либерализирането на търговско-икономическата
политика на страната и интегрирането на България в многостранната търговска
система. Реална промяна се забелязва след 1997-98 година, тъй като въведеният
паричен съвет благоприятства постигането на финансова стабилизация. Създа-
ват се икономически и политически предпоставки за решително ускоряване на
трансформационния процес. Това интензифицира вноса на ПЧИ.10 Затова за на-
чална година в анализа ще бъде използвана 1997 г. По този начин изследването
ще покаже динамиката в развитието и взаимната връзка между безработицата и
преките чуждестранни инвестиции през период между две политически кризи в
България. Краят на политическата криза от 1996 – 1997 г. поставя началото на
структурни реформи, необходими за осъществяването на прехода към пазарно
стопанство. Един от най-важните резултати от тази структурно-функционална криза
е стабилизирането на политическата система в България, което помага за създа-
ването на макроикономическа стабилност и подходяща среда за растеж. Сега
през 2013 г., в условия на политическа криза и правителство в оставка, фокусът
трябва да е насочен към избягване риска от макроикономическо сътресение –
както вътре в страната, така и сред международната инвестиционна общност, с
оглед намаляване на политическата несигурност, което при равни други условия
би повишило атрактивността и конкурентоспособността на България като стра-
на, подходяща за осъществяване на бизнес.

2. Еднофакторен модел за зависимостта
на безработицата от ПЧИ

За целите на това изследване са използвани данни за притока на ПЧИ, публи-
кувани от БНБ11, и за броя безработни лица в страната, публикувани от НСИ12.

8 Вж. Михайлова, Св. Теоретични аспекти на връзката между преките чуждестранни инвестиции
и доходното неравенство. Сп. „Известия” – бр. 3/2012, с. 85.

9 Вж. БНБ,  Методология за отчитане на преките чуждестранни инвестиции в страната (http://
www.bnb.bg/bnbweb/groups/public/documents/bnb_download/st_m_instr_fdi_bg_bg.pdf).

1 0 Младенова, З. Вносът на ПЧИ в България не е само финансов проблем. Доклад пред научна
конференция на тема „Финансовата и счетоводна теория и практика при присъединяването на
България към ЕС” .  Варна, септ. 2004 г. Сборник с доклади, с. 360-368.

1 1 http://bnb.bg/Statistics/StExternalSector/StDirectInvestments/StDIBulgaria/index.htm
1 2 www.nsi.bg
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Следващите графики (фиг.1 и фиг. 2), представящи динамиката на притока
на ПЧИ и броя на безработните в страната за периода от 1997 г. до 2012 г., ясно
показват, че при спад на паричните потоци от ПЧИ нараства безработицата в
абсолютни единици, респективно нормата на безработицата.

Фиг. 1. Динамика на притока на ПЧИ в млн. евро в България

Фиг. 2. Динамика на броя безработни лица в хиляди в България

От графиките 1 и 2 се вижда, че първо се забелязва спад в притока на
ПЧИ (след отбелязания връх от 3,9% от БВП през 2007 г.), а броят безработни
лица нараства чак през втората половина на 2008 г. Затова в анализа си раз-
глеждаме притока на ПЧИ като факторна променлива, а броят безработни като
резултативна. И двете променливи са количествени и следователно, за тях може
да се приложи регресионен анализ.
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В тази разработка авторите, отчитайки многофакторната зависимост на
безработицата, си позволяват да изследват зависимостта й преди всичко от
фактора ПЧИ, с цел да установят степента на тази взаимна връзка и на база
използваната методология да направят опит да докажат, че голям процент от
процесите на развитие на безработицата зависят от обема на ПЧИ в България.

