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Предисловие
Целта на настоящия анализ е да изследва и опише състоянието на
малките и средните предприятия (МСП) в България в контекста на
Националната стратегия за насърчаване на МСП 2007-2013 г., а също
така да спомогне за формирането на адекватна и прозрачна политика
за тяхното развитие. Той е разработен от експерти на НОЕМА по
поръчка на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и
средните
предприятия
към
Министерство
на
икономиката,
енергетиката и туризма.
Анализът следва логиката на десетте принципа на Small Business Act
(SBA) — основния документ на Европейската комисия по отношение на
политиката към МСП в ЕС, създаден през 2008 г. — и на Стратегията.
Тези принципи са формулирани, за да насочват идейното разработване
и приложението на политики за МСП: (1) Предприемачество, (2) Втори
шанс, (3) Мисли първо за малките, (4) Отговорна администрация,
(5) Достъп до финансиране, (6) Обществени поръчки и държавна
подкрепа, (7) Единен пазар, (8) Умения и иновации, (9) Околна средна
и (10) Интернационализация.
Ситуацията в сектора на МСП е разгледана в рамките на периода 20052011 г., като основните статистически данни покриват периода 20052009 г. Индикаторите за наблюдение са допълнени от национално
представително социологическо изследване на сектора, проведено
през февруари 2011 г. За целите на анализа са използвани данни и от
други изследвания, направени през последните години, както също
статистика и доклади, касаещи МСП в ЕС-27.
Периодът, обхванат от анализа, съвпада с развитието на световната
финансова и икономическа криза. Отражението й върху бизнеса в
България и по-конкретно върху МСП е специална тема на третиране. В
контекста на кризата и на цялата икономическа конюнктура в страната
са изследвани и анализирани факторите за развитие на МСП. Именно
МСП са гръбнак на българската икономика и основен двигател на
заетостта.
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Резюме

Настоящият анализ е изготвен за целите и нуждите на Изпълнителната
Агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП).
ИАНМСП носи законодателната отговорност за изпълнението на
националната политика в областта на МСП, участвайки в
разработването и изпълнението на мерките от годишните програми за
прилагане на Националната стратегия за насърчаване развитието на
малките и средните предприятия, както и Оперативна програма
―Развитие на конкурентоспособността на българската икономика‖ 20072013 г. по Структурния фонд за регионално развитие на Европейския
съюз. ИАНМСП е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към
Министерството на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ).
Визията на Агенцията пряко кореспондира с визията на МИЕТ и е
принос за провеждането на интегрирана политика за подобряване на
конкурентоспособността на българските предприятия, с оглед
постигането на траен икономически растеж, в това число и чрез
ефективно усвояване на средствата от европейските фондове и
подобряване на бизнес климата. Посоченият приоритет е пряко
обвързан със създаването на по-високи нива на добавена стойност,
респективно реален растеж на БВП в условията на нарастваща
конкуренция и успешно интегриране на бизнеса в Единния европейски
пазар.
Анализът се основава на последните статистически данни за
развитието на сектора, както и на резултатите от национално
представително социологическо проучване сред МСП в България,
проведено в началото на 2011 г. Проучването обхваща шестте района на
планиране и включва 300 предприятия от сферата на производството,
търговията, услугите и строителството.
Главният фокус на настоящия анализ е състоянието на сектора на МСП
в условията на икономическата криза днес. Основните въпроси, на
които анализът търси отговори, са:
Какво се случва със сектора на МСП днес?
Кои са губещите предприятия в кризата?
Кои са най-устойчивите предприятия в кризата?
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Резюме

Каква е връзката между факторите за конкурентоспособност и
способността на предприятията да се справят с кризата? и други.
Отговорите на тези въпроси могат да подпомогнат процеса на
формиране на адекватни политики за насърчаването на сектора на
МСП.

¹ По данни на Национален статистически институт
(НСИ).
² При анализа на динамиката трябва да се имат
предвид промените в методологията на отчитане на
МСП от НСИ; въведеният през 2008 г. класификатор
на икономическите дейности (КИД 2008); както и
някои други ключови събития, повлияли върху броя
на регистрираните МСП.
³ В данните за ЕС-27 са включени България и
останалите страни членки на Европейския съюз (ЕС).

Развитието на МСП в периода 2005-2010 г. показва следните важни
тенденции и демографски особености на МСП:¹
Броят на МСП нараства, докато броят на големите предприятия
намалява, като тази тенденция продължава включително в
годините на икономическа криза (2008-2009 г.).²
Значението на МСП по отношение на заетостта се увеличава: броят
на заетите в МСП нараства по-бързо от броя на заетите в големите
предприятия, включително в годините на криза (2008-2009 г.).
Структурата на съвкупността от нефинансови предприятия в
България значително се доближава до тази в ЕС-27³ през 2009 г.,
както и средната големина на предприятията по размерни групи.
Изключение е средният размер на големите предприятия, които в
България са със сравнително по-малък индивидуален размер,
вследствие на което приносът на МСП към заетостта в България е с
по-висок дял от този в ЕС-27.
Типичната българска фирма, подобно на типичната европейска, е
микрофирма — със средно 2 заети лица.
Микропредприятията преобладават във всички икономически
дейности. В сектора на търговията са над половината от всички.
През кризисната 2009 г. единствено микропредприятията отчитат
ръст (достигайки до 90.3%), докато малките (8.0%) и средните (1.5%)
намаляват слабо. Делът на микропредприятията в заетостта също
се увеличава до 29%, докато този на малките и средните леко
намалява (съответно 24% и 23%), което прекъсва тенденцията от
предишните години.
МСП изостават по конкурентоспособност в сравнение с големите
предприятия с около два пъти по-ниска производителност, помалка норма на печалба и по-ниско равнище на работна заплата.
Най-ниска е нормата на печалба в микропредприятията, където и
производителността на труда е най-ниска. С нарастването на
размера на предприятието се повишава и неговата рентабилност.
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Резюме

Българските МСП имат от 2 до 7 пъти по-нисък коефициент на
производителност на труда в сравнение с новоприетите страничленки на ЕС и 15–30 пъти по-нисък от страните в ЕС–15. Това
означава, че работещите в българските МСП създават по-малка
добавена стойност и поради това са по-нископлатени. По брой
предприятия и брой заети в тях, българските МСП са сравними с
тези от Дания и Австрия, но последните създават 12–13 пъти поголяма добавена стойност.
Отрасловите структури на отделните размерни групи предприятия
значително се различават помежду си и се променят много бавно
във времето. Налице е голямо териториално неравенство в
разпределението на броя и дейността на МСП.
Делът на МСП в оборота на нефинансовите предприятия
продължава да нараства, достигайки 69% от общия оборот през 2009
г. Това е характерно за всички икономически дейности с
изключение на добивната промишленост. Приносът на различните
по размер групи предприятия е относително равномерно
разпределен с водещо значение на големите предприятия (31%).
Приносът на МСП в добавената стойност е 62%. Най-значителен е
делът на големите предприятия (38%), следван от средните (24%),
малките (21%) и микропредприятията (17%).
През последните няколко години се наблюдава изпреварващ принос
на дела на брутните инвестиции в добавената стойност от страна на
МСП — 63% спрямо 37% при големите предприятия. Водещ принос в
това развитие имат микропредприятията с дял от 131%, значително
надвишаващ средното за икономиката равнище от 65%. При малките
и средните предприятия този показател възлиза съответно на 68% и
59%.

Анализът е фокусиран върху избрани ключови фактори за устойчиво
развитие и конкурентоспособност. За всеки един от тези фактори е
построен индекс, който осигурява общ поглед върху разглежданите
процеси. Индексите дават възможност за сравнимост на състоянието
между отделните групи МСП, както и за оценка на връзките между
факторите и икономическото представяне на предприятията.
Прилагането на тези индекси в бъдещи анализи може да послужи за
проследяване на динамиката на развитие в сектора. Основните изводи
по отношение на настоящото състояние на избраните ключови фактори
са следните:
Институционална среда. През изминалата 2010 г. се наблюдава
подобрение на институционалната среда, която се определя чрез
услуги
и
процедури
на
държавната
администрация.¹
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¹ По данни от проведеното за целите на доклада
национално проучване сред МСП.

Резюме

Институционалната среда за сектора на МСП е най-благоприятна
при услугите и процедурите, свързани с търговския регистър,
разрешителните и регистрационните режими. Услугите и
процедурите на митниците и съдебната система предлагат найнеблагоприятната институционална среда.
Достъп до финансиране. В началото на 2011 г. достъпът до
финансиране е силно затруднен за над 90% от предприятията. Найзатруднени при финансирането са микропредприятията, както и
тези в сферата на услугите. В настоящия момент най-използваният
източник за финансиране на МСП са средствата на собственика.
Само 10% от предприятията разполагат с актуална информация за
фондовете, финансиращи МСП.
Иновации. В 80% от МСП иновационната активност е ниска. Найиновативни са предприятията в сферата на производството. Едва
10% от МСП имат достатъчно средства да финансират иновационна
дейност. Иновационната активност е по-висока в по-големите
предприятия, в МСП с по-ново оборудване, с по-високо образовани
собственици и с по-добър достъп до финансиране.
Интернационализация.
През
последната
година
95%
от
предприятията са с ниска степен на интернационализация на
дейността. Степента на интернационализация нараства с
увеличаването на иновационната активност на МСП. През 2010 г.
12% от МСП са осъществили внос, а 5% от МСП са реализирали износ
на стоки и услуги. Най-интернационализирани са средните
предприятия, както и предприятията в сферата на производството.
Интелектуална собственост. Почти всички МСП у нас имат ниска
степен на патентна дейност. Патентната дейност сред българските
МСП е пряко следствие от иновационната активност, както и от
прилагането на добри практики. 10% от предприятията имат
регистрирана търговска марка у нас, а 6% в чужбина. Много нисък
дял от МСП имат достатъчно средства за регистрация на
интелектуална собственост. Много нисък дял от предприемачите
познават възможностите за регистриране на марка в ЕС.
Добри практики. В условията на икономическа криза, хоризонтът
на МСП е сравнително къс — едва 16% планират в средносрочен и
само 3% — в дългосрочен план. Всяко десето предприятие прилага
добри практики в по-значителна степен. С нарастването на
иновативността на предприятията, нараства и прилагането на добри
практики. Добрите практики са най-разпространени в сферата на
производството.
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Отговорът на въпроса „Кои са най-устойчивите предприятия по
време на кризата?” е потърсен посредством иконометрично
моделиране,
базирано
на
съвременните
теории
за
конкурентоспособност и устойчиво развитие. В резултат на направените
оценки са изведени следните механизми на влияние на факторите за
конкурентоспособност:
Достъпът до финансиране е ключов фактор в условията на криза и
пряко влияе върху заетостта в МСП. Предприятията с по-добър
достъп до финансиране са съкратили по-малко персонал или
изобщо не са освобождавали такъв. Ограниченият достъп до
финансиране е оказал въздействие и върху затрудненията при
изплащането на кредити, като тук негативно влияние имат и
високите лихвени нива. Разглежданото в случая финансиране
включва както достъп до различни финансови инструменти, така и
достъп до правителствени, европейски и други програми за
подкрепа на МСП.
Прилагането на добри практики в дейността на предприятията
влияе
пряко
върху
постигнатите
финансови
резултати.
Предприятията с по-добри практики по отношение на развитието на
човешките ресурси (обучение на персонал), прилагането на
информационни и комуникационни технологии (ИКТ), планирането
на дейността и използването на пазарни стратегии са претърпели
намаление на продажбите и печалбата в по-малка степен или
изобщо не са претърпели такива. Наблюдават се процеси, които
извеждат на преден план акумулирания човешки капитал в
предприятията, който се оказва водеща сила при справянето с
кризата на микро ниво.
Иновационната активност и активността по отношение на
интелектуалната собственост също оказват влияние върху подобрите финансови резултати в условията на криза, но непряко —
посредством влиянието им върху добрите практики. Оказва се, че в
условията на криза конкурентните предимства на иновационната
дейност остават в известна степен на заден план. Те се проявяват
косвено с положителен знак върху финансовия резултат
посредством натрупания чрез добри практики човешки капитал.
Влиянието на интернационализацията върху продажбите и
печалбата е косвено посредством ефекта й върху дейността,
свързана с интелектуалната собственост, а оттам през добрите
практики. Оказва се, че кризата в сектор МСП днес засяга както
изнасящите и интернационализираните предприятия, така и тези,
които оперират само на вътрешния пазар. От една страна,
предприятията,
които
са
запазили
оборотите
си,
са
интернационализирани в по-голяма степен. От друга страна,
предприятията, които са съкратили персонал, също са
интернационализирани в по-голяма степен. Следователно,
разграничават се две групи експортни предприятия — такива, които
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са губещи в кризата, и такива, които успяват да печелят от нея. Все
пак, и в двете групи предприятия се наблюдава запазване на
печалбата.
Идентифицираните връзки между факторите за конкурентоспо–
собност и ефектите от икономическата криза ясно очертават
профила на устойчивите предприятия, които в краткосрочен и
средносрочен план могат да изведат сектора на МСП от кризата и
да върнат икономиката отново към високи нива на растеж. Това са
преди всичко средни по размер предприятия, имащи по-голям
достъп до финансиране или повече собствени средства, и
преустроени предприятия, които са въвели ключови добри
практики — регулярно обучение на персонала, системно използване
на ИКТ, пазарни и маркетингови стратегии. С по-висок конкурентен
потенциал са също тези МСП, които въвеждат иновации, ангажират
се с патентна дейност и създаване на собствени търговски марки,
участват в различни форми на интернационализация (внос и износ,
сътрудничество с чуждестранни партньори и други).

