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Определение за конкурентоспособност

• кратко: конкурентоспособността анализира как нациите
и фирмите управляват съвкупността от своите
ресурси и компетенции/таланти, за да повишат
съответно благосъстоянието на хората или печалбата
си

• подробно: икономическа теория, която анализира
фактите и политиките, които оформят способността
на дадена нация да създаде и поддържа среда, която
устойчиво подкрепя създаването на повече добавена
стойност за предприятията и повече просперитет за
хората



Фактори на конкурентоспособността



Годишник на международната
конкурентоспособност на IMD

• Класация на 58-те най-важни от инвестиционна гледна точка
икономики в света

• Страните се оценяват по 327 критерия групирани в четири
съвкупни фактора на конурентоспособността

• Данните за критериите се получават 2/3 от статистически
източници (‘твърди’) и 1/3 от изследване на бизнеса (‘меки’) 
(131 статистически индикатора и 115 въпроса от
изследването)

• Съдържа данни за последните 5 години
• Публикува се от 1989 г. насам (България е включена през

2006 г.)



Международна конкурентоспсобност на
България 2010

• Обща класация: 53/58 (0,91) <>  38/57 (0,67) през 2009 <> 
39/55 през 2008 <> 41/55 през 2007 

• Европа, Близкия изток и Африка: 33/36 (0,92) <> 23/35 (0,66) 
през 2009

• Страни с БВП на човек от населението < $20 000: 25/30 
(0,83) <> 13/29 (0,45) през 2009

• Страни с население под 20 млн. души: 28/29 (0,96) след
Хърватия <> 24/28 (0,86) през 2009



Международна конкурентоспособност на
България 2010: четирите основни

фактори
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Профил на конкурентоспособността на
България 2010/2009



Кратко и дългосрочна
конкурентоспособност



Петте основни предизвикателства пред
България за 2010

• Подобряване на бизнес средата чрез по-добро прилагане на
законите иа намаляване на олигополнат власт, сивата
икономика, корупцията и организираната престъпност.

• Увеличаване капацитета на публичната администрация за
управление на средствата от ЕС.

• Разработване на ясни и интегрирани средносрочни и
дългосрочни политиките за иновации и ИКТ, комбинирани със
стабилна финансова и икономическа политика, които да
изведат икономиката към растеж чрез повишена добавена
стойност.

• Намаляване на високата интензивност на ресурсите в
производството.

• Освобождаване на пазарното търсене.



Благодарим за вниманието!

• За повече инфромация и коментари за България:
• www.csd.bg/bg
• Ruslan.Stefanov@online.bg

• За допълнителна информация на английски език:
• www.imd.ch/wcy10

• ВНИМАНИЕ: Моля спазвайте ембаргото за
публикуване 18:00 ч., 19.05.2010 г. 