България и Румъния се отличават по своята конкурентоспособност от ос-
таналите нови членки на ЕС от Централна Европа.13 Като пример за това може
да се разгледа фактът, че за разлика от централноевропейските държави, Бълга-
рия и Румъния не съумяват да развиват в по-голяма степен отраслите, които
имат по-висока производителност на труда. По тази причина авторите считат,
че Румъния е подходяща страна за съпоставка, а зависимостта между притока
на ПЧИ и нормата на безработица в Румъния е била изследвана14, вследствие
на което е открита обратна връзка и наличие на значителна корелация между
разглежданите редове. Считаме, че ситуацията в България е аналогична и цел
на това изследване е да открие степента на зависимост между ПЧИ и безрабо-
тицата в България.

Фигура 3, представяща графично зависимостта между двете променливи,
потвърждава наличието на зависимост между ПЧИ и броя на безработни лица
в България за периода 1997-2012 г.

Фиг. 3. Взаимна връзка между ПЧИ (Х) и броят безработни (Y)

Еднофакторният регресионен модел може да се представи като линейна
или нелинейна функция на независимия фактор. С помощта на MS Excel следва-
щите фигури показват различните модели на зависимостта – съответно линеен
1 3 Годишен доклад „Икономическо развитие и политика в България: Оценки и очаквания”. Инсти-

тут за икономически изследвания при БАН, Горекспрес, С., 2012, с. 114.
1 4 Nucu, Anca Elena. The dynamics of FDI in CEE under the impact of international crisis of 2007. http:/

/www.cse.uaic.ro/WorkingPapers/articles/CESWP2011_III1_NUC.pdf.
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(фиг. 4), логаритмичен (фиг. 5), квадратен (фиг. 6), степенен (фиг. 7) и експонен-
циален (фиг. 8).

За всеки от моделите е представенa функцията, описваща зависимостта,
и коефициентът на детерминация R2.

Фигура 4 представя линейната регресия, описваща зависимостта между
разглежданите променливи. При нея връзката между две статистически вели-
чини се апроксимира с линейна функция.

Фиг. 4. Линейна регресия

Силата на връзката между двете променливи X и Y се измерва с коефици-
ента на корелация, който за използваните данни при линейна функция се получа-
ва R= -0,7568.

Знакът пред R показва посоката на зависимостта между двете променли-
ви15. Когато R е с отрицателен знак, има обратна зависимост между двете
променливи. При нарастване на X, намалява Y, тоест – с нарастване на притока
на ПЧИ в България, броят на безработните ще намалява при равни други усло-
вия и обратното. Според съществуващите корелационни скали при |R|>0,7 коре-
лацията е висока.

При избран стандартен интервал на доверителност от 95%, наблюдавани-
те равнища на значимост P-value потвърждават статистическата адекватност
на откритата зависимост по F-критерия на Фишер, тъй като получените стойно-
сти за P-value са по-малки от 0,05, а дори и клонят към нула.

1 5 Радилов, Д. и др. Въведение в статистиката. ИУ – Варна, 2003, с. 246-247.
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В редица ситуации икономическата теория и практика предполагат нали-
чието на нелинейни форми на зависимост между разглежданите променливи.16

По тази причина и поради забелязващата се флуктоация на наблюденията спря-
мо правата линия при линейния модел, са разгледани и други възможни функ-
ции, описващи зависимостта. Kоефициентът на детерминация ще се използва
като формален критерий за избор на трендови модел. За най-подходящ се счи-
та моделът с най-висок коефициент на детерминация, т.е. този с най-голямата
обяснителна способност, тъй като описва най-адекватно тенденцията в дина-
миката на времевия ред и е подходящ за бъдещи прогнози.

Фиг. 5. Логаритмичен модел

При логаритмичния модел се забелязва, че коефициентът на детермина-
ция R2 приема стойност от 0,7265, която е по-висока от тази при линейния мо-
дел, и свидетелства за относително по-добро приближение на наблюденията до
разглежданата логаритмична функция.

Разгледан е и квадратен модел, при който наблюденията отново са доста
по-съсредоточени спрямо линейната функция и съответно коефициентът на де-
терминация е по-висок.

