ОТЧЕТ
за дейността на Изследователски център по глобализация и ПЧИ
през календарната 2016 година
Изследователски център по глобализация и ПЧИ е създаден с
решение на АС през м. декември 2014 г. Той е звено за извършване на
теоретични и приложни научни изследвания и образователна дейност в
областта на световната икономика, международните икономически
отношения, преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) и дейността на ТНК
в световната и националната икономика.
Цялата 2015 г. премина под знака на учредяването на Центъра.
Усилията бяха насочени към формирането на изследователски състав,
попълване на Експертния съвет (доц. Д. Бобева, бивш зам. Министър
председател на Р. България), изграждането на информационна база на
Центъра, разширяване на контактите и др.
През 2016 г. могат да се отчетат следните мероприятия:
1/ Сформиран бе изследователски екип, който участва с проект в
конкурса за научни проекти на ИУ-Варна по Наредба № 3 за 2016 г. Темата
на проекта е „Вносът на ПЧИ и реиндустриализацията на българската
икономика (на примера на вноса на ПЧИ от ФРГ и Франция)”. Научният
колектив включва: проф. З. Младенова, доц. К. Колев, гл. ас. Св.
Михайлова и докторант К. Капитанов. Проектът бе класиран и от средата
на 2016 г. започна изпълнението му. Проектът е със срок на изпълнение от
три години.
През втората половина на 2016 г. в изпълнение на проекта бяха
осъществени следните научни дейности:
1/ Изготвяне на библиографска справка по темата на проекта и критичен
обзор на литературата.
С тази задача бяха ангажирани и четиримата изпълнители на
проекта. В резултат на широка проучвателна дейност (със съдействието и
на университетската библиотека) бе изготвена библиографска справка по
темата на проекта. Усилията бяха насочени към набирането на литература
в следните основни направления:
 Същност и исторически корени на реиндустриализацията;
реиндустриализация и деиндустриализация;
 Политиката на реиндустриализация на ЕС;
 Реиндустриализацията в България.
Едновременно с натрупването на научна литература започна и нейния
критичен анализ и обзор, извършван главно от проф. З. Младенова.
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2/ През отчетния период бе поставено и началото на набирането на
информация (данни) за вноса на ПЧИ в България от ФРГ и Франция. За
целта бяха осъществени връзки със следните институции:
 Българска народна банка – връзка, осъществена от проф. З.
Младенова. В резултат бяха получени таблици с отрасловото
разпределение на вноса на ПЧИ в България от ФРГ и Франция
за периода 2000 – 2015 г.
 Българска агенция за инвестиции – връзка, осъществена от
проф. З. Младенова. В резултат бяха получени списъци с
имената на немските и френските инвеститори в България.
 Националния статистически институт – връзка, осъществена
от доц. К. Колев. През м. ноември бе поискана и предоставена
от НСИ статистическа информация за дейността на
нефинансовите предприятия под чуждестранен контрол с
произход Германия и Франция. Осигурени са подробни
секторни данни за периода 2008-2014 г. по следните
показатели: брой предприятия, приходи и разходи за
дейността, произведена продукция, добавена стойност, заети
лица, средна работна заплата, разходи за придобиване на ДМА,
персонал, зает с НИРД, дял на иновативните предприятия,
предприятия с иновационно сътрудничество, дял на оборота,
реализиран от нови или усъвършенствани продукти.
Стойността на изготвената от НСИ справка възлезе на 1324,08
лв.
Като допълнителен източник на информация бе осигурен и
едномесечен онлайн достъп до базата данни „Капи” на издателство
„Икономедия”. Базата съдържа подробни финансови данни за над 200 хил.
компании, опериращи в България. Заедно с това изследователският екип
получи в електронен вариант „Капитал 100” – класация на 100-те найголеми компании в България, както и допълнителни секторни анализи,
изготвени от експертите на „Икономедия”. За целта бяха изразходвани още
39,00 лв. от бюджета на проекта.
С цел набавянето на данни за вноса на ПЧИ в България проф. З.
Младенова осъществи една краткосрочна командировка в София в периода
8-10.11.2016 г., която бе финансирани със средства от бюджета на проекта.
Следва да се отбележи, че извършените научни дейности през 2016 г.
напълно съответстват на заложените в проекта и отнасящи се до първия
етап (първата година) от неговото изпълнение.

2

Направеният отчет позволява да се направи извода, че научен проект
„Вносът на ПЧИ и реиндустриализацията на българската икономика (на
примера на вноса на ПЧИ от ФРГ и Германия)” се осъществява успешно.
Всички участници са включени в неговото изпълнение и техните усилия са
добре синхронизирани и координирани. Направените стъпки през 2016 г.
образуват добра база за продължаване на проекта през следващия период.
2/ Професор З. Младенова стана съучредител на Клуб на
преподавателите по Международна икономика, създаден към ВУЗФ, гр.
София през м. април 2016 г. Идеята е да се координират усилията на
специалистите по световна икономика в България.
3/ Изследователският център по глобализация и ПЧИ съвместно с
кат. „ОИТ” обяви две места за редовна докторантура с обявена тема:
„Вносът на ПЧИ в България”. На тази инициатива Центърът гледа като на
стъпка към увеличаване на изследователския състав на Центъра и към
формирането на специалистите по ПЧИ в ИУ – Варна. За съжаление
проведения през м. декември конкурс за усвояване на обявените места, се
оказа неуспешен.
Ръководител на Центъра:
(проф. З. Младенова)
25.01.2017 г.
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