Проявленията на световната финансова и икономическа криза в
България са следните:
Кризата се развива много бързо в Европа и света през втората
половина на 2008 г. с рязко падане на обемите на световната
търговия. Първите сигнали за нейното отражение се появяват в
България още в края на 2008 г. с намаляване на темпа на
нарастване на износа на български стоки и услуги. В началото на
2009 г. е налице спад в БВП от 4.9%¹, поради рязка корекция надолу
в потреблението и инвестициите. През 2009 г. икономиката се
свива с 5.5%. Спадът на потреблението е 7.3%, а този на
инвестициите — 24.9%.
МСП реагират по-чувствително на кризата след първата половина на
2009 г. Въпреки че значителен дял от предприятията остават в
пасивна, изчаквателна позиция (44%), то по-голямата част (56%)
предприемат активни стратегии, сред които намаляване на
разходи,
включително
съкращаване
на
персонала,
или
пренастройване на пазарните позиции. Безработицата започва
бързо да се покачва, като за последните 6 месеца на 2009 г. броят
на заетите лица намалява със 120 хиляди души, а в края на
годината достига 9.1%.
В последното тримесечие на 2009 г. макроикономическите
индикатори в Германия и други страни на ЕС показват признаци на
излизане от рецесията. В България — както кризата, така и
съживяването след нея — се случват с няколко месеца по-късно.
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През 2010 г. два основни макроикономически индикатори показват
начало на излизане от кризата — обемите на износа достигат и дори
надхвърлят равнището си отпреди периода на криза и БВП в края на
годината е с положителен знак (0.2%). През последното тримесечие
обаче, безработицата нараства до 11.2%. (На годишна база
безработицата е 10.2% за 2010 г.)¹
Регистрираният растеж на БВП през последните три тримесечия на
2010 г. и за цялата 2010 г., както и високите темпове на нарастване
на износа (над 70% през януари 2011 г.)² потвърждават
положителните сигнали за излизане от икономическата криза.
Въпреки това, външната среда остава доста несигурна, поради
което рисковете пред устойчивото развитие на българската
икономика са все още значителни. За трайно обръщане на
тенденциите би могло да се говори едва след наличието на
осезаемо оживление на трудовия пазар у нас.
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Избрани факти
През 2009 г. броят на МСП е 315 850.¹
През 2009 г. секторът на МСП формира 99.8% от съвкупността на
нефинансовите предприятия в страната.
След 2007 г. годишният темп на растеж на броя на МСП се
ускорява до 14.5% през 2009 г.
През 2009 г. 90.3% от МСП са микропредприятия.
През 2009 г. делът на микропредприятията нараства (с 1.4%) за
сметка на малките и средните предприятия (намалели общо с
1.3%).
През 2008 г. броят на новосъздадените предприятия е 49 287,
което представлява 18.2% от всички икономически активни
предприятия. През 2009 г. се очаква показателят да падне до 18%.
През 2008 г. коефициентът на закриване на предприятия е 13.2% и
кореспондира на 35 716 предприятия. През 2009 г. се очаква
показателят да нарасне до 14%.
За периода 2005-2009 г. броят на МСП е нараснал с 32%, а на
големите предприятия — с 5%.
По отношение на заетостта, МСП осигуряват 76% от работните
места, а големите предприятия — 24%.
През 2009 г. броят на заетите в МСП е 1 553 164.
За периода 2005-2009 г. заетите в сектора на МСП се увеличават с
18%, а в големите предприятия намаляват с 2%.
В кризисната 2009 г. само микропредприятията отбелязват ръст на
заети работни места (11%).
През 2009 г. едно МСП осигурява средно 4.9 работни места.
Средно за периода 2006-2009 г. броят на заетите лица в
новосъздадените предприятия е 123 409.
През 2009 г. производителността на труда в МСП отбелязва спад от
12% за разлика от нарастването й при големите предприятия с 4%.
През 2009 г. оборотът на МСП възлиза на 63 хиляди евро.
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¹ Анализът включва сектори B-J, L, М, N и раздел 95
от сектор S по КИД 2008.

1

Увод

МСП, кризата и ролята на настоящия анализ
МСП¹ са гръбнакът на европейската и българската икономика. Те са
основен източник на растежа и създаването на повече работни места.
Наред с това, МСП са най-чувствителните участници в икономиката към
промените в бизнес средата. Те страдат в по-голяма степен от
тежестта на прекомерната бюрокрация и в същото време се възползват
по-активно от инициативите за облекчаване на административното
регулиране. Те са тези, които поемат най-големите негативи от
икономическата криза, както също са тези, които процъфтяват в
условията на икономически растеж.
От края на 2008 г. световната икономика навлиза в рецесия. Според
индикаторите за икономически растеж, икономиката на ЕС започва да
се възстановява в края на 2009 г. Кризата в България обаче, започва
едва в началото на 2009 г., а ефектите от нея по отношение на някои
показатели са усетени дори по-късно. През изминалата 2010 г.
проявлението на ефектите от кризата върху българската икономика
продължава, въпреки сигналите за оживление и последващия
минимален растеж на БВП (0.2%).
В този контекст настоящият анализ очертава най-важните проблеми и
дава насоки за политики в подкрепа на МСП.

Цели и задачи
Основната цел на анализа е да изследва актуалното състояние на
сектора на МСП, потенциала за развитие на дейността на
предприятията, както и да опише основните ефекти от държавните
политики.
Реализирането на тази цел е постигнато посредством:
1. Анализ на състоянието и развитието на сектора на МСП през
последните години, както и очертаване на профила на днешния
български предприемач.
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¹ Дефиницията на МСП, която настоящият анализ
използва, се основава върху критерия за брой заети.
Според този критерий трите размерни групи МСП са
следните:
микропредприятия — 1-9 заети,
малки предприятия — 10-49 заети, средни
предприятия — 50-249 заети.

1

2. Анализ на икономиката на България по отношение на кризата и
идентифициране на главните ефекти от кризата върху дейността на
предприятията.
3. Анализ на основните фактори за развитие на МСП, включващ
построяване и прилагане на индекс за всеки един фактор с цел
поглед „отгоре‖ върху предприятията и възможност за цялостно
обобщение на сегашната ситуация.
4. Обща оценка на ефектите от държавната политика за развитие на
МСП. Формулиране на предложения за стимулиращи мерки и
политики, базирани върху анализа на актуалното състоянието на
МСП.

Обхват и методология
Ситуацията в сектора на МСП е разгледана в рамките на периода 20052011 г., като основните статистически данни покриват периода 20052009 г. Индикаторите за наблюдение са допълнени от национално
представително изследване за сектора, проведено през февруари
2011 г. За целите на анализа са използвани данни и от други
изследвания, проведени през последните години, както и статистика и
анализи, касаещи МСП в ЕС-27. В допълнение, на отделни места в
анализа са резюмирани съвременни бизнес теории, третиращи
различни аспекти от развитието на МСП.
Анализът е фокусиран върху ключови фактори за устойчиво развитие и
конкурентоспособност. За всеки един фактор е разработена
методология и са построени индекси, даващи възможност за общ
поглед върху процесите, протичащи в българските предприятия. Тази
методология позволява сравнение на развитието на различни групи
МСП, а така също и за разкриване на тяхната вътрешна динамика.
Изследването на главния въпрос в анализа, а именно ефектите от
икономическата криза върху сектора на МСП, е направено посредством
специфицирането и оценката на иконометрични модели, основаващи се
върху съвременните теории за конкурентоспособност. В резултат на
това са изведени механизмите за въздействие на кризата върху
отделните групи предприятия в зависимост от степента им на
конкурентоспособност. На тази основа са идентифицирани онези групи
от предприятия, които са най-устойчиви на икономическата криза днес
и които имат потенциал да изведат сектора от кризата в случай, че
краткосрочната държавна политика бъде насочена към тях.
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1

Структура
Анализът включва четири основни части и приложения.
В първата част е направено представяне на сектора на МСП въз основа
на статистически данни от НСИ, Евростат и резултатите от проведеното
проучване. Разгледани са динамиката в броя на МСП, заетостта в
сектора, както и основни показатели на предприятията и външната
търговия. Направен е профил на днешния български предприемач.
Втората част също се основава на макроикономическата статистика и
резултатите от проучването. Тя включва макроикономически обзор на
настъпилата криза и микроикономически анализ на влиянието й върху
сектора на МСП.
Третата част е посветена на факторите за развитие на сектора на МСП,
като фокусът е върху институционалната среда, достъпа до
финансиране,
иновациите,
активността
по
отношение
на
интелектуалната собственост, интернационализацията и прилагането на
добри практики. Показана е ролята на всеки от факторите, ситуацията
преди и по време на кризата, представени са получените резултати за
всеки един от индексите.
Четвъртата част е посветена на мерките и политиките от страна на
държавните институции. Включен е обзор на съвременните подходи за
формулирането на политики, насочени към развитието на сектора на
МСП, както и обща оценка на ефектите от държавните политики върху
сектора през последното десетилетие. Накрая са направени
предложения за политики, които се основават върху основните изводи
от анализа.
Приложенията включват библиография, описание на приложената
методология за анализ, таблици с основни макроикономически и
бизнес статистики, както и таблица с ключовите индикатори от
проведеното проучване.
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2

Характеристика на
сектора

Динамика и бизнес демография
Брой, размер и структура на предприятията
През последното десетилетие броят на МСП в ЕС нараства значително,
с което предприятията от сектора се превръщат в основен двигател на
заетостта. За периода 2002-2008 г. броят на МСП в ЕС нараства с 13%,
докато броят на големите предприятия (над 250 заети) — с 5%.¹ За
същия период, броят на работните места в МСП расте средно на година
с 1.9%, докато броят на работните места в големите предприятия — с
0.8%. В България ръстът в броя на МСП е по-висок от този в ЕС — 24%.
Значително по-висок е ръстът в броя на работните места — 41% (срещу
12% в ЕС-27).
През 2009 г. по данни на НСИ броят на нефинансовите предприятия² в
българската икономика възлиза на 316 565, от които едва 0.2% могат да
бъдат класифицирани като големи според броя на заетите в тях лица.
От тази гледна точка секторът на МСП може да се определи като
доминиращ с дял, възлизащ на 99.8% или 315 850 предприятия. В
рамките на разглежданата съвкупност водещо място имат
микропредприятията (90.3%), следвани от малките (8.0%) и средните
предприятия (1.5%). Структурата на МСП през 2009 г. свидетелства за
наличието на известни различия спрямо периода 2005-2008 г. в посока
на повишение на дела на микропредприятията, преди всичко за сметка
на малките и в по-слабо изразена степен на средните и големи
предприятия.
При анализа на динамиката в броя на МСП трябва да се имат предвид:
промените в методологията на отчитане на МСП от НСИ; въвеждането
на единна входна точка за подаване на Годишните отчети за дейността
на фирмите на НСИ и Националната агенция по приходите през 2010 г.3;
въведеният през 2008 г. класификатор на икономическите дейности
(КИД 2008); чувствителното облекчение на условията за регистриране
на фирма; въвеждането на търговския регистър; и други. Наред с тези
фактори влияние върху увеличаването на броя на МСП има и
въвеждането на плоския данък, който намалява дела на
нерегистрираната икономика. Кризата също дава отражение върху
размера на сектора, тъй като по-големи по размер предприятия
освобождават персонал и се трансформират в по-малки по размер.
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¹„Европейските МСП под натиск: Годишен доклад за
малки и средни предприятия на ЕС, 2009‖, изготвен с
финансовата подкрепа на Европейската комисия по
програма „Конкурентоспособност и иновации 20072013‖ от EIM Business and Policy Research.
² Анализът включва сектори B-J, L, М, N и раздел 95
от сектор S по КИД 2008.
3

От 2010 г. МСП подават годишен отчет за дейността
(ГОД) заедно с годишните декларации за облагане с
подоходен данък за 2010 г. (които се подават през
2011 г.) пред НАП и НСИ.

2

За периода 2005-2008 г. секторът на МСП се характеризира с
изпреварващ темп на растеж спрямо този на големите по размер
предприятия. Положителната динамика на сектора продължава и през
2009 г. в контраст със спада на големите предприятия. Наблюдаваното
развитие е резултат от различията, които съществуват при адаптацията
на МСП и големите предприятия към промените в икономическия
цикъл. Броят на МСП в България е нараснал с 32%, а на големите
предприятия — с 5%. Водещо влияние за ускорения растеж на
предприятията през 2009 г. (14.5% спрямо 7.3% през 2008 г.) в
нефинансовия
сектор
на
българската
икономика
имат
микропредприятията (16.2%). Последният се характеризира и със
значителен растеж на броя на заетите лица, което до голяма степен се
обуславя от по-ниската му зависимост от негативното влияние на
външната среда. Броят на малките по размер предприятия също
продължава да се повишава (с 1%), макар и със силно забавена
динамика, като броят на заетите в тях лица остава близък до нивото от
2008 г. В средните и големите предприятия, които имат значително поголяма експортна ориентация, се наблюдава както намаление на
предприятията, така и на заетите.
За периода 2005-2009 г. главен принос за растежа на сектора на МСП
имат микро и малките предприятия. Най-висок растеж по отношение на
броя предприятия отбелязват микропредприятията (33%), докато по
отношение на заетостта — малките предприятия (25%). Големите
предприятия, освен че показват най-нисък ръст по отношение на броя
си, бележат и спад на работните места (2%).

Таблица 1

Структура на предприятията в България в %, 2005-2009 г.
Микро

Малки

Средни

МСП

Големи

Общо

Период
2005-2008

89.1

8.8

1.8

99.7

0.3

100.0

2009

90.3

8.0

1.5

99.8

0.2

100.0

ИЗТОЧНИК: НСИ, собствени изчисления.

Таблица 2

Брой МСП и заетост в МСП в България, 2005-2009 г.

2005
2006
Предприятия
Брой
239 631
240 668
Темп на растеж в %
0.4
Заетост
Брой
1 318 470
1 357 197
Темп на растеж в %
2.9
Среден брой заети на предприятие
Брой
5.5
5.6
Темп на растеж %
2.5

2007

2008

2009

257 239
6.9

275 943
7.3

315 850
14.5

1 436 676
5.9

1 531 198
6.6

1 553 164
1.4

5.6
-1.0

5.5
-0.6

4.9
-11.4

ИЗТОЧНИК: НСИ, собствени изчисления.
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сектора

За периода 20052009 г. МСП са се
увеличили с 32%,
а големите
предприятия с
5%.

2

В периода 2005-2008 г. ръстът в заетостта е значително по-нисък от
този в броя на предприятията. Поради това общо за икономиката през
2009 г. едно предприятие е осигурило работни места на средно 7 заети
лица спрямо 8 в предходната година. Средният размер на едно МСП
намалява — от 6 служители през 2005 г. на 5 през 2009 г. (11%
намаление).1 Микро, малките и средните предприятия в България и ЕС
са сравними по среден брой заети в тях, а големите предприятия в
България са с по-малък среден брой заети от тези в ЕС. В едно
микропредприятие са заети средно 2 лица, в малките — 20, в средните
предприятия — 97, а в големите — 684, като всички размерни групи
предприятия се характеризират с негативна динамика по този
показател спрямо 2008 г.

