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Последни бюлетини
Актуалните за месеца бюлетини на EEN мрежата за
„Търговско и производствено коопериране“,
„Технологично коопериране“,
„Проектно коопериране“ и
„B2B събития“ можете да изтеглите оттук:

http://een.pcci.bg/

България поема председателството на Съвета на ЕС
От 1 януари 2018 председателството на Съвета на ЕС се поема от България.
В рамките на шестте месеца, през които страната ни ще изпълнява този ангажимент, са
предвидени 299 събития - в София, Варна, Бургас, Пловдив, Велико Търново, Габрово, Русе
и други градове.
Официалното начало на българското европредседателство поставя концерта "Духът на
Европа" с изпълнението на емблематични музикални творби от всички 28 страни.
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СНИМКА: Министерство на външните работи

По време на председателството си България ще бъде домакин на среща на върха с
участието на държавните лидери от страните-членки на ЕС и държавите от Западните
Балкани.
В програмата са заложени 12 неформални заседания на Съвета на ЕС и над 20 срещи на
високо ниво, както и пет срещи от парламентарното измерение.
На експертно ниво е предвидено да се проведат над 170 срещи и заседания, а под егидата
на председателството са планирани още около 85 събития.
Основни приоритети на българското европредседателство са кохезионната политика,
интегрирането на Западните Балкани, сигурността и стабилността и икономическият растеж
с фокус върху единния цифров пазар.

Търговско-Промишлена Камара - Пловдив – част от
Enterprise Europe Network, ще участва на
международните изложби в Пловдив, 21-25.02.2018
Търговско-Промишлена Камара - Пловдив – част от мрежата Enterprise Europe Network ще вземе
участие с щанд в палата 11 по време на международните изложби, организирани на територията
на Международен панаир ЕАД – Пловдив.
На нашия щанд всеки посетител ще може да получи информация за същността, обхвата, целите и
разнообразните услуги на Enterprise Europe Network - най-голямата информационно-консултантска
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мрежа на Европейската Комисия за подпомагане на малките и средните предприятия в развитието
на техния иновативен потенциал и за повишаване информираността им за политиките на
Европейския съюз, насочени към бизнеса.

ПАРАЛЕЛНО от 21 до 25 февруари 2018 СЕ ПРОВЕЖДАТ:
•

Международна селскостопанска изложба АГРА. БиоАгра - специализирана изложба за
биологично растениевъдство и животновъдство

•

Международна изложба за лозарство и винарство ВИНАРИЯ

•

Международна изложба за храни, напитки, опаковки, машини и технологии ФУДТЕХ

•

Международна изложба за оборудване за хотели, ресторанти, кафетерии и търговски обекти
ХОРЕКА ПЛОВДИВ

•

Изложба на висококачествени италиански храни и вина ВКУСОВЕ ОТ ИТАЛИЯ

•

Международна изложба за пчеларство АПИ БЪЛГАРИЯ

Изложенията се нареждат сред най-големите икономически събития в Югоизточна Европа, като
събират най-креативните и най-успешните компании и научни институти от съответните сектори.
Те са утвърдени като:
•
•
•

ефективна платформа за производители и търговци;
полезно изложение за специалисти;
престижен форум за представяне на иновации.

ПОЛЗИТЕ ЗА ИЗЛОЖИТЕЛИТЕ:
•

Директни срещи с партньори и потребители

•

Атрактивни форми за реклама и маркетинг

•

Нови възможности и пазари
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ПОЛЗИТЕ ЗА ПОСЕТИТЕЛИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ:
•

Запознаване с актуалните тенденции в секторите

•

Проучване на оферти от водещи фирми

•

Създаване на делови контакти

Съпътстващата програма е наситена с разнообразни прояви, свързани с актуални проблеми и
тенденции.
Посетете ни на щанда в палата 11 за подробности и разговори.

Проект SHAR-EEN
Споделената икономика – възможности за фирмите

На 1 декември 2017 г. стартира проектът „SHAR-EEN – Възможности, които предоставя споделената
икономика на Европейските предприемачи“, финансиран по програма COSME на Европейската
Комисия (ЕК). Изпълнението на проектните дейности е в рамките на две години, като се предвиждат
срещи, обучения, менторство и обмяна на опит между предприемачи от партньорските държави.
Съвместната икономика, понякога наричана "икономика на споделянето", според определението на
ЕК, обхваща голямо разнообразие от сектори и се развива бързо в цяла Европа. Много хора в ЕС вече
са използвали или са наясно с услугите за споделяне на ресурси, които варират от споделяне на места
за настаняване и средства за пътуване до битови услуги. Споделeната икономика осигурява нови
възможности за гражданите и за иновативните предприемачи. Но също създава и напрежение
между новите доставчици на услуги и съществуващите на пазара оператори. ЕК разглежда
възможностите, чрез които може да се насърчи развитието на нови и иновативни услуги и
временното предоставяне/споделяне на ресурси, като същевременно гарантира адекватна защита
на потребителите.
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Търговско-Промишлена Камара – Пловдив е
партньор по проекта SHAR-EEN съвместно с още 7
организации от 5 европейски страни: Канарски
Технологичен Институт (Испания) - Координатор на
проекта, Асоциация на индустриалния бизнес Навара
(Испания), SPIN SRL - Калабрия (Италия), Фондация за
развитие - Люблин (Полша), ASTER - Болоня (Италия),
Търговска Камара - Мадейра (Португалия) и SBA
Братислава (Словакия).
Целта на проекта е да се идентифицират и популяризират онлайн
платформи за споделена икономика, да се обмени опит с всички
заинтересовани страни, да се обучат и напътстват фирми и
социалните предприятия с интерес в тази сфера, както и други
заинтересовани участници, да се изградят общи мрежи по интереси.
Освен това проектът цели изграждане на знания и капацитет сред
служителите на мрежата Enterprise Europe Network (EEN) в областта
на споделeната икономика, като чрез придобитата експертиза
впоследствие бъдат въведени допълнителни услуги и пакет
консултации в помощ на бизнеса и на стартиращите предприемачи,
изготвяне на интерактивна географска карта на действащите инициативи и участници по региони.

