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Three Seas
The Initiative Очаквани ефекти върху 

икономическото възстановяване и 

ускоряването на ковергенцията на 

икономиките от региона на 

Инициативата "Три морета" в 

резултат от стимулиране на 

инвестициите в свързваща и 

национална транспортна, 

комуникационна и дигитална 

инфраструктура
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Общ търговски обмен

225.6 млрд. евро

Общ БВП ~ 20% от ЕС

Среден растеж на БВП

3.3% (за посл. 5 г.)

Население

111м ~ 25% от ЕС

Територия

1.2м км2 ~ 30% от ЕС

Инфраструктурни 

инвестиционни нужди

~ 600млрд. евро

Източници: Thompson Reuters, Eurostat, ЕK, BGK окт. 2020



БВП И ДОХОДИ

➢Изоставане

➢Недостатъчен 
растеж за 
конвергенция

➢ Дисбаланси 
между страните 
членки

БВП на човек от населението в евро

Източник: Eurostat



ФАКТОРИ ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ  РАСТЕЖ

Принос за икономическия растеж 

➢Ниска факторна
производителност 

➢Нужда от капиталови 
инвестиции



ИНФРАСТРУКТУРА

➢ Лошата 
свързаност и 
инфраструктура 

➢ Транспортни 
връзки –
предимно  Изток-
Запад

WEF Индекс за развитие на транспортната инфраструктура



НЕОБХОДИМИ ИНВЕСТИЦИ ДО 2030

Общо

290

млрд. 

Общо

88

млрд. 

Общо

160

млрд. 

Пътища

165 млрд. 

Телекомуникацион
на инфраструктура

21 млрд.

130 млрд.

ИКТ инфраструктура в 
транспорта и енергетиката

30 млрд.

51 млрд. 16 млрд.

Електроразпр
еделение

Пренос на 
електроенергия

Енергийна 
инфраструктура

ЖП линии

100 млрд. 13 млрд. 11 млрд.

Морски 
транспорт

Летища

В евро



ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ, % БВП

Общо 205 млрд. евро към страните от Три морета без Австрия

Източник: Bloomberg



Учредяване

9 акционера

29 май 2019 г.

➢Учреден в Люксембург 

по международното 

финансово право

➢Оперира изцяло на 

пазарна основа

➢Очакван размер на 

Фонда €3-5 млрд.

➢Отворен за други 

регионални 

инвеститори, МФИ и

частни инвеститори

3SIIF - ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД КЪМ 
ИНИЦИАТИВАТА „ТРИ МОРЕТА“



3SIIF – ИНВЕСТИЦИОННИ ПРИНЦИПИ

➢Общ размер: 913 млн. евро

➢Сектори: Енергия - 40%, транспорт - 40%, дигитална инфраструктура - 20%

➢Очаквана възвращаемост: Между 11% и 15%

➢Страни: България, Хърватия, Чехия, Естония, Унгария, Латвия, Литва, Полша, 
Румъния, Словакия и Словения

➢Собствена инвестиция: 50 до 250 млн. евро капитал 

➢ Времеви хоризонт: 15г. + 5г.

➢Активи и операции  

• Контролни или големи миноритарни дялове

• Представителство в борда и разпоредби за корпоративно управление

• Кооперативен подход в партньорство с правителства и финансови инвеститори



3SIIF - ФИНАНСИРАНИ ПРОЕКТИ

➢ Сектор: Транспорт 

➢ Cargounit е най-голямата независима компания за лизинг на 
локомотиви в Полша

➢ Разширяване и модернизиране на подвижния състав; експанзия в 
страните от Три морета

➢ Сектор: Дигитализация

➢ Greenergy са платформа за центрове за данни, за обслужване 
нуждите от изчисления и съхранение в страните от Три морета

➢ Разширяване извън първоначалния център за данни в Естония и 
изграждане на допълнителни центрове за данни в по-широкия 
регион на Три морета

➢ Сектор: Възобновяема енергия

➢ Enery Development GmbH е разработчик и оператор на ВЕИ с 
портфейл от 85MW PV мощности в България (50MW),Чехия и 
Словакия и инвестиционна програма за развиване на капацитет от 
2GW в България,Чехия, Словакия с Румъния

➢ Ускоряване на визията за декарбонизиране на енергийните пазари 
в региона на Три морета



ИНВЕСТИЦИИТЕ В ИНФРАСТРУКТУРА СА 
КЛЮЧОВ ПРИОРИТЕТ

- според доклад на Международния валутен фонд

➢Компенсирането на 50% от разликата в 

равнището на инфраструктурата до 2030 

изисква инвестиции от 3-8% от БВП 

годишно. 

➢Повече и по-качествени публични 

инвестиции

• преодоляване на щетите от пандемията, 

• увеличаване на потенциалния БВП,

• ускоряване на конвергенцията с EU15.

➢ За всеки процент от БВП инвестиран в 

инфраструктура, продукцията може да се 

увеличи с 2-2,5% дългосрочно, като при 

възстановяване след системна криза 

(COVID19) ефектът е очаквано по-голям

„Оптимист съм за 

перспективите в региона и 

конвергенцията поради 

географските преимущества, 

високата степен на 

квалификация на

населението, солидната рамка 

от политики и позитивните 

ефекти от продължителната 

подкрепа на Европейските 

институции “ – Кристалина 

Георгиева, Изпълнителен 

директор на Международния 

валутен фонд.



➢Повече частен капитал

➢Kомуникация между страните за координирано планиране на 
национални и европейски ресурси за финансиране на 
приоритетни проекти 

➢Специфична роля на националните и мултилатерални банки за 
развитие

ЗАКЛЮЧЕНИЯ