Характеристика на
сектора

¹ За сравнение, средният брой на работните места
във фирма в ЕС е 6 човека, в САЩ — 5 човека, в
Япония — 11 човека.

Съотношението между сектора на МСП и големите предприятия като
брой в България е близко до това в ЕС-27. Малките и средните
предприятия съставляват 99.7% през 2008 г. и 99.8% през 2009 г. от
всички предприятия в страната. За сравнение, през 2008 г. МСП в ЕС-27
са 99.8%. През 2008 г. вътрешната структура на МСП в България се
различава от тази в ЕС. Микропредприятията са с по-нисък, а малките и
средните предприятия — със сравнително по-висок дял от съответните
за ЕС. Кризисната 2009 г. обаче, доближава съотношението в България
до това в ЕС — микропредприятията нарастват като дял (1.4%), малките
и средните намаляват (съответно с 1.0% и 0.3%).

Таблица 3

Брой предприятия и среден размер на предприятията в
България, 2009 г.
Микро

Малки

Средни

МСП

Големи

Общо

285 881

25 201

4 768

315 850

715

316 565

90.3

8.0

1.5

99.8

0.2

100

594 210

497 951

461 003

1 553 164

488 754

2 041 918

29.1

24.4

22.6

76.1

23.9

100

Среден брой заети в предприятие
Брой
2.1
19.8

96.7

4.9

683.6

6.5

Предприятия
Брой
%
Заетост
Брой
%

ИЗТОЧНИК: НСИ, собствени изчисления

Таблица 4

Брой предприятия и заетост в България и ЕС-27, 2008 г.

Микро
Малки
Предприятия
България (брой)
245 926
24 938
България (%)
88.9
9.0
ЕС-27 (%)
91.8
6.9
Заети
България (брой)
532 745
499 032
България (%)
25.8
24.2
ЕС-27 (%)
29.7
20.7
Среден брой заети на предприятие
България
2.2
20.0
ЕС-27
2.1
19.4

Средни

МСП

Големи

Общо

5 079
1.8
1.1

275 943
99.7
99.8

774
0.3
0.2

276 717
100.0
100.0

499 464
24.2
17.0

1 531 198
74.2
67.4

533 429
25.8
32.6

2 064 627
100.0
100.0

98.3
100.3

5.5
4.3

689.2
1009.6

7.5
6.4

ИЗТОЧНИК: НСИ, собствени изчисления, EIM Business and Policy Research
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Фигура 1
Структура на предприятията в
България по размерни групи,
2009 г.

Малки;
8,0%

Средни;
1,5%

Големи;
0,2%

Микро;
90,3%
ИЗТОЧНИК: НСИ, собствени изчисления.
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Характеристика на
сектора

Структура на предприятията по икономически дейности
Динамиката на предприятията по икономически дейности показва, че
най-голям принос към наблюдавания растеж на сектора имат
„Търговия‖¹ и „Хотелиерство и ресторантьорство‖. През 2009 г. броят
на предприятията в тях се повишава съответно с 15% и 17%, като
техният принос обяснява половината от растежа на предприятията
общо в икономиката. Разглежданите дейности се характеризират с
традиционно малък среден брой заети лица, като през 2009 г. той е
съответно 4 и 5 лица. Други дейности, допринесли значително за
динамичното развитие на сектора през последните години, са
„Транспорт‖² и „Строителство‖, с растеж съответно от 14% и 10%. И
тези дейности се характеризират с относително малък среден брой на
заетите в тях лица — съответно 8 и 10.
Въпреки че сектор МСП запазва своя дял на нивото си от 2008 г., през
2009 г. в него настъпват известни структурни промени. През 2009 г. се
наблюдава увеличение на дела на МСП в „Производство и
разпределение на електроенергия‖³ и „Добивна промишленост‖. За
разлика от предходните няколко години, микропредприятията, които
традиционно принадлежат към сферата на услугите, повишават дела си
в „Преработващата промишленост‖ — от 69% през 2008 г. на 74% през
2009 г. В останалите размерни групи предприятия се наблюдава спад на
дяловете във всички икономически дейности.

Таблица 5

¹ Пълното наименование на икономическата дейност
по КИД 2008 е „Търговия; ремонт на автомобили и
мотоциклети‖.
² Пълното наименование на икономическата дейност
по КИД 2008 е „Транспорт, складиране и пощи‖.
³ Пълното наименование на икономическата дейност
по КИД 2008 е „Производство и разпределение на
електрическа и топлинна енергия и на газообразни
горива‖.
Пълното наименование на икономическата дейност
по КИД 2008 е „Доставяне на води; канализационни
услуги, управление на отпадъци и възстановяване‖.
4

Пълното наименование на икономическата дейност
по КИД 2008 е „Създаване и разпространение на
информация и творчески продукти;
далекосъобщения‖.
5

Пълното наименование на икономическата дейност
по КИД 2008 е „Ремонт на компютърна техника, на
лични и домакински вещи‖.
6

Предприятия по икономически дейности и среден размер в
България, 2009 г.
МСП

Големи

Общо

Среден брой
заети

315 850
355

715
18

316 565
373

6.5
71.3

31 860

317

32 177

17.9

Производство и разпределение на ел. енергия

900

21

921

38.7

Доставяне на води4

586

41

627

51.2

Строителство

23 521

85

23 606

10.1

Търговия

143 190

68

143 258

3.8

Хотелиерство и ресторантьорство

25 938

24

25 962

5.4

Транспорт

19 258

48

19 306

8.3

Създаване и разпространение на информация5

7 894

21

7 915

8.4

Операции с недвижими имоти

16 958

6

16 964

2.1

Професионални дейности и научни изследвания

34 348

5

34 353

2.6

Административни и спомагателни дейности

7 654

61

7 715

12.1

Ремонт на компютърна техника6

3 388

0

3 388

1.8

Сектор по КИД 2008
Добивна промишленост
Преработваща промишленост

ИЗТОЧНИК: НСИ; собствени изчисления.
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Разпределението на МСП по икономически дейности е твърде
неравномерно. Така например, секторът „Търговия‖, където са
концентрирани най-много предприятия (143 190), е типичен
представител на микропредприятията със среден брой заети — 4 лица,
а „Добивната промишленост‖ е представена предимно от средни
предприятия със среден брой заети в тях — 71 лица.

Структура на предприятията по райони на планиране
По данни на НСИ, през 2009 г. в Южна България оперират два пъти
повече предприятия от Северна България — 252,2 хиляди срещу 115,2
хиляди. Над 130 хиляди са предприятията само в Югозападен район,
който е най-големият район от гледна точка на брой работещи
предприятия. Това е също районът, в който има най-голям брой големи
по размер предприятия (327).
Най-малко предприятия има в Северозападен район (29 хиляди), но
техният брой е сравним в известна степен с този в Северен централен
район (35 хиляди). Районът, който е втори по брой предприятия, е
Южен централен (близо 66 хиляди), но два пъти по-малък от
Югозападен. Североизточният и Югоизточният райони са съпоставими
по брой регистрирани МСП (съответно 51 и 53 хиляди).
Прави впечатление изключително неравномерното развитие в броя на
предприятията по райони през 2005-2009 г. Районът с най-малко
предприятия през 2009 г. — Северозападен район — е с най-висок и
много висок ръст през периода. Това обаче, в голяма степен се
обуславя от настъпилите през периода промени в определянето на
районите за планиране, според които области Ловеч и Плевен вече се
включват към Северозападен район.

Таблица 6

Брой предприятия по икономически райони за планиране и
среден размер в България, 2009 г. *

Северна България
Северозападен
Северен централен
Североизточен
Южна България
Югоизточен
Южен централен
Югозападен

МСП
115 459
29 145
35 420
50 660
252 238
52 542
65 877
133 819

Големи
234
56
87
91
532
87
118
327

Общо
115 225
29 201
35 507
50 751
252 770
52 629
65 995
134 146

ИЗТОЧНИК: НСИ.
* Броят на предприятията е базиран на „Статистика на предприятията‖, включващи всички икономически дейности.
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Фигура 2

Карта на България с разпределението на броя МСП в избрани
икономически дейности от „Преработваща промишленост‖,
2009 г.

СИЛИСТРА
355

ВИДИН
329
МОНТАНА
522

ВЕЛИКО
ТЪРНОВО
917

ЛОВЕЧ
751

ПЕРНИК
399

СОФИЯ
6800

СОФИЯ
ОБЛАСТ
811

КЮСТЕНДИЛ
455

БЛАГОЕВГРАД
2154

ДОБРИЧ
747

РАЗГРАД
348

РУСЕ
1237

ПЛЕВЕН
864
ВРАЦА
569

ШУМЕН
642
ВАРНА
2377

ТЪРГОВИЩЕ
376

ГАБРОВО
1063
СЛИВЕН
760

ПЛОВДИВ
4046

СТАРА
ЗАГОРА
1465

БУРГАС
1605

ЯМБОЛ
520

ПАЗАРДЖИК
1332
ХАСКОВО
1529

СМОЛЯН
659

КЪРДЖАЛИ
450

Избрани икономически дейности:
„Производство на храни‖
„Произвoдство на напитки‖
„Произвoдство на текстил и изделия от текстил‖
„Произвoдство на облекло, вкл. кожено, обработка на кожи‖
„Производство на мебели‖
„Произвoдство на изделия от каучук и пластмаси‖
„Производство на химични и фармацевтични продукти‖
„Произвoдство на превозни средства, без автомобили‖
„Произвoдство на машини, оборудване и домакински уреди‖
„Произвoдство на медицински, прецизни и оптични апарати и
инструменти‖
„Произвoдство на канцеларска и електронно-изчислителна техника и
продукти и услуги в областта на компютърните технологии‖
„Произвoдство на електрически машини и апарати‖
„Производство на дървен материал и изделия от него, без мебели‖
„Производство на дървесна маса, хартия, картон и изделия‖
„Издателска и полиграфическа дейност; възпроизвеждане‖
„Производство на неметални и минерални продукти‖
„Производство на метални изделия, без машини и оборудване‖
„Производство на радио, телевизионна и далекосъобщителна техника‖
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ТОП 10 ОБЛАСТИ ПО БРОЙ
ПРЕДПРИЯТИЯ
(% ОТ ВСИЧКИ ПРЕДПРИЯТИЯ В
СЕКТОРИТЕ):
СОФИЯ ГРАД
ПЛОВДИВ
ВАРНА
БЛАГОЕВГРАД
БУРГАС
ХАСКОВО
СТАРА ЗАГОРА
ПАЗАРДЖИК
РУСЕ
ГАБРОВО

20.0
11.9
7.0
6.3
4.7
4.5
4.3
3.9
3.6
3.1

2

Фигура 3

Топ 5 икономически дейности в сектор „Преработваща
промишленост‖ по области на страната, 2009 г.

БЛАГОЕВГРАД
Текстил, облекло, кожи
Храни
Дървен материал
Метали
Неметали

БУРГАС
Храни
Метали
Каучук и пластмаса
Мебели
Дървен материал

ВАРНА
Метали
Храни
Текстил, облекло, кожи
Мебели
Машини и домашни уреди

ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Метали
Текстил, облекло, кожи
Неметали
Машини и домашни уреди
Храни

ДОБРИЧ
Текстил, облекло, кожи
Метали
Храни
Мебели
Каучук и пластмаса

ВИДИН
Метали
Неметали
Дървен материал
Текстил, облекло, кожи
Храни

Метали
Неметали
Текстил, облекло, кожи
Храни
Мебели/Дървен материал

ГАБРОВО
Метали
Текстил, облекло, кожи
Мебели
Каучук и пластмаса
Дървен материал

КЪРДЖАЛИ
Текстил, облекло, кожи
Метали
Неметали
Каучук и пластмаса
Мебели

КЮСТЕНДИЛ
Текстил, облекло, кожи
Метали
Мебели
Храни
Дървен материал

ЛОВЕЧ
Неметали
Метали
Мебели
Дървен материал
Текстил, облекло, кожа

МОНТАНА
Текстил, облекло, кожа
Метали
Храни
Дървен материал
Каучук и пластмаса

ПАЗАРДЖИК
Дървен материал
Метали
Мебели
Текстил, облекло, кожи
Неметали

ПЕРНИК
Метали
Текстил, облекло, кожи
Неметали
Храни
Машини и домакински
уреди

ПЛЕВЕН
Текстил, облекло, кожи
Храни
Метали
Неметали
Каучук и пластмаса

ПЛОВДИВ
Текстил, облекло, кожи
Метали
Храни
Каучук и пластмаса
Машини и домашни уреди

Храни
Текстил, облекло, кожи
Каучук и пластмаса
Метали
Машини и домашни уреди

РУСЕ
Текстил, облекло, кожи
Метали
Храни
Мебели
Машини и домашни уреди

СИЛИСТРА
Храни
Метали
Текстил, облекло, кожи
Каучук и пластмаса
Напитки

СЛИВЕН
Храни
Метали
Текстил, облекло, кожи
Напитки
Машини и домашни уреди

СМОЛЯН
Дървен материал
Текстил, облекло, кожи
Храни
Метали
Мебели

СОФИЯ
Издателска дейност
Метали
Текстил, облекло, кожи
Храни
Мебели

СОФИЯ ОБЛАСТ
Храни
Метали
Дървен материал
Текстил, облекло, кожи
Каучук и пластмаса

СТАРА ЗАГОРА
Метали
Храни
Текстил, облекло, кожи
Машини и домашни уреди
Мебели

ТЪРГОВИЩЕ
Храни
Текстил, облекло, кожи
Метали
Каучук и пластмаса
Мебели

ХАСКОВО
Текстил, облекло, кожи
Храни
Метали
Машини и домашни уреди
Неметали

РАЗГРАД
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ШУМЕН
Храни
Метали
Текстил, облекло, кожи
Каучук и пластмаса
Дървен материал

ЯМБОЛ
Храни
Метали
Текстил, облекло, кожи
Каучук и пластмаса
Мебели

2

Характеристика на
сектора

Новосъздадени, закрити и оцелели предприятия
Средно за периода 2006-2008 г. броят на новосъздадените в
икономиката предприятия възлиза на 48 442, а техният дял в общия
брой икономически активни предприятия е 19%. Броят на заетите лица
в новооткрити предприятия е 123 409 или 6.2% от общия брой, което
показва, че откритите през периода предприятия са се
характеризирали с относително нисък среден брой заети — 3 лица.
Коефициентът на закриване на предприятия е 14.3%, което съответства
на 35 836 предприятия. Заетите в тях лица възлизат на 95 689 лица или
4.8%, което означава, че средно в едно закрито предприятие също са
работили 3 лица. Динамиката на разглежданите показатели довежда до
нарастване на броя на активните предприятия с 12 605 средно за
периода или 5% нетен прираст. Разглежданите показатели надвишават
средното за ЕС-27 ниво (за сравнение, през 2005 г. коефициентът на
откриване на предприятия в ЕС е 10.1%, този на закриване 9.1%, а
нетният прираст е 1%).
Структурата на откритите и закрити предприятия за периода 20062008 г. — в зависимост от размера — свидетелства за водещ принос на
микропредприятията. В предприятията с 1 до 9 наети лица
коефициентът на откриване възлиза на 11% — при 2% за предприятията
с повече от 10 наети лица, а нетният коефициент на закриване —
съответно 5% и 1%.
Различия в структурата на откритите и закрити предприятия се
наблюдават и по икономически дейности. За периода 2006-2008 г. в
„Строителство‖ и „Производство и разпределение на електроенергия‖
нетният прираст на предприятията възлиза съответно на 20% и 16%, а в
„Добивна промишленост‖ стойността на показателя е 7%. Тази
динамика се дължи преди всичко на по-ниските коефициенти на
закриване на предприятията в тези случаи. Най-малко закрити пред
приятия има в „Производство и разпределение на електроенергия‖
(9.2%), „Добивната промишленост‖ (8.1%) и „Строителство‖ (2.3%).