1 6 Петков, Пл. Иконометрия. Акад. изд. „Ценов” 2008, с. 96-9.
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Фиг. 6. Квадратен модел

Следващата фигура 7 представя експоненциалната линия на тренда. Тя
представлява крива линия, която се използва, когато стойностите на данните
нарастват или намаляват с постоянно увеличаваща се скорост. В случая коефи-
циентът на детерминация е 0,6256, което свидетелства, че този модел не е най-
подходящият за описване на тренда.

Фиг. 7. Експоненциален модел
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На следващата фиг. 8 е представена степенната регресионна крива:

Фиг. 8. Степенен модел

Коефициентът на детерминация, наричан още коефициент на определеност,
показва какъв процент от промените в едната променлива ще доведат до про-
мени в другата променлива. В случая R2=0,7391 x 100 = 73,91%, т.е. в 73,91% от
случаите промените в притока на ПЧИ ще доведат до промени в броя на безра-
ботните (или на единица изменение на факторната променлива имаме 0,7391
единици изменение на резултатативната променлива). В останалите 26,09% от
случаите изменението на безработицата зависи от други фактори.

В случая степенната функция е най-подходящата за описване на зависимо-
стта между преките чуждестранни инвестиции и безработицата в България, тъй
като при нея коефициентът на детерминация е най-висок (R2 =0,7391) и е най-
логично тя да бъде използвана за прогнозни цели. Възможно е да се прогнозира
какъв ще бъде броят на безработните в страната при дадено ниво на ПЧИ. На-
пример, при стойност на ПЧИ за 2013 г. от 2 млрд. евро17, очакваната стойност на
броя безработни в страната ще бъде около 382 хил. души, като е възможно от-
клонение от 67 хил. души или 17,69%. Важно е да се отбележи, обаче, че липсата
на ясна перспектива за възстановяването на Еврозоната и международните фи-
нансови пазари води до високо ниво на несигурност за реализирането на различни
прогнози, както във възходяща, така и в низходяща посока.
1 7 Стойността е оптимистична прогноза на Делян Добрев – министър на икономиката, енергетиката

и туризма в 41-во НС - http://www.mi.government.bg/bg/news/delyan-dobrev-ochakvame-2-mlrd-
evro-chujdestranni-investicii-1102.html, достъпно на 20.05.2013.
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Извършеният анализ доказва наличието на висока корелация и обратна
зависимост между ПЧИ и безработицата в България. Авторите са на мнение,
че този факт може и трябва да бъде използван с цел намаляване броя на безра-
ботните.

Резултатите от направеното изследване обуславят нуждата от ефективна
политика за насърчаване на инвестициите в България. Основен мотив за транс-
фер на капитали зад граница е търсенето на по-благоприятни условия за инвести-
ране, включващи например (но не само) улеснен достъп до суровини, ниски разхо-
ди за труд и квалифицирана работна ръка. Намаляване на корупцията и скритата
икономика, преструктуриране на индустрията и насочване към енергоспестява-
щи и конкурентни производства предполагат привличане на ПЧИ18. Изцяло в ръце-
те на изпълнителната власт е да подобри бизнесклимата чрез бързо решаване на
належащи проблеми в административните процеси за граждани и фирми. Във
връзка с това, като най-проблемни области при условията на бизнессредата в
България се определят условията на получаване на строителни разрешения, регу-
лациите при международната търговия, решаването на производства по несъсто-
ятелност, нелоялните практики на неформалния сектор и корупцията.19 Също така
е необходимо и подобряване качеството на инфраструктурата в страната, нали-
чието на добро образование и квалифицирана работна ръка.

Като възможност, водеща до увеличаване на притока на ПЧИ в България,
авторите подкрепят коментираната сред експерти от бизнеса, правителствено,
академично и цивилно общество идея за въвеждането на нулев данък върху
реинвестираната печалба. На мнение сме, че подобно облекчение за бизнеса
не само ще доведе до подобряване на инвестиционния климат, създаване на
потенциал за растеж в икономиката и възстановяване състоянието на заетост-
та, но и ще се повиши ефективността на фискалната политика чрез поддържане
на стабилност на държавните приходи и увеличаване нивата на доброволно спаз-
ване на задълженията в страната. Корпоративното подоходно облагане е осо-
бено важно при международната конкуренция за привличане на капитали – стра-
ните с по-ниски данъчни ставки, при равни други условия, привличат много по-
вече чужди инвестиции, отколкото страните с високи данъци. Нулевата ставка
върху реинвестираната печалба не е прецедент за практиката в Европа. Във
връзка с това, като положителен пример може да се разглежда системата на
облагане на корпоративните печалби, въведена през 2000 година в Естония.20