Повече информация очаквайте тук: https://www.facebook.com/SharEENeu/

2017 – най-силната икономически от кризата насам
Не би било пресилено да се каже, че 2017 година беше най-силната година в икономически план
от кризата насам, т.е. за последните 9 години. Растежът за цялата година се очаква да бъде поне
4%, пазарът на труда създаде рекорден брой нови работни места, а заетостта по последни данни е
на най-високото си ниво изобщо, т.е. откакто НСИ провежда наблюдението си на работната сила
(от 2003 г.). Коефициентът на заетост достигна 68,5% през третото тримесечие на 2017 г. за
населението на 15-64 г. – предишният рекорд беше 65% и бе поставен през третото тримесечие на
2008 г.
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Факторите зад доброто представяне на икономиката са както позитивната външна среда, така и
нужните предпоставки у дома. Положителният бизнес климат се усеща в по-голямата част от
Европа, като растежът в ЕС-28 се прогнозира да достигне 2,3% тази година – далеч по-висок темп
от предишните прогнози и съпоставим с най-добрия растеж от кризата насам. В резултат износът на
стоки от България за ЕС тази година се представя много добре и бележи ръст от около 11% за 10-те
месеца до октомври (спрямо ръст от около 6% за същия период на миналата година). За разлика от
миналата година, износът и към останалата част от света също е много силен през 2017 г., като
растежът на продажбите извън ЕС е 16% за първите 10 месеца тази година.
Много малко са продуктовите групи, които не се радват на ръст на износа през 2017 г., като
при повечето пера нарастването е двуцифрено. От четирите основни групи продукти (според
статистиката на БНБ) – потребителски стоки, суровини и материали, инвестиционни стоки и
енергийни ресурси, най-силен растеж на износа за 9-те месеца на 2017 г. бележат инвестиционните
стоки (с 21%), като тук се включват транспортните средства, електрическите уреди, машините и
апаратите и др.
Само преди 17 години, през 2000 г., инвестиционните стоки имаха дял от едва 13% в износа на
всички неенергийни стоки, а тази година този дял достига вече 29%. Преструктурирането на
износа към стоки с по-висока добавена стойност, каквито са инвестиционните, е може би една от
най-добрите тенденции за българската икономика през последните 10-20 години – при това тази
тенденция е трайна и показва реални, положителни промени в структурата на икономиката.
В дългосрочен план все по-голямата тежест на инвестиционните стоки в износа е за сметка на
потребителските стоки, както и на суровините и материалите. Все пак, през 2017 г. (от януари до
септември) суровините и материалите също бележат много сериозен ръст и така техният дял в
износа на неенергийни стоки се запазва на 43%. Тази година е била много силна за износа на
метали, като износът на цветните нараства с 66%, а този на желязото, чугуна и стоманата – с 31%.
Предвид чувствителността на стойността на износа на металите към международните цени, трябва
да се отбележи, че през 2017 г. нарастват сериозно количествата на изнесените черни и цветни
метали.
Когато се говори за износ, често фокусът пада върху стоките, а износът на услуги се пренебрегва.
През последните години обаче България се превърна в много сериозен износител на услуги, като
благодарение на това текущата сметка и миналата, и 2017 г. (октомври) е на излишък. Излишъкът
се дължи най-вече на износа на туристически услуги, които от своя страна получиха силен тласък
от стъпването на две нискотарифни компании в страната. Транспортните услуги и другите услуги
също са с положителен баланс за България.
Освен външната среда, бизнес климатът в страната също е благоприятен. Крайното потребление
расте, включително и заради силния пазар на труда, кредитната активност се засилва,
а строителството отново набира скорост. Предвид това, че разрешителните за строеж в страната
тепърва се увеличават и още са далеч от нивата си от предишния бум, има поле за по-нататъшно
нарастване на строителната продукция. В София, обаче, вече можем да говорим за нов бум на
строителството и вероятно и нов балон, предвид много бързия растеж на цените (двуцифрен от
второто тримесечие на 2016 г. насам) и рекордната стойност на разрешителните за строеж.
Перспективите за 2018 г. също са силно положителни. Строителството тепърва набира сила в
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част от страната, туризмът се представя отлично и изгледите за ски сезона и лятото на 2018 г. са
много добри, а износът ще продължи да се радва на добри пазари, което ще подкрепя
износноориентираните отрасли. Туризмът и по-високите доходи на работещите пък ще тласкат
нагоре вътрешното потребление и следващата година.
Дали растежът на българската икономиката ще успее да нахвърли 4% през 2018 г. ще зависи найвече от способността на българския бизнес да се адаптира към все по-стегнатия пазар на труда,
където свободният ресурс е силно ограничен (ако въобще го има). Това, което бизнесът може да
направи, е да бъде още по-активен в обучението на собствените си кадри, както и да търси
възможности не само за внос на кадри от чужбина, но и за механизация на дейностите си - там,
където това е възможно. Що се отнася до правителството, фокус върху образованието на всичките
му нива, както и още по-облекчен внос на кадри отвъд висококвалифицираните специалисти и
сезонните работници са задължителната подкрепа, без която потенциалът на икономиката няма как
да се повиши.
Източник: ИПИ