Фигура 4
Коефициент на откриване,
закриване и нетен коефициент
на откриване, средно за
периода 2006-2008 г.
12,3%

Таблица 7

Новосъздадени и закрити предприятия в България,
2006-2009 г.
2006

Нови предприятия
Брой
40 555
% от активните предприятия
17.5
Закрити предприятия
Брой
35 602
% от активните предприятия
15.4
Нетен прираст на предприятията*
Брой
4 953
% от активните предприятия
2.1
ИЗТОЧНИК: НСИ, собствени изчисления.
* Разликата между нови и закрити предприятия.
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5,8%

2007

2008

Средно*
2006 /2008

2009**

55 488
22.2

49 287
18.2

48 442
18.2

55 891
18.0

36 191
14.5

35 716
13.2

35 836
13.2

43 470
14.0

19 297
7.7

13 571
5.0

12 605
5.0

12 420
4.0

** Прогнозна оценка, Ноема.
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11,2%
9,3%

2,1%
Общо

4,5%

1,8%
1,1%

0,6%

Предприятия с Предприятия с
1-9 наети лица повече от 10
наети лица

Коефициент на откриване
Коефициент на закриване
Нетен коефициент на
откриване

ИЗТОЧНИК: Евростат

2

В сферата на услугите броят на закритите предприятия надвишава този
на новооткритите, което води до негативната стойност на нетния
прираст и се дължи изцяло на динамиката в дейност „Операции с
недвижими имоти‖. В останалите дейности от сферата на услугите
нетният прираст е положителен, но по-нисък от средния в
икономиката.
През 2008 г. водещо влияние по отношение на коефициента на
оцеляване имат „Добивна промишленост‖ (91%), „Професионални
дейности и научни изследвания‖ (84%), „Преработваща промишленост‖
(83%) и „Строителство‖, а най-ниско — „Операции с недвижими имоти‖
(66%).
Към края на 2008 г. делът на новооткритите предприятия се е понижил
до 18% спрямо 22% през 2007 г., което отговаря на 11% спад в броя на
предприятия и 32% спад на заетите в тях лица. Делът на закритите
предприятия (13%) е останал на ниво, което е близко до отчетеното
през предходната година (15%) — техният брой се е намалил с 1%, а
броят на заетите лица — със 7%. След пиковите стойности от 2007 г.
проявлението на кризата през следващата година се състои единствено
в забавяне на коефициента на откриване, което води до по-ниската
стойност на нетния коефициент на откриване през 2008 г. с 2.7%.

Таблица 8

Брой оцелели предприятия и коефициент на оцеляване по
икономически дейности в България, 2008 г.

Сектор по КИД 2008
Добивна промишленост

Брой оцелели
предприятия
55 488

Коефициент на
оцеляване *
76.5

66

90.9

4 500

82.8

123

76.4

89

75.3

Строителство

5 360

82.0

Търговия

22 201

74.2

Транспорт

4 008

76.7

Хотелиерство и ресторантьорство
Създаване и разпространение на
информация

4 136

71.6

1 537

78.4

Операции с недвижими имоти
Професионални дейности и научни
изследвания
Административни и спомагателни
дейности

4 539

65.5

6 880

84.1

1 430

77.8

Преработваща промишленост
Производство и разпространение на
ел.енергия
Доставяне на води

ИЗТОЧНИК: НСИ.
*Коефициентът на оцеляване е изчислен като отношение, като числителят е броят на оцелелите предприятия през 2008
г., които са били създадени през 2007 г., а знаменателят е броят на новосъздадените през 2007 г.
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Очакванията за бизнес демографията на предприятията са свързани с
намаляване на коефициента на откриване и повишаване на
коефициента на закриване на предприятията. Според оценките на ЕК
коефициентът на откриване на предприятия намалява значително през
2009 г. в по-голямата част от страните от ЕС, докато коефициентът на
закриване се увеличава. Очакванията за развитието на разглежданите
показатели в българската икономика са сходни. Основание за подобни
предположения дава и динамиката на свързаните с бизнес
демографията показатели през 2009 г. и 2010 г. От една страна,
данните за печалбите на предприятията свидетелстват за значително
намаление на показателя, което пряко влияе върху коефициента на
закриване на предприятия. В подобна посока е и развитието на пазара
на труда, което свидетелства за продължаване на тенденцията на
намаляване на заетите в икономиката лица и нарастване на
безработицата. Все пак, поради известното закъснение, с което кризата
настъпва у нас, намалението в нетния прираст на предприятията през
2009 г. се очаква да бъде не толкова голямо.
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Заетост в сектора
Принос на сектора на МСП по отношение на заетостта
Въпреки малкия си индивидуален размер, най-впечатляващият факт за
МСП е техният принос към заетостта. Три четвърти от заетите в
България са в сектора на МСП. За сравнение, най-малко две трети от
работните места в страните на ЕС се осигуряват от малките и средните
предприятия. През 2009 г. МСП в България дават работа на 76% от
всички заети в страната. Въпреки кризата, броят на работещите в МСП
през 2009 г. се увеличава в сравнение с 2008 г. (с 22 хиляди), докато
този в големите предприятия намалява (с 45 хиляди).
В периода 2005-2009 г. ръстът на заетостта в българските МСП
отбелязва общо увеличение от 18%. През 2005 г. секторът осигурява
1,32 милиона работни места, а през 2009 г. — 1,55 милиона. Значението
на малките предприятия расте като дял в общата заетост, а това на
големите намалява. Микропредприятията са единствените, които
демонстрират устойчива тенденция на растеж в заетостта. От малко
над 1,5 милиона служители в сектора на МСП, в микропредприятията
работят близо 600 хиляди. Те осигуряват 29% от общата заетост в
нефинансовите предприятия в страната.

Таблица 9

Брой заети лица по размер на предприятието в България,
2005-2009 г.
2005

2006

2007

2008

2009

Брой заети лица

516 007

489 198

509 178

532 745

594 210

% от общия брой

28.4

26.1

26.0

25.8

29.1

Брой заети лица

399 763

428 955

457 275

498 989

497 951

% от общия брой

22.0

22.9

23.3

24.2

24.4

Брой заети лица

402 700

439 044

470 223

499 464

461 003

% от общия брой

22.2

23.4

24.0

24.2

22.6

Брой заети лица

1 318 470

1 357 197

1 436 676

1 531 198

1 553 164

% от общия брой

72.6

72.4

73.3

74.2

76.1

Брой заети лица

497 791

516 980

523 300

533 429

488 754

% от общия брой

27.4

27.6

26.7

25.8

23.9

Брой заети лица

1 816 261

1 874 177

1 959 976

2 064 627

2 041 918

% от общия брой

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

Микро

Малки

Средни

МСП

Големи

Общо

ИЗТОЧНИК: НСИ; собствени изчисления.
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Кризата през 2009 г. причинява общо намаление в заетите работни
места от 1% спрямо 2008 г. Общият дял е относително нисък
благодарение на микропредприятията, които значително увеличават
дела си в заетостта (11%). Всички други размерни групи предприятия
губят служители, като тенденцията е по-силна за по-големите по
размер МСП. Съответно най-нисък е делът при малките предприятия
(със спад от 0.2%), следвани от средните предприятия (-8%). Най-висок
е делът на съкратени работни места при големите предприятия (-9%).
През последните години на икономически подем секторът на МСП има
водещ принос за възходящата динамиката на заетите лица. Растежът на
заетостта в тях е над три пъти по-висока спрямо този в големите по
размер предприятия. От гледна точка на размера на предприятията,
най-голям растеж на заетите лица се наблюдава при малките и средни
предприятия — съответно 7.7% и 7.2% средно за периода 2006-2008 г.

Характеристика на
сектора

За периода 20052009 г. заетостта
в МСП нараства с
18%, а в големите
предприятия —
намалява с 2%.

Водещото влияние на сектор МСП по отношение на заетостта се запазва
и през 2009 г., когато икономическата активност в страната силно се
свива. Макар и със забавени темпове, броят на заетите в него лица все
още продължава да се повишава (1.2%) и в голяма степен компенсира
значителния спад в заетостта при големите предприятия (8.4%).

Структура на заетите лица по икономически дейности
По отношение на икономическите дейности в рамките на сектор МСП,
най-динамично е развитието на „Строителство‖ и „Операции с
недвижимо имоти‖, където броят на заетите лица се изменя с
двуцифрени темпове на растеж — съответно с 19% и 13% средно за
периода 2006-2008 г. Значително влияние оказват и „Търговия‖, и
„Хотелиерство и ресторантьорство‖, в които стойността на показателя
възлиза на съответно 5% и 3%.
През 2009 г. в малките по размер предприятия броят на заетите лица
почти не се е изменил на годишна база (-0.2%), но в отрасловата
структура също се наблюдават известни различия. Растежът на заетите
в секторите „Хотелиерство и ресторантьорство‖ (15%) и „Търговия‖
(2%) има значителен принос, който обаче, не е достатъчен, за да
компенсира по-ниския брой заетите в „Преработваща промишленост‖ и
„Строителство‖ (5% и 8% съответно).
Единствено броят на заетите в микропредприятията се характеризира с
положителна динамика във всички икономически дейности. В периода
2006-2009 г. растежът на заетостта общо за икономиката е 12% с
водещо
влияние
на
„Търговия‖
(12%),
„Хотелиерство
и
ресторантьорство‖ (16%), „Транспорт‖ (11%) и „Строителство‖ (7%).
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Фигура 5
Структура на предприятията в
България по заетост в
икономически дейности
(топ 5 сектора), 2009 г.

Други
15%
Професио
-нални
дейности.
.
6%

Търговия
32%

Хотелиерство
8%
Строителство
13%

Преработваща
промишленост
26%

ИЗТОЧНИК: НСИ, собствени изчисления.
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Структурата на заетите лица по икономически дейности е относително
по-равномерно разпределена в сравнение с тази на предприятията. И
по отношение на заетите лица МСП имат значително влияние, но в част
от секторите на икономиката се наблюдава превес на големите по
размер предприятия.
Наблюдава се известна тенденция на увеличаване на дела на заетите в
МСП (76%). В „Добивната промишленост‖ и „Доставяне на води‖ делът
на заетите лица в големи предприятия е също много висок — съответно
77% и 68%. От гледна точка на общия принос към заетостта
разгледаните две икономически дейности осигуряват работа на малко
над 1% от заетите лица в МСП.

Таблица 10

Заети в МСП по икономически дейности, 2005-2009 г.

Брой заети по сектори според НКИД 2003 и КИД 2008 *
Добивна промишленост
Преработваща промишленост
Ел.енергия, газообразни горива и вода
Производство и разпространение на
електроенергия
Доставяне на води
Строителство
Търговия
Хотелиерство и ресторантьорство
Транспорт
Операции с недвижими имоти и бизнес услуги
Създаване и разпространение на информация
Операции с недвижими имоти
Професионални дейности и научни изследвания
Административни и спомагателни дейности
Ремонт на компютърна техника
% на заетите в МСП от всички заети в съответния сектор
Добивна промишленост
Преработваща промишленост
Ел.енергия, газообразни горива и вода
Производство и разпространение на
електроенергия
Доставяне на води
Строителство
Търговия
Хотелиерство и ресторантьорство
Транспорт
Операции с недвижими имоти и бизнес услуги
Създаване и разпространение на информация
Операции с недвижими имоти
Професионални дейности и научни изследвания
Административни и спомагателни дейности
Ремонт на компютърна техника

2005

2006

2007

2008

2009

6 053
421 927
5 720

6 077
432 917
6 117

6 925
445 976
6 071

6 929
433 924

6 658
396 959

4 732

4 620

10 343
214 219
458 373
114 803
81 500

10 693
199 611
492 439
128 998
84 473

61 378
34 897
81 528
90 008
4 967

66 336
36 272
89 952
93 393
6 005

23.2
67.9

25.1
68.8

13.1

13.0

31.6
82.5
90.9
89.0
50.6

33.3
84.1
91.3
91.8
52.5

65.7
93.6
95.4
54.7
100.0

68.0
94.4
97.5
58.2
100.0

128 464
424 969
100 107
112 783
118 447

20.3
65.4
9.8

81.5
88.4
90.4
52.4
78.9

ИЗТОЧНИК: НСИ; собствени изчисления.
* До 2007 г. данните са по НКИД 2003. Данните за 2008 и 2009 г. следват номенклатурата на КИД 2008.
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150 876
428 654
103 999
93 277
135 280

20.1
65.2
10.8

81.4
86.9
90.6
48.9
78.1

180 557
446 443
109 646
90 286
150 772

23.3
66.7
11.3

81.6
85.9
90.0
48.3
77.5

2

Две от икономическите дейности формират почти 58% от заетостта в
МСП — „Търговия‖ (32%) и „Преработваща промишленост‖ (26%). В
първия отрасъл делът на МСП е значително по-висок от средния за
страната (91%), а във втория — малко по-нисък (68%). Други сектори, в
които МСП имат доминиращ принос в осигуряването на работни места,
са „Операции с недвижими имоти‖, „Професионални дейности и
научни изследвания‖ и „Хотелиерство и ресторантьорство‖ —
съответно 98%, 95% и 89%.
В пет от икономическите дейности микропредприятията заемат висок
дял по отношение на заетостта, който значително надхвърля средното
за сектора ниво от 29%. Това са „Ремонт на компютърна техника‖ (84%),
„Професионални дейности и научни изследвания‖ (65%), „Операции в
недвижими имоти‖ (58%), „Търговия‖ (51%) и „Хотелиерство и
ресторантьорство‖ (41%).
Малките предприятия са с водещ дял в структурата на заетостта само в
сектор „Строителство‖ (32%), където обаче, делът им е равен с този на
средните предприятия. Средните предприятия са водещи в заетостта
само в „Преработващата промишленост‖ (33%), но делът им е близък
до този на големите предприятия (31%). Средните предприятия са с
най-голяма роля по отношение на заетостта при четири икономически
дейности (непосредствено след големите предприятия в съответния
сектор): „Добивна промишленост‖ (15%), „Доставяне на води‖ (22%),
„Създаване
и
разпространение
на
информация‖
(25%)
и
„Административни и спомагателни дейности‖ (27%). Големите
предприятия доминират в „Производство и разпространение на
електроенергия‖, като дават 87% от работните места.