Данни от Статистическа служба на Естония показват, че след временен триго-
дишен спад, приходите в държавния бюджет се възстановяват, след което чуж-
дите инвестиции нарастват значително, а икономическият растеж почти се уд-
воява. Подобни данъчни преференции съществуват и в Германия.
1 8 „Световната финансова и икономическа криза и България”.  Доклад на президента на Република

България;  http://www.president.bg/pdf/Doklad2009.pdf.
1 9 Годишен доклад „Икономическо развитие и политика в България: Оценки и очаквания”. Инсти-

тут за икономически изследвания при БАН, Горекспрес, С., 2012, с. 120-121.
2 0 Funke, Michael and Strulik, Holger. Taxation, Growth and Welfare: Dynamic Effects of Estonia’s 2000

Income Tax Act. (August 26, 2003). BOFIT Discussion Paper No. 10/2003.
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Заключение

Резултатите от проведеното в съответствие с целта на тази статия из-
следване авторите могат да сведат до следните два основни извода:

1. Съществува силна обратна зависимост между притока на преки чужде-
странни инвестиции и нивото на безработица в България. С нарастване
на притока на ПЧИ, намалява броят на безработните, при равни други
условия.

2. При макроикономическите показатели на България сега, е особено важно
тази връзка да бъде използвана, с цел постигане на икономическа ста-
билност, възстановяване след глобалната финансова криза и намалява-
не нормата на безработица.

Без приток на външни капитали е невъзможно страната да достигне висо-
ките темпове на растеж, предхождащи кризата. Правителството трябва да
продължи да налага стриктна фискална политика и да изпълни заплануваните
структурни реформи, за да се открои България със стабилност в района на Цен-
трална и Източна Европа.

THE  EFFECT  OF  FOREIGN  DIRECT  INVESTMENT
ON  UNEMPLOYMENT  IN  BULGARIA

Assoc.  Prof.  Dr  Rosen  Nikolaev,  Viktoria  Stancheva

Abstracts

The present article analyzes the interrelation between foreign direct investment (FDI)
and unemployment in Bulgaria. There are presented the state and development of
unemployment and the inflow of foreign direct investment for the period 1997-2012. There is
studied the level of dependence by means of correlational and regression analysis. There has
been found feedback and high correlation and the phased regression model is most suitable for
describing the interdependence and future projections. The discovered relation can be used
for the purpose of reducing the number of the unemployed in the country and there are offered
several activities for encouraging investment and raising employment.
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ВЛИЯНИЕ  ПРЯМЫХ  ЗАРУБЕЖНЫХ  ИНВЕСТИЦИЙ
НА  БЕЗРАБОТИЦУ  В  БОЛГАРИИ

Доц.  д-р  Росен  Николаев,  Виктория  Станчева

Резюме

Настоящая статья анализирует взаимосвязь между прямыми зарубежными инвес-
тициями (ПЧИ) и безработицей в Болгарии. Представлены состояние и развитие безрабо-
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тицы и приток прямых зарубежных инвестиций за период 1997-2012г. Исследована сте-
пень зависимости посредством корреляционного и регрессионного анализа. Установле-
ны обратная связь и высокая корреляция, а ступенчатая регрессионная модель является
наиболее подходящей для описания зависимости и будущих прогнозов. Установленное
взаимодействие можно использовать с целью уменьшения числа безработных лиц в стра-
не; предложено несколько видов деятельности, направленных на поощрение инвестиций
и увеличение занятости.

Ключевые слова: безработица, прямые зарубежные инвестиции.