Проучване относно нагласите на бизнеса за
сътрудничество с чуждестранни партньори
Над 76% от българските компании имат интерес към икономическо сътрудничество с
чуждестранни партньори. Това показва анкетно проучване на Българската търговско-промишлена
палата. Като основен мотив те посочват увеличаване на износа на произвежданите стоки.
Същевременно 36% от фирмите търсят добър партньор при вноса на стоки; 28% се нуждаят от
партньор за съвместна инвестиция в България, а 12% търсят контакти за реализиране на
инвестиции зад граница.
Китай е най-предпочитаната дестинация за бизнес пътувания, посочена от 54% от анкетираните.
Германия остава втора от изследваните страни и най-предпочитаната в рамките на ЕС. Следващи
предпочитани бизнес дестинации са Италия, Сърбия, Румъния, Македония и Русия. В сравнение
с миналогодишното проучване се отчита нарастващ интерес към Македония, обясним с
ратифицирания наскоро Договор за приятелство, добросъседство и сътрудничество между
България и Македония.
Близо 40% от заинтересованите от пътувания в чужбина имат интерес за срещи с фирми от сектора
на машиностроенето, следвани от производства на храни и напитки, текстил и облекло, и
електроника. Немалък е делът и на услугите – около 17 % от анкетираните изтъкват именно тях
като мотив за бизнес пътуване. Близо 2/3 от компаниите не познават изцяло условията за бизнес и
търговия в страните, с които искат да имат бизнес отношения.
Резултатите от проучването показват, че споразуменията за свободна търговия на ЕС са във фокуса
на интереса за предстоящи бизнес събития, а темата за Брекзит засега остава по встрани от
интересите на българските компании.
Детайлните резултати от проучването на БТПП:
http://www.infobusiness.bcci.bg/content/file/biznes_delegacii_-_ZA_PUBLIKUVANE.pdf
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Мрежата Enterprise Europe Network
Европейската мрежа Enterprise Europe Network е най-голямата информационно-консултантска
мрежа на Европейската Комисия, чиято цел е да подпомага малките и средните предприятия в
развитието на техния иновативен потенциал и да повиши информираността им за политиките на
Европейския съюз, насочени към бизнеса.
Наследник на 370 Евро Инфо Центъра и 250 Европейски Иновационни Центрове, мрежата включва
над 500 организации и около 4000 опитни професионалисти от 40 държави. Мрежата функционира
в 27-те страни-членки на Европейския съюз, в страните кандидатки – Турция и Македония, в страните
от Европейското икономическо пространство – Норвегия и Исландия, и в други страни като Армения,
Израел, Швейцария и др.
В България Enterprise Europe Network обединява дейността на досегашния Европейски иновационен
център – България, функциониращ от 1997 г., и осемте Евро Инфо Центъра, създадени през 1999 г.
Партньорите са едни от най-активните консултантски организации в отделните региони, чиито
сътрудничество осигурява пълно географско покритие на страната.
От 2008 година Търговско-Промишлена Камара – Пловдив е част от създадената от Европейската
Комисия мрежа Enterprise Europe Network за подпомагане на МСП.
Наши клиенти са:
• малки и средни предприятия (МСП);
• стартиращи предприемачи;
• научноизследователски организации;
• браншови камари и асоциации;
• бизнес и изследователски ориентирани клъстери;
• отделни изследователи и изобретатели;
• неправителствени организации и други организации, специализирани в предоставянето на помощ
на МСП;
• правителствени организации.
За връзка със сайта на българската EEN мрежа - Enterprise Europe Network България:
http://www.een.bg

een.ec.europa.eu

Enterprise Europe Network - Пловдив
ул. Сaмара №7, ет. 3
http://een.pcci.bg/ | Тел: 032 90 89 99 | office@pcci.bg

Нито Европейската комисия, нито което и да е лице, действащо от нейно име, носят отговорност за начина, по който би
могла да бъде използвана съдържащата се тук информация. Тази публикация отразява вижданията на автора и не
отразява непременно политиките на Европейската комисия.
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