Структура на заетите лица по райони на планиране
Висок дял от заетостта в нефинансовия сектор на страната се осигурява
от Югозападен планов район — районът, в който се намира и столицата
(39%). Следват Южен централен район (17%) и Югоизточен район (14%),
а най-нисък е делът на Северозападен район (8%), където и гъстотата
на населението в страната е най-ниска.
Структурата на заетостта е твърде неравномерна по райони.
Югозападен район осигурява най-малко една трета от заетите във
всички икономически дейности, с изключение на „Преработваща
промишленост‖, а в някои сектори — близо две трети („Професионални
дейности и научни изследвания‖ и „Административни и спомагателни
дейности‖). Районът осигурява 80% от заетите в „Създаване и
разпространение на информация‖. Южен централен район има водещо
присъствие в „Преработваща промишленост‖ (24%), а Югоизточен
район осигурява над една трета от заетите в „Добивна промишленост‖
(36%).
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От гледна точка на икономическите дейности сравнително найравномерно е разпределена заетостта в „Преработваща промишленост‖
и
„Доставяне
на
води‖,
следвани
от
„Хотелиерство
и
ресторантьорство‖, „Строителство‖, „Транспорт‖ и „Ремонт на
компютри‖. Във всички дейности прави впечатление относително повисокият дял в Югозападен район и относително по-ниският дял в
Северозападен район.
Структурата на заетост по икономически дейности в различните райони
на планиране е твърде различна. В четири от районите е водеща
„Преработваща промишленост‖ — Северен централен район (41%),
Северозападен район (39%), Южен централен район (38%) и Югоизточен
район (29%). Докато в Югозападен район (с 26%) и Североизточен район
(с 29%) най-висок дял заети осигурява секторът „Търговия‖.
Като цяло, три от секторите доминират по отношение на заетостта във
всички райони на планиране — „Преработваща промишленост‖,
„Търговия‖ и „Строителство‖, като делът им общо е над две трети във
всички райони с изключение на Югозападен район (за сравнение, в
Северозападен район — 75%, Северен централен район — 75%,
Североизточен район — 66%, Югоизточен район — 69%, Югозападен
район — 58% и Южен централен район — 75%).

Таблица 11

Характеристика на
сектора

През 2009 г.
производителността на труда в
МСП спада с 12%
за разлика от
големите
предприятия, при
които нараства с
4%.

Брой заети лица по икономически райони за планиране, 2009 г.

Общо за сектори В-I, L, M, N и раздел 95 на S *

Северозападен
154 261

Северен
централен
204 213

Североизточен
241 333

Югоизточен
280 442

Югозападен
804 680

Южен
централен
356 599

Добивна промишленост

1 256

873

935

9 490

9 657

4 180

Преработваща промишленост

60 346

84 551

57 943

81 350

158 495

136 188

Производство и разпределение на ел. енергия

5 702

1 385

2 852

6 546

16 314

2 842

Доставяне на води

3 439

3 439

4 902

3 979

10 355

5 840

Строителство

14 481

18 290

31 902

40 059

96 234

36 183

Търговия

40 683

51 170

69 698

70 658

209 844

94 234

Хотелиерство и ресторантьорство

8 752

11 773

22 162

25 427

49 641

23 772

Транспорт

9 638

18 678

20 899

17 767

68 778

25 652

Създаване и разпространение на информация

1 429

2 286

3 162

2 750

53 228

3 390

Операции с недвижими имоти

1 963

2 376

5 145

5 029

17 676

4 320

Професионални дейности и научни изследвания

2 671

4 948

10 233

7 461

55 087

9 644

Административни и спомагателни дейности

3 407

3 847

10 680

9 005

57 234

9 220

494

597

820

921

2 137

1 134

Ремонт на компютърна техника
ИЗТОЧНИК: НСИ.
* Данните включват всички размерни групи предприятия.
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Структура на производството и производителност на труда
През 2009 г. оборотът на предприятията от нефинансовия сектор на
икономиката възлиза на 179 279 млн. лв. или средно по 566.5 хил. лв.
на едно предприятие. Делът на сектора на МСП по отношение на този
показател е 69%. От гледна точка на различните размерни групи
предприятия, се наблюдава относително равномерно разпределение с
водещо влияние на големите предприятия (31%). През разглеждания
период брутната добавена стойност, създадена от нефинансовите
предприятия, възлиза на 32 465 млн. лв., но тук приносът на МСП е понисък (62%). Най-значителен е делът на големите предприятия (38%),
следван от средните (24%), малките (21%) и микропредприятията (17%).
Наблюдаваната от 2006 г. насам тенденция на постепенно повишаване
на дела на МСП по отношение на оборота продължава и през 2009 г.
Стойността на показателя се повишава от 66% до 69%, като това е
характерно за по-голямата част от икономическите дейности, с
изключение на добивната промишленост.
Положителното развитие на показателя в сектора на МСП е обусловено
от изпреварващия темп на растеж спрямо този на големите
предприятия през предходните две години. През 2009 г. МСП
продължават да повишават дела си в общия оборот, въпреки че
показателят отчита спад на годишна база от 10%. Все пак, този спад е
значително по-нисък спрямо отчетения в големите по размер
предприятия (19%).
За периода 2006-2008 г. промените в структурата на добавената
стойност са сходни с тези на оборота. Делът на МСП трайно се
повишава от 54% до 64%, в резултат от над два пъти по-високия темп на
растеж на показателя (30%) в сравнение с този на големите
предприятия (12%). Различия спрямо динамиката на оборота се
наблюдават през 2009 г., когато спадът на добавената стойност в
сектора на МСП възлиза на 10% в сравнение с 4%, отчетен при големите
предприятия. Това, от своя страна, обусловя и понижението на дела на
първите в добавената стойност общо за икономиката.

Фигура 6
Динамика в оборота на МСП и
големите предприятия,
2006-2009 г.
80%

63,9%

65,9%

27,6%

24,1%

18,7%

15,7%

13,7%

15,8%

2006

2007

2008

65,8%

68,9%

60%
40%
20%
0%
-20%

-9,5%
2009
-19,2%

Дял на МСП в общия оборот
Изменение на оборота на
МСП
Изменение на оборота на
големите предприятия
ИЗТОЧНИК: НСИ, собствени изчисления.

Фигура 7
Динамика на добавената стойност
на МСП и големите предприятия,
2006-2009 г.
80%
60%

54,2%

58,4%

64,0%

62,4%

41,8%

По-ниският принос на сектора на МСП в добавената стойност спрямо
заетите лица обуславя и по-ниското ниво на производителност на
труда. Динамиката на разглежданите показатели през последните
години свидетелства за наличието на положителна корелация между
размера на предприятието и добавената стойност на едно заето лице.
Разгледана общо за всички икономически дейности, производителността на труда в секторът на МСП се характеризира с по-ниска
стойност спрямо средното за икономиката равнище.
Наблюдаваната тенденция се потвърждава и на ниво икономическа
дейност. В дейности като „Хотелиерство и ресторантьорство‖,
„Търговия‖ и „Строителство‖, в които приносът на МСП по отношение
на заетостта е значителен, производителността на труда е традиционно
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40%

26,9%

22,3%

20%
17,4%

19,6%

0,0%

2006

2007

2008

0%
-20%

-4,4%
2009
-10,2%

Дял на МСП в общата добавена
стойност
Изменение на добавената стойност
на МСП
Изменение на добавената
стойност на големите предприятия

ИЗТОЧНИК: НСИ, собствени изчисления.
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по-ниска. Възможно обяснение за тази тенденция е, че МСП се
характеризират с относително по-малки икономии от мащаба и
капиталоемкост и имат относително по-високи постоянни разходи. В

Таблица 12

Оборот и добавена стойност по размер на предприятието,
2009 г.
Микро

Малки

Средни

МСП

Големи

Общо

39919386

42031829

41746653

123697868

55607586

179305454

139.6

1667.9

8755.6

391.6

77775.0

566.4

Брутна добавена стойност (хил.лева)

5498575

6925196

7917086

20340857

12131139

32471996

Брой предприятия

285881

25201

4768

315850

715

316565

Брой заети

594210

497951

461003

1553164

488754

2041918

Ниво
Оборот (хил.лева)
Оборот на 1 предприятие

Производителност на труда (хил.лева)
Структура, %
Оборот

9.3

13.9

17.2

13.1

24.8

15.9

22.3

23.4

23.3

69.0

31.0

100.0

Брутна добавена стойност

16.9

21.3

24.4

62.6

37.4

100.0

Брой предприятия

90.3

8.0

1.5

99.8

0.2

100.0

Брой заети

29.1

24.4

22.6

76.1

23.9

100.0

ИЗТОЧНИК: НСИ, собствени изчисления.

Таблица 13

Производителност на труда, структура на заетите лица и
добавената стойност по размер на предприятието и
икономическа дейност, 2009 г.
% на добавената
стойност

% на заетостта
МСП
76.1
25.2

Големи
23.9
74.8

Общо
100
100

МСП
62.6
14.4

Големи
37.4
85.6

Преработваща промишленост

68.8

Производство и разпределение на ел.
енергия

31.2

100

55.8

13.0

87.0

100

Доставяне на води

33.3

66.7

Строителство

84.1

15.9

Търговия

91.3

Хотелиерство и ресторантьорство

Производителност на
труда в хил.лева

Общо
100
100

МСП
13.1
19.5

Големи
24.8
38.9

Общо
15.9
34.0

44.2

100

10.7

18.6

13.2

22.7

77.3

100

115.0

58.5

65.8

100

34.0

66.0

100

17.0

16.5

16.6

100

76.7

23.3

100

16.7

26.8

18.3

8.7

100

84.9

15.1

100

11.0

20.7

11.9

91.8

8.2

100

79.6

20.4

100

5.7

16.5

6.6

Транспорт

52.5

47.5

100

52.2

47.8

100

16.2

16.4

16.3

Създаване и разпространение на
информация

68.0

32.0

100

34.8

65.2

100

23.7

94.2

46.3

Операции с недвижими имоти

97.4

2.6

100

96.7

3.3

100

28.1

36.5

28.3

Професионални дейности и научни
изследвания

97.5

2.5

100

96.2

3.8

100

20.1

31.0

20.3

Административни и спомагателни дейности

58.2

41.8

100

64.3

35.7

100

9.8

7.6

8.9

Ремонт на компютърна техника

100.0

0.0

100

100.0

0.0

100

5.7

0.0

5.7

Сектори по КИД 2008
Добивна промишленост

ИЗТОЧНИК: НСИ, собствени изчисления.
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допълнение, в МСП делът на нискоквалифицираната работна сила е повисок, което е свързано и с по-ниското заплащане на труда.
Динамиката на производителността на труда през последните няколко
години би могла да се обособи на два периода. През 2006 г. и 2007 г.
добавената стойност на един зает в сектора на МСП се характеризира с
изпреварващ темп на растеж спрямо този в големите предприятия —
съответно 26% и 15% в номинално изражение. Това, което започва да се
наблюдава през 2008 г., е постепенно забавяне на показателя при МСП,
а при големите — спад от 1.7%.

Производител-

През 2009 г. производителността на труда в големите предприятия се
повишава с 4%, което е свидетелство за процес на адаптация към
промените в икономическата среда, породени от кризата. За разлика от
тях в МСП, които по-късно изпитват негативното влияние на външната
среда, производителността на труда отчита спад от 12%. Това показва,
че процесите на адаптиране на заетостта към по-ниските приходи в
сектора на МСП изостават.

икономиката.
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ността на труда в
МСП е по-ниска от
средната за

2

Характеристика на
сектора

Рентабилност и инвестиции
Показатели за рентабилност
През последните години, по данни на НСИ, нормата на печалба,
оценена като дял на брутния опериращ излишък в добавената стойност,
се характеризира с няколко особености в различните размерни групи
предприятия. Динамиката на показателя от 2005 г. насам свидетелства
за наличието на положителна връзка между него и нивото на
производителност на труда. Най-ниска е нормата на печалба в
микропредприятията, където и производителността на труда е найниска, а с нарастването на размера на предприятието се повишава и
неговата рентабилност. Това, от своя страна, обуславя и по-ниската
норма на печалба в сектор МСП спрямо средното за икономиката ниво.

¹ Основания за подобни предположения
могат да бъдат намерени в данните
извън Структурната бизнес статистика.

Наблюдаваната тенденция на по-висока норма на печалба в големите
по размер предприятия се потвърждава в повечето икономическите
дейности. С ясно изразено водещо влияние на големите предприятия
се характеризират „Търговия‖, „Хотелиерство и ресторантьорство‖ и
„Транспорт‖. Все пак, в част от тези сектори приносът на МСП в
нормата на печалба е доминиращ — „Производство и разпределение на
електроенергия‖, „Строителство‖ и „Операции с недвижими имоти‖.

