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Икономиката на страните в Азия и Тихоокеанския регион – състояние и 

перспективи 

Продължение 

….. 

Азиатският търговски растеж намаля по обем до 6,1% през първите 7 

месеца на 2018 година. Докато прякото въздействие на новите тарифи се 

оценява като слабо, то несигурността относно бъдещите тарифни ставки и 

търговска политика биха могли да се отразят значително на световната 

търговия. Растежът на търговията в региона може да бъде засегнат и от 

потенциалния неблагоприятен ефект на търговската война върху 

световните вериги на доставки, върху доверието на потребителите, върху 

капиталовите разходи и инвестиционните решения. 

 В района на Азия и Тихия океан са 48 държави, като най-развитите 

от тях са Япония, Южна Корея, Австралия и Нова Зеландия. С най-големи 

инвестиции през 2017 година са икономиките на Япония (285,3 милиарда 

щатски долара), Южна Корея (134,5 милиарда щатски долара) и Китай 

(112,3 милиарда щатски долара). 

Въпреки забавянето на притока на преки чуждестранни инвестиции 

от други части на света към Азия, вътрешнорегионалните инвестиции 

продължават да нарастват. Общите преки чуждестранни инвестиции в 

региона останаха стабилни през 2017 година - 517,5 милиарда щатски 

долара, което е леко намаление в сравнение с 2016 година (519,9 

милиарда щатски долара). 

Делът на преките чуждестранни инвестиции в общите инвестиции в 

района нарасна до 36,2% през 2017 година от 27,8% през 2016 година. 

Инвестициите между страните вътре в региона се увеличиха по малко и по 

обем(до 260 милиарда щатски долара през 2017 година от 254,7 милиарда 
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щатски долара през 2016 година), и по дял (до 50,2% през 2017 година от 

49,0% през 2016 година).  

Преките чуждестранни инвестиции „на зелено“ създадоха около 667 

000 работни места през 2017 година, предимно в Индия, Китай, Виетнам, 

Филипините и Сингапур, и в области като недвижими имоти,  

информационни технологии, електроника и други. Почти половината от 

работните места, създадени чрез инвестиции на зелено в Азия, са от 

инвестиции от Япония(28,0%), Китай(15,0%) и Южна Корея(14,2%). 

Преките инвестиции от азиатски страни в държави в други райони 

на света намаляха с 1,4% през 2017 година до 487,9 милиарда щатски 

долара от 494,9 милиарда щатски долара през 2016 година.   

Делът на инвестициите на Азия в световен мащаб достигна 34.1% 

през 2017 година от 33.6% през 2016 година. Япония, Китай и Хонконг 

бяха сред водещите 10 световни инвеститори. Япония е втора в света с 

инвестиции в размер на 160,4 милиарда щатски долара, от които 30,6% са 

инвестирани в Азия.  

Преките инвестиции на Китай в други страни през 2017 година 

намаляха с 36,5% в сравнение с 2016 година до 124,6 милиарда щатски 

долара.  

Развиващите се азиатски държави увеличиха външните си 

инвестиции през 2017 година. Например, Индия удвои външните си 

инвестиции в сектори като електронни компоненти и каучук, а Тайланд   

увеличи с повече от 50% инвестициите си в сектори като производството 

на строителни материали и химикали. 

  Азия продължава да бъде най-големият източник на международни 

мигранти в световен мащаб, въпреки че броят на азиатците-мигранти, 

насочващи се към регионални дестинации, малко намаляха. Мигрантите от 
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Азия се увеличиха с 3,9% от 83,6 милиона през 2015 година на 86,9 

милиона през 2017 година. Един на всеки трима международни мигранти 

са от Азия и то предимно от Индия и Китай. Броят на международните 

мигранти, пребиваващи в Азия, е нараснал с 1.4% от 41,8 милиона души 

до 42,4 милиона, като повече от 70% от тях са от този район. Китай (5,2 

милиона), Руската федерация (3,8 милиона), Бангладеш (3,7 милиона) и 

Индия (3,3 милиона) са сред водещите държави-източници на 

международни мигранти в Азия.  

Докато Австралия е на първо място в списъка на страните от Азия и 

Тихоокеанския регион, които приемат международни имигранти, то Индия 

и Тайланд привличат най-много имигранти от съответните им подрегиони, 

Южна Азия и Югоизточна Азия. 

Изходящата миграция към нерегионални дестинации надхвърля 

вътрешнорегионалната миграция, както и съотношението между 

квалифицираните и неквалифицираните работници-мигранти продължава 

да бъде в полза на развитите страни и Близкия изток и ощетява 

регионалните икономики. 

Независимо от това, очаква се регионът на Азия и Тихия океан да 

използва все по-голям брой имигранти, тъй като много от страните в него 

са изправени пред проблема от бързо застаряване на населението и 

намаляваща работна сила.  

Тъй като световната икономика засили възстановяването си, 

паричните преводи на мигрантите от Азия се повишиха до рекордните 

272,5 милиарда щатски долара през 2017 година. 

Туристическият сектор в Азия и Тихоокеанския район продължава да 

се развива и нараства бързо. Пристигащите в този район туристи 
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достигнаха 378,5 милиона през 2016 година, което е с 9,3% повече от 

2015 година и значително над ръста в световен мащаб от 3,7%.  

Преобладаващата част (78,0%) от международния туризъм в Азия е 

вътрешнорегионален. Броят на азиатските туристи в района е нараснал от 

235 милиона на 295,3 милиона в периода 2012 – 2016 година. 

Китай е най-популярната дестинация за азиатските туристи, 

следвана от Макао, Тайван, Малайзия и Тайланд.  

С нарастването на доходите на глава от населението, азиатските 

туристи, които се насочват към неазиатски дестинации, също са се 

увеличили през последните 5 години. Тези, които пътуват извън Азия, са 

се увеличили с 18,6% (16,1 милиона) до 102,3 милиона, а тези, които са 

посетили страни в региона, са се увеличили с  25,7% (60,4 милиона). 

Приходите от международен туризъм в региона достигнаха рекордните 346 

милиарда щатски долара през 2016 година, което е с 5,3% повече от 2015 

година. Източна Азия и Югоизточна Азия печелят най-много от туризма в 

абсолютни стойности.  

Малдивите са на първо място в списъка на най-зависимите от 

туризма държави, като приходите им възлизат на 68% от брутния им 

вътрешен продукт през 2016 година. 

  С нарастващата икономическа взаимозависимост и интеграция Азия 

и Тихоокеанският район все повече се изправят пред предизвикателства, 

които са от транснационално естество, като инфраструктурната 

свързаност в региона, влошаването на околната среда и недостига на 

ресурси, транснационалните здравословни проблеми(като например, 

инфекциозните болести) и други. Страните от района се стараят да 

решават тези проблеми с обединяването си в различни регионални 
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организации(Асоциацията на страните от Югоизточна Азия, Всеобхватното 

и прогресивно споразумение за транстихоокеанско партньорство и др.). 
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