КЪМ РАЗВИТИЕ НА СИНЯ
ИКОНОМИКА В БЪЛГАРИЯ:
АРГУМЕНТИ В ПОДКРЕПА НА
ХОЛИСТИЧЕН ПОДХОД
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Трансформиране на синята икономика на ЕС за устойчиво бъдеще
Синята икономика създава нови възможности за страните от ЕС

Европейски политики за синя икономика
• От Рамкова Директива за Морска околна среда (2008)
към Европейската зелена сделка (2019)

• Нов подход за устойчива синя икономика в ЕС
Нарастващ дял и развитие на морските сектори в
европейските морски басейни

- Стремеж към засилване на синергиите между
секторите и координация в управлението на секторите
на синята икономика

Наследство на неустойчиви практики и
институционална разпокъсаност

Европейски басейнов подход към разпространение на
подхода към синя икономика отвъд ЕС
• Европейска стратегия за Адриатическо и Йонийкско море– EUSAIR
• Общ дневен ред за Черно море

Моретата и Океаните регулират климата в
крайбрежните райони, но температурата на морската
вода се повишава

Синя икономика за ограничаване на изменето в
климата и адаптацията
• Крайбрежна зелена инфрастуктура – абсорбира GHG и защитава
крайбрежната линия от повишаване на морското равнище и
наводнения

През 2018, установените сектори
на Синята икономика в ЕС
допринасят:
- 5 милиона преки работни места
- €50 млд оборот и €218 млд в
БВП

Нарастващо значение на синя икономика в България
⮚ Населението в бреговата зона
е 10% от общото население
⮚ Установените сектори на
синята икономика генерират
995 млн. евро БДС (2018г.) - 2%
от националната БДС от всички
икономически дейности и 3,4%
от всички работни места

⮚ Нарастваща загриженост
относно природни и
предизвикани от човека
рискове

Синя икономика в България: социално-икономическа картина
⮚ В националната синя икономика работят 102
962 души и тя генерира около 995 мил. евро
БДС (EC, 2020г.)
⮚ Само бреговият туризъм генерира 80% от
всички работни места в синята икономика и
допринася 69% от БДС на синята икономика
през 2018г.
Работни места в синята икономика по сектори в България (Източник: Европейската комисия, 2020г.)

БДС в синята икономика по сектори в България (Източник: Европейската комисия, 2020г.)

⮚ Корабостроене и ремонт, добив на живи и
неживи морски ресурси също са важни
фактори за генерираната БДС

Синя икономика за Черно море: Общата морска програма и СПНИИ
Съвместна работа на регионално ниво за напредък в синята икономика
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Здрави
морски и
крайбрежни
екосистеми

Конкурентна,
иновативна и
устойчива синя
икономика

Привличане
на
инвестиции

Стратегическа програма за научни изследвания и иновации

Програма „По-синьо Черно море“

Към развитие на
синята икономика в
България

Към холистичен подход за синята икономика в България
Подобреното управление и синергии носят редица ползи

Цялостен и ефективен
национален отговор на
регионалните
предизвикателства

По-добро прилагане
на ключово
законодателство на
ЕС
Разширено
използване на
наука, анализ
на големи
данни, ИИ,
нови
дистанционни
технологии

Ефективно
програмиране на
фондовете на ЕС
(2021-2027г.)

Благоприятна
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за отговорни
инвестиции на
частния сектор

Поток от
възможности за
инвестиране
Овластени местни
общности и
насърчавано
широкообхватно
гражданско участие

Нововъзникващи
отрасли

Утвърдени
сектори

Диагностичен анализ на синята икономика в България
Брегови и морски
туризъм

Живи морски
ресурси

Неживи морски
ресурси

Морски транспорт

Пристанища

Корабостроене и
ремонт

Синя енергия
(напр. разположени в
морето вятърни
инсталации)

Синя биоикономика
и биотехнология

Брегозащита

Морска отбрана

Екологичен
мониторинг и
технологии

Морски научни
изследвания и
иновации

Природен капитал, състояние и опазване на морската среда като основа за синя икономика
Природни/предизвикани от човека рискове и икономически въздействия
Поминък на населението по крайбрежието и човешки капитал за синя икономика в България

Причинени от човека рискове за синята икономика

Въздействия на климатичните промени върху морските ресурси
Уязвимостта на Черноморския регион ще се изостри от въздействието на климатичните промени.
Среден темп на относително покачване на морското равнище по българското Черноморие - 1,5 до 3 мм/год. Райони с значителен
потенциален риск от морски наводнения в рамките на БДЧР, общо 11 (дължина ~ 267 км).

Effect on fisheries
catch, landed value,
food security and
employment

⮚ Повишаване на морското ниво,
екстремни събития, наводнения
⮚ Оценката
на
заплахите
от
климатични
събития
и
наводнения за крайбрежните
райони и въвеждането на мерки
за готовност при бедствия са
ключови фактори за защита на
икономическите
активи
и
човешкия живот в една устойчива
синя икономика и следва да
бъдат част от визията
и
стратегията за синя икономика.

Рамката за развитие на синята икономика
Ключов инструмент за реализиране на потенциала на синята икономика на национално ниво

Полова равнопоставеност

Изменение на климата
Диагностичен
анализ

Стратегическа пътна карта
за синя икономика

Морското пространствено планиране – ключов инструмент
за интегриран подход към синята икономика
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Морското пространствено планиране (МПП) стимулира между-секторното сътрудничество, опазването на
природните ресурси и създава предпоставки за частни инвестиции.
МПП идентифицира възможностите за многофункционално използване на простанството и синергиите при
планиране на секторни приоритети

Синя икономика и природен капитал

⮚ Синята икономика може
да даде тласък за
преобразяващи
промени, като разреши
въпроса с подценената
стойност на природния
капитал в икономиката.

⮚ Остойностяване на
природния капитал е от
основно значение за
екосистемния подход в
управлението на
природните системи и
за концепцията за синя
икономика.
Източник: Световна банка, 2016г.

Рамка за синя икономика в действие
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО: КАК ДА СЪУМЕЕ БЪЛГАРИЯ ДА РАЗВИВА УСТОЙЧИВО СВОЯТА СИНЯ
ИКОНОМИКА И ДА СЕ ВЪЗПОЛЗВА ОТ СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ
Справяне със замърсяването на
морето и непречистените води
Устойчиво развитие на
бреговия туризъм

Управление на
пластмасови отпадъци

България
Синя
икономика

Адаптиране и справяне с
уязвимостта към
климатичните промени

Справяне с изчерпването на
рибни ресурси и
разнообразяване на
рибарството и производството
на аквакултури

Разширяване на комбинираната транспортна
свързаност и развиване на зелени решения

Българската синя икономика - платформа за сътрудничество

ЕС&СБ
МТИТК

МТ

МОСВ

МЗХГ

МРРБ

Индустрия&НПО
Академични
среди