65%
61,0%
58,5%
58,3%
56,6%
60%
55%
50,4% 52,8% 49,9%
50%
47,6%
45,9%
45% 43,5%
42,5%
39,9%
40%
35%

Делът на брутния опериращ излишък в добавената стойност в сектора
на МСП и големите предприятия има сходна динамика през последните
няколко години. От 2006 г. насам той постепенно намалява, като
наблюдаваната тенденция е по-ясно изразена в сектора на МСП,
особено при микропредприятията. Средно за периода 2005-2008 г.
нормата на печалба общо в икономиката възлиза на 50%, а при сектора
на МСП — на 43%. В рамките на разглежданата съвкупност от МСП тя е
най-ниска при микропредприятията — 15%, следвана от малките (52%) и
средните предприятия (54%), при които нивото на показателя
надхвърля средната за икономиката стойност. Нормата на печалба при
големите по размер предприятия възлиза на 59%.

² Изчислена като дял от нетния
опериращ излишък в брутната добавена
стойност.

Фигура 8
Норма на печалба в зависимост от
размера на предприятията, 20052008 г.

2005

Основания за подобни предположения могат да се намерят и в
развитието на различни, свързани с нормата на печалба показатели от
Структурната бизнес статистика — добавената стойност и оборотът на

2007

2008

МСП
Големи
Общо
ИЗТОЧНИК: Евростат.

Фигура 9
Динамика на добавената стойност,
компенсация на наетите и нетния
опериращ излишък на МСП,
2005-2009 г.
25%

През 2009 г. нормата на печалба ще продължи да намалява, като
очакванията за развитието на показателя са свързани със
задълбочаване на спада спрямо наблюдаваната през периода 2006-2008
г. тенденция на развитие.1 По данни на Системата за национални
сметки на НСИ нормата на печалба 2 през 2009 г. се е понижила до 40%
спрямо 44% през 2008 г. в резултат на значителния спад на нетния
опериращ излишък (8.3%). Това е обусловено от по-ниската гъвкавост
на разходите за труд спрямо промените в икономическата активност.
През разглеждания период номиналното нарастване на добавената
стойност се е забавило до 2%, докато растежът на компенсациите на
наетите лица възлиза на 7% спрямо 2008 г.

2006

43,5%

20%

42,1%

15%

13,6%
13,4%

10%

12,2%

43,8% 44,3%

45%

17,4% 19,6%
16,3% 17,3%
15,5%
12,8% 16,5% 14,2%
10,9%

42%
40,9%
5,8%

5%
0%

36%

-5%
-10%

-6,2%
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33%

-15%
-20%

30%
2005 2006 2007 2008 2009
Дял на нетния опериращ излишък в
добавената стойност (%)
Добавена стойност, % изменение
Компенсация на наетите, % изменение
Нетен опериращ излишък, изменение

ИЗТОЧНИК: НСИ, собствени изчисления.
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39%

1,7%

2

предприятията. През 2009 г. разглежданите показатели отбелязват
значителни спадове спрямо 2008 г. — съответно 8% и 14%, което е в
съответствие с динамиката на нетния опериращ излишък в
икономиката.
Динамиката на добавената стойност и оборотът през 2009 г. дават
основание да се направи предположение и за нормата на печалба в
различните размерни групи предприятия. Традиционно при промени в

Характеристика на
сектора

Микропредприятията имат пониска норма на
печалба (15%) от
малките (52%) и

Таблица 14

средните

Оценка на нормата на печалба по размер на предприятието,
2008 г.
Микро

Малки

Средни

МСП

Големи

Общо

предприятия

% от БДС
Брутен опериращ излишък

10.9

49.3

50.6

39.9

56.6

47.6

Разходи за труд

49.7

48.2

48.9

48.9

43.3

46.3

(54%).

Млн.евро
Производителност на труда

3.7

6.1

6.9

5.5

13.2

7.5

Разходи за труд на 1 нает

3.2

3.1

3.4

3.3

5.7

4.0

ИЗТОЧНИК: Евростат.

Таблица 15

ДМА в нефинансовите предприятия в хил. лева по размер на
предприятието и икономическа дейност, 2009 г.

Микро

Малки

Средни

МСП

Големи

Общо

31 384 932

16 105 233

18 047 436

65 537 601

38 246 499

103 784 100

82 457

140 295

211 572

434 324

1 600 687

2 035 011

Преработваща промишленост

1 248 793

3 041 075

5 769 880

10 059 748

11 883 792

21 943 540

Производство и разпределение на
ел. енергия

3 064 985

520 007

1 672 779

5 257 771

11 508 307

16 766 078

Сектор по КИД 2008
Добивна промишленост

41 493

212 567

156 507

410 567

606 856

1 017 423

Строителство

3 958 569

1 991 301

1 762 001

7 711 871

953 680

8 665 551

Търговия

3 617 274

3 572 941

3 203 504

10 393 719

2 476 316

12 870 035

Хотелиерство и ресторантьорство

1 240 100

996 331

1 517 429

3 753 860

4 662 423

8 416 283

Транспорт

1 104 557

1 415 773

1 763 406

4 283 736

968 359

5 252 095

176 877

327 436

345 868

850 181

2 647 532

3 497 713

13 531 762

..

..

13 531 762

..

17 070 300

1 734 167

510 830

129 784

2 374 781

15 349

2 390 130

755 778

310 632

166 013

1 232 423

169 877

1 402 300

Доставяне на води

Създаване и разпространение на
информация
Операции с недвижими имоти
Професионални дейности и научни
изследвания
Административни и спомагателни
дейности
ИЗТОЧНИК: НСИ.

36

Анализ на състоянието и факторите за развитие на МСП,
изготвен от ИАНМСП и НОЕМА, 2011 г.

2

посоката
на
икономическия
цикъл
микропредприятията
се
характеризират с най-ниска гъвкавост по отношение на процеса на
адаптиране. Данните за оборота и добавената стойност свидетелстват,
че засегнати ще бъдат и малките, и средни предприятия.

Характеристика на
сектора

МСП изпреварват
големите
предприятия по
инвестиции през

Склонност към инвестиране
През 2009 г. МСП инвестират в дълготрайни материални активи (ДМА)
средства на стойност 65 538 хил. лева, което представлява 63% от
общите инвестиции на нефинансовите предприятия в икономиката. В
големите предприятия направените инвестиции възлизат на 38 246 хил.
лева. Почти половината от придобитите ДМА в МСП (47% или 31 384 хил.
лева) принадлежат на микропредприятията, докато при малките (25%) и
средните (28%) този дял е приблизително еднакъв и съответства на
16 105 и 18 047 хил. лева.

2005-2009 г.

Най-висок дял от инвестираните в сектор МСП средства за ДМА има
„Операции с недвижими имоти‖ — 21% или 13 532 хил. лева, които
принадлежат изцяло на микропредприятията. Водещо влияние има и
„Търговия‖ (16% или 10 394 хил. лева), където приносът на различните

Таблица 16

ДМА в нефинансовите предприятия в дял и хил. лв. по размер
на предприятието и икономическа дейност, 2009 г.

% МСП

% Големи

Общо

Сектор по КИД 2008

63.1

36.9

100

Общо в
хил.лева
103 784 100

Добивна промишленост

21.3

78.7

100

2 035 011

Преработваща промишленост

45.8

54.2

100

21 943 540

Производство и разпределение на ел. енергия

31.4

68.6

100

16 766 078

Доставяне на води

40.4

59.6

100

1 017 423

Строителство

89.0

11.0

100

8 665 551

Търговия

80.8

19.2

100

12 870 035

Хотелиерство и ресторантьорство

44.6

55.4

100

8 416 283

Транспорт

81.6

18.4

100

5 252 095

Създаване и разпространение на информация

24.3

75.7

100

3 497 713

Операции с недвижими имоти

79.3

100

17 070 300

Професионални дейности и научни изследвания

99.4

0.6

100

2 390 130

Административни и спомагателни дейности

87.9

12.1

100

1 402 300

ИЗТОЧНИК: НСИ.
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Характеристика на
сектора

по размер предприятия е съпоставим — 3 617 хил. лева (микро), 3 573
хил. лева (малки) и 3 204 хил. лева (средни предприятия). Делът на
„Преработваща промишленост‖ от вложените в МСП средства за
инвестиции е 16% или 10 060 хил. лева, дължащ се преди всичко на
средните предприятия (5 770 хил. лева). В сектор „Строителство‖
разглежданият дял възлиза на 12% или 7 712 хил. лева, от които повече
от половината са направени от микропредприятия (3 959 хил. лева).
Структурата на ДМА по икономически дейности свидетелства за
доминиращо влияние на сектор МСП в сферата на услугите. Делът на
сектора е най-висок в „Професионални дейности и научни
изследвания‖ (99%), като тази тенденция се наблюдава и в
„Административни и спомагателни дейности‖ (88%), „Хотелиерство и
ресторантьорство‖ (82%), „Търговия‖ (81%) и „Операции с недвижими
имоти‖ (79%). Водещо влияние на МСП се наблюдава и в сектор
„Строителство‖ (89%).
В останалите икономически дейности делът на ДМА в големите
предприятия доминира. От промишлеността това са „Добивна промишленост‖ (79%), „Производство и разпределение на електроенергия‖
(69%), „Доставяне на води‖ (60%) и „Преработващата промишленост‖
(54%). В сферата на услугите единствената дейност, където големите
предприятия имат водещ принос (76%), е „Създаване и разпространение на информация‖.
Структурата на ДМА по райони на планиране свидетелства за водещ
принос на сектор МСП във всички от тях. Разгледано общо за всички
нефинансови предприятия най-много вложени средства в ДМА са
направени в Югозападен район — 57 282 хил. лева, от които 60%
принадлежат на МСП. От тях водещо влияние имат микропредприятията
(30%), следвани от средните (16%) и малките (14%). Значително по-

Таблица 17

Структура на ДМА в нефинансовите предприятия* по размер на
предприятието и райони на планиране, 2009 г.
Микро

Малки

Средни

(%)

(%)

(%)

(%)

(хил. лева)

(%)

(хил. лева)

(%)

(хил. лева)

Райони
Северна и Югоизточна
България

30.3

16.5

17.3

64.1

65537601

35.9

38246499

100

103784100

31.0

19.0

18.6

68.6

434324

31.4

1600687

100

2035011

Северозападен

19.8

20.2

16.7

56.7

10059748

43.3

11883792

100

21943540

Северен централен

23.8

24.8

27.0

75.6

5257771

24.4

11508307

100

16766078

Североизточен

34.4

18.3

18.9

71.6

410567

28.4

606856

100

1017423

Югоизточен

35.4

16.7

15.8

67.9

7711871

32.1

953680

100

8665551

Югозападна и Южна
централна България

29.9

15.1

16.6

61.6

10393719

38.4

2476316

100

12870035

Югозападен

30.4

13.9

15.7

60.0

3753860

40.0

4662423

100

8416283

Южен централен

27.7

21.0

21.3

70.0

4283736

30.0

968359

100

5252095

ИЗТОЧНИК: НСИ.
*Включено е „Селско стопанство‖
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МСП

Големи

Общо

2

ниска е стойността на ДМА в Югоизточен и Североизточен район —
14 714 лв. и 12 481 хил. лева, където делът на МСП възлиза на
съответно 62% и 68%.
В Южен централен район нивото на ДМА е 11 053 хил. лева, от които
70% са направени от МСП, но тук приносът на различните по размер
предприятия е съпоставим — 28% (микро), 21% (малки) и 21% (средни
предприятия). В останалите два района на планиране — Северен
централен и Североизточен вложените в ДМА средства са много ниски
— приблизително по 5.4% или 58 154 и 57 606 хил. лева съответно. В
Северен централен район МСП има най-висок дял (76%), от които 28%
(микро), 21% (малки) и 21% (средни). Значителен дял на МСП се
наблюдава и в Североизточен район (72%), с водещо влияние на
микропредприятията (34%).
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Външна търговия
През последните години външната търговия в българската икономика
се характеризира с растеж на вноса и износа на стоки и услуги,
особено ясно изразени за периода 2005-2008 г. (съответно 20% и 17% в
номинално
изражение
средно
за
разглеждания
период).
Наблюдаваното развитие е резултат от високото търсене в страната и
повишението на международните цени, като оказва силно влияние
върху салдото по търговския баланс в посока на увеличаване на
дефицита. Забавянето на икономическата активност от началото на
2009 г. в основни за страната търговски партньори оказва
неблагоприятно влияние върху динамиката на вноса и износа на стоки
и услуги и понижава салдото по текущата сметка до нивата му от 2005
г. През 2009 г. износът отчита спад от 23%, а вносът от 33% в номинално
изражение спрямо 2008 г.
Географската структура на външнотърговския стокообмен на
българската икономика потвърждава нейната силно европейска
насоченост. През последните години търговията към Единния
европейски пазар запазва стабилен дял от около 80-85%. По отношение
на износа на български стоки и услуги водещо място заемат страните
от ЕС-27, където през 2009 г. стойността на показателя възлиза на 65%.
Балканските страни, които се утвърждават като важен търговски
партньор, въпреки ограничения размер на пазарите, също се
характеризират с висок, но намаляващ дял (14%). На трето място по
значение се нареждат бързо растящите пазари от Азия, които
привличат все по-голяма част от българската експортна продукция
(8%).

