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Затварянето на бизнеса в един регион е скок от 10-я етаж.  
 
На 25 май гост на редовното месечно събрание на старозагорския "Клуб на работодателя" беше 
Левон Хампарцумян. Според госта представителите на бизнеса в залата всъщност много по-ясно 
виждат размерите и реалните измерения на кризата от него, защото за разлика от икономическата, 
финансовата криза е вече в миналото. Пред вид факта, че домакините му работят в един от най-
важните икономически центрове в страната, който има предимството да притежава диверсифициран 
отраслово бизнес, вероятно имат много повече възможности да преодолеят трудностите и да устоят 
от колегите си в други региони.  
Сериозният бизнес обаче не бива да забравя, че трябва да си постави перспектива за развитие най-
малко национален пазар, а най-добре и международен. България не е Китай, нито Индия или Русия 
и националният пазар е тесен. А затварянето на перспективата на един бизнес само на регионално 
ниво е скок от десетия етаж с предизвестен край, предупреди банкерът.  
Според г-н Хампарцумян точно тесният вътрешен пазар е причина да сме по-слабо атрактивни за 
чуждите инвеститори в момента.  
 
Инвеститорите биха дошли у нас само при гарантирана норма на печалба, по-висока от тази в 
собствените им страни  
 
На загуба или при ниска норма на печалба могат да си позволят да работят само на големи пазари с 
оглед завоюване на търговски позиции. Това не е добра новина, защото при липса на сериозни 
инвестиции в страната, икономическият растеж дори да го има, ще е малък, следователно 
възстановяването ще е бавно и мъчително.  
Според госта не са виновни чуждите фирми, които искат да извлекат максимална печалба от 
приватизацията на обществени монополи като електроснабдяване и разпределение, 
телекомуникации и др. Това е естествен стремеж на бизнеса. Регулаторът от българска страна е 
този, който трябва да защитава интересите на българите и да налага правилата.  
Тезата "идват чужди капиталисти и изсмукват българския БВП" са несъстоятелни поради ред 
причини. Първо заради историческата съдба на всеки 30-40 години в началото на 20-и век да 
унищожаваме националния капитал или с война, или със социализъм, ние сме доста по-бедни от 
други страни, чийто ресурс е по-слаб и от нашия, но просто са се развивали нормално 
постъпателно. Второ,  
 
българските предприемачи не са особено изобретателни  
 
Ако има по-висока норма на печалба в определен отрасъл, се втурват вкупом натам и го 
унищожават - като туристическия бизнес, недвижимите имоти, строителството преди време. Сещам 
се, че в Полинезия и досега има племена, които не правят връзка между сексуалния акт и 
раждането на бебе, защото минава твърде много време между двете... Та и ние също - две трети от 
населението у нас правеше проекти да продаде нещо на останалата една трета или на някой 
случаен чужденец. Не става така, не и задълго. Сега пък  
 
всички са се захванали с фотоволтаични централи  
 
- всеки втори идва при мен с такова предложение. Моля ви, колеги, поне вие тук, в центъра на 
българската енергетика, не се захващайте с подобни неща. Обещаните пари по подобни проекти, 
според мен, никога няма да бъдат дадени, каза Левон Хампарцумян. Пречка за това, според него 
ще е все още неусъвършенстваната технологично система, която тепърва ще се развива и абсурда 
български политик да застане пред избирателите си и да им каже, че трябва да плащат 40% по-
скъпа енергия, при положение, че съществуват далеч по-разумни решения в сферата на 
енергетиката. Това се отнася и за останалите европейски политици. Съветският модел - 
икономическа изгода в замяна на политическа лоялност не съществува и колкото и да им е мъчно 
на някои, няма да се върне. Политическото приятелство в нормалния свят не води до директни 
печалби, напомни г-н Хампарцумян. Това, на което може да разчита българският бизнес, е 
производство на стоки и услуги, които някой би пожелал да купи. При това трябва да е ясно, че 
всеки се състезава с целия свят.  
 
Предприемачът трябва да има въображение, за да е успешен предприемач  
 
За този, който знае какво прави, криза няма, заяви банкерът.  
Най-доброто за бизнеса е да стои на една ръка от политиката, предупреди госта домакините си и им 
напомни за модела държавата да се управлява като корпорация, реализиран в Германия и Япония 
след разрухата на последната война, но оказал се крайно несполучлив в перспектива: "Политиката 
си е политика, бизнесът си е бизнес, а в една нормална държава политиците трябва да питат 



бизнеса, но двете неща, колкото са по-разделени, толкова по-добре".  
Внимание беше обърнато и на мерките от Програмата за развитие на селските райони.  
 
Селското стопанство е "джойнт венчър" с Господ  
 
но това е един от най-стабилните отрасли, които могат да стабилизират икономиката и в които си 
струва бизнесът да инвестира сериозно, каза Левон Хампарцумян.  
Друга пречка пред бързото възстановяване на българската икономика е ниската производителност 
на труда у нас. В началото на 90-те години на миналия век 8 българи са вършили работата на един 
германец. Статистиката показва, че сега малко сме дръпнали напред и 4.7 българи вършат работата 
на един германец. Стефан Шоселов, собственик на "Новотехпром" обясни, че има бизнес както в 
Германия, така и в България. След вноса на съвременно оборудване и техника, в неговото 
предприятие в Стара Загора трима души изпълняват работата, която са вършили двайсетина.  
Това е начинът за постигане на  
 
висока производителност чрез съвременни технологии и акцент върху образованието  
 
чието качество у нас е добро все още, а и българинът е склонен да инвестира много в 
образованието на децата си, каза г-н Хампарцумян. Защо при липса на сериозен национален 
капитал, ако ни липсват и квалифицирани кадри, проблемът ще е огромен. Нека не забравяме, че 
БВП на България е 30-40 млрд. евро, а този на бедна Гърция, която сега Европа спасява, е над 300 
млрд. евро. Нека си дадем сметка, че сме твърде бедни да влияем на процесите и че с много работа 
ни предстои да затваряме ножицата между нас и останалите европейци.  
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