Фигура 10

Развитие на външнотърговския обмен в млн. лв., 2005-2010 г.
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Вносът на стоки и услуги по икономически зони се характеризира с
подобна структура, но значително по-стабилна за периода от 2005 г.
насам. Като основни за българската икономика вносители могат да
бъдат определени страните от ЕС-27, с дял възлизащ на около 54% през
2009 г. Известни различия се наблюдават по отношение на по-високия
дял на т.нар. други европейски страни¹, както и на азиатските,
следвани от балканските търговски партньори.
Силната зависимост на българския стокообмен от конюнктурата на
европейския пазар, която се наблюдава през последните години,
довежда до значителен спад на показателя през 2009 г. Всички групи
страни се характеризират с негативен принос, като по отношение на
износа най-голям е този на страните от ЕС-15 и балканските страни,
където показателят се понижава със 16% и 39% съответно спрямо 2008
г. Най-голямо влияние към динамиката на вноса оказват страните от
ЕС-15, други европейски страни¹ и азиатските търговски партньори със
спад от 30%, 42% и 39% съответно.
Структурата на външната търговия по отношение на основните страни
търговски партньори също се запазва относително постоянна. В
рамките на Единния европейски пазар водещо място за износа през
2009 г. имат Германия (11%), Гърция (10%), Италия (9%), Румъния (9%),
Белгия (6%) и Франция (5%). При търговията с трети страни от найголямо значение за българския износ се явяват Турция (7%), Сърбия
(4%) и Русия (3%). От гледна точка на основните за българската
икономика страни търговски партньори, с най-значителен негативен
принос към динамиката на износа през 2009 г. са Турция, Гърция,
Сърбия, Белгия, Италия и Русия.
През 2009 г. стоковата структура на износа се характеризира с известни
промени, настъпили вследствие на понижената икономическа
активност в страните търговски партньори. В периода 2006-2008 г.,
през който българската икономика отчита висок икономически растеж,
се наблюдава нарастване на дела на суровините и енергийните
ресурси. През 2009 г. — в резултат от по-ниското търсене — делът на

Таблица 18

Географска структура на износа на стоки, 2005-2009 г.

% на ЕС–27
ЕС–15
ЕС – нови страни членки
% извън ЕС–27
Европа — други
Балкански страни
Америка
Азия
Други

2005
60.2
51.5
8.7
39.8
3.4
17.9
4.5
6.4
5.8

2006
60.7
50.4
10.3
39.3
4.0
20.9
4.2
8.1
2.1

ИЗТОЧНИК: НСИ.
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60.8
49.2
11.6
39.2
5.3
19.7
4.0
7.9
2.2

2008
59.9
46.4
13.5
40.1
5.9
17.4
2.8
9.5
4.4

2009
64.8
50.6
14.2
35.2
5.4
14.4
2.3
7.8
5.3
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¹Тук се включват Русия, Украйна, Швейцария,
Гибралтар, Молдова, Беларус, Норвегия,
Лихтенщайн, Сан Марино, Исландия и Монако.
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разглежданите групи стоки се понижава до нивата си от 2005 г. — 43% и
13% съответно. Тези групи стоки имат най-голям принос към
неблагоприятното развитие на общия за страната износ, отчитайки
спадове от 26% и 40% в номинално изражение спрямо 2008 г.
Стойностният обем на износа на инвестиционни стоки също се
понижава значително (с -25%), но техният дял остава стабилен спрямо
отчетеното през предходната година ниво (16%). От всички групи стоки
най-слабо засегнати от външната среда са потребителските, отчитайки
номинален спад от едва 4%, в резултат на което техният дял в общия
износ се повишава до 28%.
Особен интерес представлява също открояването на онези стокови
групи, които формират потенциала на страната в търговията с
определена група партньори. От гледна точка на разделението на
групите стоки по Стандартната външнотърговска класификация (SITC),
най-силно е засегнат износът на продукти за преработка, чийто спад от
26% през 2009 г. в номинално изражение обяснява около половината от
общия за всички групи спад на износа. Наблюдаваното развитие е
обусловено преди всичко от по-ниското търсене от страна на
европейските търговски партньори, в т.ч. Гърция, Белгия, Италия и
Румъния. Динамиката на тази група стоки е повлияна, макар и не
толкова ясно изразено, и от по-ниския търговски обмен с трети страни,
с водещото място на Турция. Страните от ЕС-27 имат значително
влияние и върху спада на износа на химични вещества и продукти от
тях (Италия, Франция и Гърция), а от т.нар. трети страни повлиява
главно Турция. През разглеждания период стойността на показателя в
разглежданата група възлиза на 30%.
Пониженият търговски обмен с трети страни е водещ при намалението
на износа на енергийни ресурси, машини и оборудване и сурови
материали. През 2009 г. в разглежданите групи той се понижава със
съответно 37%, 15% и 19% в номинално изражение спрямо 2008 г. При
първата група стоки водещо влияние имат — Сърбия и Турция, а в
рамките на единния европейски пазар — Гърция. При втората — Русия и
Франция, а при третата — Турция, Гърция и Италия.

Таблица 19

Географска структура на вноса на стоки и услуги, 2005-2009 г.

% на ЕС-27
ЕС–15
ЕС — нови страни членки
% извън ЕС – 27
Европа — други
Балкански страни
Америка
Азия
Други

2005
53.4
43.9
9.5
46.6
20.7
7.3
6.8
9.9
1.9

2006
51.1
41.2
9.9
48.9
21.7
8.0
7.5
10.4
1.4

ИЗТОЧНИК: НСИ.
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51.9
40.6
11.2
48.1
20.5
9.4
6.1
11.2
0.9

2008
50.6
38.2
12.4
49.4
22.2
7.8
5.3
12.9
1.1

2009
53.5
40.1
13.4
46.5
19.2
7.8
5.3
13.1
1.0
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През 2009 г. единствено групата на храните, напитките и тютюневите
изделия се характеризира с положителна динамика, отчитайки растеж
на износа от 9% в номинално изражение спрямо 2008 г., което се дължи
на повишения търговски обмен с европейските страни, в т.ч. Белгия,
Италия и Гърция.
Негативното развитие на износа на български стоки и услуги през 2009
г. е преди всичко повлияно от намалението на износните цени и в помалка степен от по-ниските реално търгувани обеми. Динамиката на
показателя по групи стоки потвърждава тази тенденция при износа на
мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход,
отчитащ спад на цените от почти 30% на годишна база, а на реалния
стойностен обем — от 12%.
Други групи стоки, характеризиращи се със значително понижение на
цените, са „Необработени материали, негодни за консумация‖,
„Енергийни ресурси‖, при които спадът възлиза на 31% и 23%
съответно. За отбелязване е, че те се характеризират с реално
увеличение на изнасяните обеми, което обаче, не е било достатъчно,
за да компенсира спада на цените. При третата обособена група —
безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн, машини и оборудване — се
наблюдава растеж на цените (19% и 4% съответно), съчетан със спад на
реално изнасяните продукти (5% и 16% съответно). По отношение на
спада на износа на продукти за преработка, приносът и на двата
компонента е съпоставим (съответно 19% и 18% за индекса на цените и
реалния обем).
Единствено при износа на храни и живи животни и други продукти се
наблюдава както номинален, така и реален растеж на износа.

Фигура 11

Стокова структура на износа, 2005-2009 г.
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Таблица 20

Характеристика на
сектора

Цени и обеми на износа по групи стоки (SITC), 2009 г.
Номинално
изменение на
износа спрямо
2008 в %

Реално
изменение на
износа спрямо
2008 в %

Индекс на
цените на
износа
2009

108
112

124
95

87
119

80

115

69

63

90

71

98

129

77

70

73

96

67

82

82

85

87

99

87

84

104

145
78

140
91

104
86

Храни, напитки и тютюневи изделия

Храни и живи животни
Безалкохолни и алкохолни напитки
и тютюн
Сурови материали
Необработени (сурови) материали,
негодни за консумация (изкл. горива)
Мазнини, масла и восъци от
животински и растителен произход
Енергийни ресурси
Минерални горива, масла и продукти
от тях
Химични вещества и продукти
Химични вещества и продукти
Други продукти за преработка
Артикули, класифицирани според
вида на материала
Разнообразни готови продукти, н.д.
Машини и оборудване
Машини и оборудване
Други
Други
Общо
ИЗТОЧНИК: Евростат, НСИ, собствени изчисление.

Таблица 21

Структура на износа по групи стоки (SITC) и основни страни
партньори, 2009 г.

% на ЕС-27
Германия
Гърция
Италия
Румъния
Белгия
Франция
% на трети страни
Турция
Сърбия
Русия
Други

Храни,
напитки и
тютюневи
изделия

Сурови
материали

Енергийни
ресурси

Химични
вещества и
продукти

Други
продукти за
преработка

Машини и
оборудване

Други

Общо

53.9
6.0
16.1
5.0
18.4
4.0
4.4
46.1
5.0
0.9
2.9
37.3

47.7
9.7
10.9
3.1
9.2
12.2
2.6
52.3
17.1
3.1
0.3
31.8

33.1
1.1
18.9
5.1
5.2
0.1
2.7
66.9
11.2
9.4
0.4
45.9

36.9
4.6
5.2
3.7
19.1
2.6
1.7
63.1
8.9
7.8
13.6
32.8

62.6
15.5
10.3
15.7
6.7
9.4
5.0
37.4
8.1
2.8
0.8
25.7

53.9
21.3
2.5
9.9
8.3
3.0
8.9
46.1
2.5
1.4
5.6
36.6

19.0
2.3
5.3
2.4
6.2
1.1
1.7
81.0
28.9
0.8
3.0
48.3

53.4
12.3
10.4
10.2
9.4
6.2
4.9
46.6
7.9
3.5
2.7
32.5

ИЗТОЧНИК: Евростат.
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Предприемачество
Профил на собствениците на МСП
Близо две трети от предприемачите /собственици на малки и средни
предприятия в страната са мъже.¹ Малко повече от една трета са жени.
Средната възраст на всички е 46 години. Близо две трети са на възраст
между 31 и 50 години. Най-многобройна е групата на 41-50 годишните
(32%), непосредствено следвана от по-младата група на 31-40
годишните (30%). На трето място идва групата на 51-60 годишните
(24%). Най-младите (до 30 години) и най-възрастните (над 61 години) си
поделят по равно 14% от всички.

¹ Национално представително изследване
сред МСП, проведено от НОЕМА през
февруари 2011 г.; извадка 300 предприятия;
цитирано по-нататък в таблиците и фигурите
като „Изследване сред МСП, 2011 г.)

Опитът в предприемачество на собствениците на МСП е средно 14
години. Малко повече от половината са с опит между 6 и 15 години.
Един от десет е с по-малко от 5 години опит, а един от десет е с повече
от 20 години опит.
В началото на 2011 г. 43% от всички декларират, че се страхуват от
фалит. Този страх се споделя предимно от собственици на малки и
микропредприятия и не се споделя толкова от собствениците на средни
предприятия. Споделя се в по-голяма степен от предприемачи с подълъг опит, отколкото от тези с по-малко години опит. За сравнение,
27% от имащите по-малко от 5 години опит в предприемачество
споделят страх от фалит срещу 46% от имащите 16-20 години опит и 68%
от имащите над 21 години опит.
61% от всички и 33% от страхуващите се от фалит са убедени, че ако
предприятието им изпадне в несъстоятелност, те ще започнат
отначало. Нагласата за втори шанс нараства с намаляването на
възрастта. За сравнение, над 75% от собствениците на възраст до 40
години биха започнали бизнес отново срещу 50% от тези на възраст
между 51 и 60 години и 33% от възрастните над 61 години.

Образование и квалификация на предприемачите
Малко над половината от собствениците на МСП са със средно
образование. Следва — с 11% по-малко — делът на собствениците с
висше образование (бакалавър, магистър, доктор). Висшистите сред
предприемачите се срещат два пъти по-често отколкото средно в
страната. Макар и с много нисък дял, 3% от всички са с основно и
начално образование. Собственици с ниско образование се срещат
изключително сред микро предприятията.
Две трети от всички заявяват, че ползват чужд език. А един от всеки
петима — два и повече езика. Най-често срещаният език е английски
(50% от ползващите езици), непосредствено следван от руски (45% от
ползващите езици). Другите популярни езици са (ранжирани): немски,
френски, гръцки и турски.
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Фигура 13

Профил на собствениците на МСП

до 30 год.

Възраст

Опит предприемачество

31-40 год.

7%

41-50 год.

30%

32%

до 5 год.

6-10 год.

12%

28%

11-15 год.

Ползване чужди езици

11%

Ниско

Да, два и повече езика

22%

Няколко пъти седмично

66%

БАЗА: Всички собственици на МСП. (Изследване сред МСП, 2011)
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над 21 год.

23%

Средно

7%

54%

43%

Всеки ден

Ползване интернет

16-20 год.

43%

Да, един език

над 61 год.

24%

26%

Високо /висше

Образование

51-60 год.
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Интернет ежедневно ползват две трети от всички изследвани
предприемачи. Половината от тях заявяват, че са почти постоянно в
мрежата, а другата половина — веднъж до няколко пъти на ден. Почесто сърфират по-младите и по-високо образованите. Жените
сърфират по-често от мъжете, което се обяснява със сферите на
дейност, в които те се реализират — повече свързани с услуги, с работа
на компютър.

Характеристика на
сектора

Броят на мъжете
и жените
предприемачи на
възраст до 30
години е

Предприемачество сред жените
Профилът на жените предприемачи определено се различава от този
на мъжете. Преди всичко, високо образованите и ползващите чужди
езици сред тях са значително повече отколкото сред мъжете. За
сравнение, 75% от жените декларират, че ползват чужди езици, срещу
61% от мъжете.
Жените навлизат в бизнеса по-късно от мъжете. Това обуславя, от една
страна, по-ниска средна възраст (44 години при жените и 47 години
при мъжете) и, от друга страна, по-малко години опит в
предприемачеството (средно 12 години при жените и средно 15 години
при мъжете).
Поколението 51-60 години и поколението над 61 години са представени
сред предприемачите изключително от мъже — четирима от всеки пет
собственика на МСП в тези възрастови категории са мъже. Докато в пониските възрастови групи значително по-често се срещат жени.
Половината от всички жени предприемачи намират реализация в
сферата на услугите. Техният дял е с 12% повече в сравнение с този на
мъжете. За сметка на това, само 1% от жените се занимават със
строителство (срещу 9% от мъжете).
Фирмите на жените предприемачи типично са микропредприятия.
Малки и средни по големина предприятия са по-характерни размерни
групи за мъжете.
Жените демонстрират по-ниска степен на страх от фалит и по-висока
степен на готовност да започнат отново, ако предприятието им изпадне
в несъстоятелност. За сравнение, 39% от жените споделят страх от
фалит срещу 44% от мъжете. Нагласа за втори шанс изразяват 65% от
жените срещу 59% от мъжете.

Предприемачество сред младите на възраст до 40 години
Мъжете преобладават сред собствениците на МСП до 40 години, но
жените се срещат малко по-често в сравнение със средното
разпределение за всички (за сравнение, съотношението е 59% мъже
към 41% жени сред предприемачите до 40 години, срещу 64% към 36%
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сравним.
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сред всички). Над 80% от всички собственици са на възраст между 31 и
40 години, като 39% са с опит в предприемачеството между 6 и 10
години.
Сферата на търговията фокусира усилията на близо 60% от всички във
възрастовата група. В този сектор половината от собствениците са на
възраст до 40 години. Значително по-слабо представени са младите в
сферата на производството в сравнение с предприемачите над 41
години. По-слабо представени са и в сферата на услугите.
62% от най-младите собственици на МСП до 30 години са в интернет
почти непрекъснато. За сравнение, във всички други възрастови групи
този дял е под 50%.
Нагласа за втори шанс споделят близо 80% от младите собственици на
МСП до 30 години и 75% от тези на възраст между 31 и 40 години.

Таблица 22

Профил на собствениците на МСП през 2011 г.
Мъже

Пол
Мъже
Жени
Възраст
До 30 години
31 – 40 години
41 – 50 години
51 – 60 години
Над 61 години
Опит в предприемачество
До 5 години
6 – 10 години
11 – 15 години
16 - 20 години
Над 21 години
Образование
Висше
Средно
По-ниско
Ползване на чужди езици
Да
Не
Големина на предприятието
Микро
Малко
Средно
Сфера на дейност
Производство
Търговия
Услуги
Строителство

Жени

Над 41 год.

59%
41%

64%
36%

5%
29%
26%
29%
11%

10%
30%
42%
16%
2%

19%
81%

10%
28%
22%
28%
12%

17%
30%
33%
12%
8%

23%
39%
27%
11%
--

7%
23%
25%
29%
16%

40%
57%
3%

51%
47%
2%

42%
58%
--

45%
50%
5%

61%
39%

75%
25%

70%
30%

64%
36%

93%
6%
1%

96%
4%
--

94%
5%
1%

94%
6%
--

10%
44%
37%
9%

10%
40%
49%
1%

5%
58%
31%
6%

12%
33%
48%
7%

ИЗТОЧНИК: Изследване сред МСП, 2011 г.
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Ключови моменти

През 2009 г. броят на МСП възлиза на 315 850 предприятия, които
представляват 99.8% от нефинансовите предприятия. За периода
2005-2009 г. броят на МСП е нарастнал с 32%, а на големите — с
5%. След 2007 г. годишният темп на растеж на броя на МСП се
ускорява до 14.5% през 2009 г. През 2009 г. делът на
микропредприятията нараства за сметка на малките и средните
предприятия и възлиза на 90.3% от МСП.
През 2009 г. броят на заетите на МСП е 1 553 164, като 76% от
работните места са в МСП, а 24% са в големите предприятия. За
периода 2005-2009 г. заетите в сектора на МСП се увеличава с 18%,
а в големите предприятия се намалява с 2%. През 2009 г. едно МСП
осигурява средно 5 работни места. В кризисната 2009 г. само
микропредприятията отбелязват ръст на заетите.
Производителността на труда в сектора на МСП е по-ниска от
средното за икономиката равнище. През 2006 и 2007 г. добавената
стойност на един зает в сектора се характеризира с изпреварващ
темп на растеж спрямо този в големите предприятия — съответно
26% и 15%. През 2009 г. производителността на труда в МСП
отбелязва спад от 12%, за разлика от нарастването й в големите
предприятия с 4%.
През 2009 г. оборотът на МСП възлиза на 123 697 868 лв. (63,437
хиляди евро). Средно за периода 2005-2008 г. най-ниска е нормата
на печалба в микропредприятията — 15%. С нарастването на
размера на предприятието се повишава и рентабилността —
нормата на печалба е 52% при малките и 54% при средните
предприятия. През 2009 г. нетният опериращ излишък за цялата
икономика намалява с 8.3% спрямо предходната година, което
намира отражения и във финансовите показатели на сектора на
МСП.
През последните няколко години е налице тенденция на
изпреварващ принос на МСП в инвестициите. През 2009 г.
стойността на показателя при тях възлиза на 63.1%. Почти
половината
от
придобитите
ДМА
принадлежат
на
микропредприятията
(47.2%).
При
малките
и
средните
предприятия разглежданият дял възлиза съответно на 24.6% и
27.5%.
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Развитие на българската икономика в условията
на криза
Накратко за кризата в ЕС
Настоящата икономическа и бизнес ситуация в България и света е
белязана от глобална финансова и икономическа криза, започнала през
2008 г. като финансова криза, довела в края на същата година до
значителна загуба на доверие и бърз спад на световната търговия.
Производството последва търговията и бързо изпада в рецесия.
Инвестиционните потоци намаляват. Потреблението постъпателно се
свива.¹
Повечето сектори на световната икономика са повлияни от рецесията.
Най-силно
са
засегнати
преработващата
промишленост,
строителството, транспортът и автомобилната индустрия. Търговията
на едро, непосредствено свързана с международните търговски
потоци, е пряко засегната.

Таблица 23

Избрани макроикономически показатели в България и ЕС-27,
2005-2010 г. (годишен темп на растеж)

Износ в %
България
ЕС-27
Реален БВП в %
България
ЕС-27
Заетост в %
България
ЕС-27

2005

2006

2007

2008

2009

2010

-17.5
5.8

50.7
9.4

6.1
5.5

3.0
1.5

-11.2
-12.5

16.2
10.3

6.4
2.0

6.5
3.2

6.4
3.0

6.2
0.5

-4.9
-4.2

0.2
1.8

2.7
1.0

3.3
1.6

3.2
1.7

2.6
0.9

-2.6
-2.3

-5.9
-

ИЗТОЧНИК: НСИ, Евростат.
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¹„Европейските МСП под натиск: Годишен доклад за
малки и средни предприятия на ЕС, 2009‖, изготвен с
финансовата подкрепа на Европейската комисия по
програма „Конкурентоспособност и иновации 20072013‖ от EIM Business and Policy Research.
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Макроикономическите индикатори показват начало на постепенно
излизане от рецесията в Германия и Франция от третото тримесечие на
2009 г., а в ЕС като цяло — от четвъртото тримесечие на същата година.
От април 2009 г. индексът на бизнес климата в Германия се подобрява
с всеки изминал месец. Международната търговия се съживява и
отново води след себе си другите сектори от икономиката. Макар и побавно, потребителското доверие започва да се възвръща.
В последното тримесечие на 2008 г. кризата има своите преки
отражения и в България, като за шест месеца навлиза дълбоко във
всички икономически дейности и бизнес сфери. След почти
десетилетие на относително бърз икономически растеж, българските
предприятия като цяло се оказват неподготвени за по-продължителна и
дълбока рецесия.

България в пред-кризисните 2007-2008 г.
През първите две години като държава членка на ЕС — 2007 г. и 2008 г.
— България продължава да регистрира темпове на икономически
растеж, които надвишават 6% годишно.¹ През тези две години брутният
вътрешен продукт на страната се увеличава съответно с 6.4% и 6.2%.
Основната движеща сила на икономическия растеж е вътрешното
търсене, като през същия период темповете на нарастване на
потреблението са съответно 7% и 3%, а тези на инвестициите —
съответно 13% и 16%.
Бумът на вътрешното търсене е стимулиран съществено от притока на
външни капитали по линия на финансовата сметка на страната. Само

Фигура 14

Преки чуждестранни инвестиции в България в млн. евро,
2005-2010 г.
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ИЗТОЧНИК: БНБ.
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¹ Икономическият растеж е неизменно над 6% за
целия период 2004-2008 г.
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под формата на преки чуждестранни инвестиции (ПЧИ) през тези две
години в страната са привлечени общо 15,7 млрд. евро.
Разпределението на тези инвестиции по отрасли обаче, е твърде
концентрирано в два сектора (по НКИД 2003) — „Операции с недвижими
имоти, наемодателна дейност и бизнес услуги‖ (с дял от около 30% от
общите ПЧИ) и „Финансово посредничество‖ (с дял от около 25% от
общите ПЧИ). В резултат на това редица икономически дейности
започват да се развиват с неустойчиво високи темпове. Типични
примери за това са строителството и кредитната дейност на банките.
Индексът на строителната продукция нараства със 17% през 2007 г., а
през 2008 г. се увеличава с 19%. Кредитите за домакинствата и
нефинансовите предприятия се увеличават средно с приблизително
64% през 2007 г. и с още около 33% през 2008 г.
Неустойчивото развитие на част от секторите довежда до
небалансирана структура на икономическия растеж, което, от своя
страна, предизвиква негативни ефекти по отношение на други ключови
макроикономически показатели. На първо място, търсенето на труд се
увеличава бързо и чувствително, което довежда до липсата на
достатъчно квалифицирана работна сила в много сектори. Заетостта
нараства през 2007 г. и 2008 г. общо с 251 хил. души, а коефициентът
на безработица достига през 2008 г. рекордно ниската стойност от 5.6%.
Прекият ефект от това е бързо нарастване на работните заплати. През
2007 г. средната работна заплата в страната се увеличава с почти 20%,
а през 2008 г. увеличението продължава с още 27%.
Високите темпове на увеличение на заплатите допринасят значително
за ускорението на инфлационния темп. В края на 2007 г. индексът

Фигура 15
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Заетост и безработица, 2005-2010 г.
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на потребителските цени нараства на годишна основа с 13%, а
средногодишната инфлация за същата година достига 8%. През
следващата година, в края на декември инфлацията е 8%, при
средногодишна стойност от 12%.
Високото вътрешно търсене е свързано и със силен растеж на вноса,
което превръща търговския баланс, а оттам и текущата сметка на
платежния баланс в силно отрицателни. През 2007 г. дефицитът по
текущата сметка достига рекордно висока стойност от 25% от БВП, а
през 2008 г. ситуацията е сходна — дефицит в размер на 23%.

Фигура 16

Темп на инфлацията, 2005-2010 г.
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България в криза 2009-2010 г.
Първите сигнали за отражение на световната финансова и
икономическа криза върху българската икономика се появяват през
последното тримесечие на 2008 г. Темпът на нарастване на износа на
стоки спада рязко с над 10% на годишна база, при положителни
темпове на изменение в размер съответно на около 26%, 22% и 16% през
предходните три тримесечия. Въпреки това, темпът на растеж на БВП
остава положителен за същото тримесечие — 3.4% на годишна база.

През 2010 г.

Спадът на БВП се проявява за пръв път през първото тримесечие на
2009 г. — 4.9% на годишна база. Причината е рязка корекция надолу в
потреблението и инвестициите в страната. През следващите три
тримесечия на годината БВП на България продължава да отбелязва
спадове — съответно 4.1%, 5.0% и 7.6%. За цялата година икономиката
на страната се свива с 5.5%. Спадът на потреблението е 7.3%, а този на
инвестициите — 24.9%. Спадът на преките чуждестранни инвестиции в
страната също е показателен за общата инвестиционна динамика. За
цялата 2009 г. в страната са привлечени над два пъти по-малко
инвестиции, отколкото през 2008 г. — около 2,4 млрд. евро. Спадът на
ПЧИ в сектора (по НКИД 2003) „Операции с недвижими имоти,
наемодателна дейност и бизнес услуги‖ е приблизително 75%, а този
във финансовото посредничество е около 140% (налице е отлив на
капитали).

възстановява от

Въпреки че кризата в България вече е налице в началото на 2009 г.,
ефектите от нея по отношение на някои показатели са усетени покъсно. Най-ясно изразен е този ефект по отношение на пазара на
труда. Първоначалното очакване на предприемачите за по-кратка
продължителност на икономическата криза не води до стимули за
оптимизация на броя на наетия персонал, тъй като евентуалното
освобождаване на персонал и наемането на нов такъв след няколко
месеца би означавало значителни разходи на време, ресурси за
първоначално обучение и адаптация и пр.
Ето защо, въпреки намалената икономическа активност, съответно
спадащи обороти и печалби, през първите две тримесечия на 2009 г. не
се наблюдава съществен спад на заетостта, съответно увеличение на
безработицата. През тези две тримесечия броят на заетите лица
намалява съответно само с 0.8% и 2.1% на годишна база, а
безработицата е на равнище 6.3-6.4%. През втората половина на
годината несбъдването на очакванията резонно довежда до позначително освобождаване на заети. За последните шест месеца на
2009 г. броят на заетите лица намалява със 120 хил. души, а
коефициентът на безработица достига 7.9%.
„Охлаждането‖ на пазара на труда, както и на икономическата
активност като цяло, допринасят и за осезаемо нормализиране на
темпа на инфлация през 2009 г. В края на годината неговата стойност е
едва 0.6%, а средногодишната му стойност възлиза на 2.8%.
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български стоки
и услуги се
кризата.

3
Нормализиране се наблюдава и във външния сектор на българската
икономика. Спадът на вътрешното търсене автоматично довежда до
спад във вноса, който дори надхвърля този на износа. В резултат на
това в края на 2009 г. дефицитът по търговския баланс на страната се
свива приблизително два пъти и достига 4,2 млрд. евро при 8,6 млрд.
евро година по-рано. Текущата сметка на платежния баланс също
регистрира значително подобрен дефицит — 10% от БВП.
През изминалата 2010 г. проявлението на ефектите от кризата върху
българската икономика продължава, въпреки сигналите за оживление
и последващия минимален растеж на БВП от 0.2%. Потреблението и
инвестициите продължават да отбелязват спад в реално изражение,
макар и темповете на този спад да се забавят. Като цяло, вътрешното
търсене остава подтиснато в резултат на състоянието на пазара на
труда, доходите и възможностите за кредитно финансиране.
През първото тримесечие на 2010 г. безработицата нараства
допълнително, достигайки около 10%, като това равнище се запазва
сравнително непроменено и през следващите две тримесечия. През
четвъртото тримесечие безработицата нараства още веднъж до 11.2% —
в потвърждение на гореспоменатия факт, че проблемите с вътрешното
търсене продължават да бъдат основният риск пред устойчивото
възстановяване на икономиката на България.
Под влияние на високите цени на храните и енергийните суровини
(основно петрола) на международните пазари, през втората половина
на 2010 г. темпът на инфлацията се ускорява по-чувствително, като в
края на годината достига 4.5%, а средногодишната инфлация възлиза
на 2.4%. По-високата инфлация предизвиква допълнителни негативни
ефекти, свързани с намаляването на реалните доходи, а оттам и на
покупателната способност на населението.

Фигура 18

2002

2003

Ръст на брутен вътрешен продукт, 2002-2010 г.

2004

2005

2006

2007

2008

6,6%

6,2%

6,3%

6,4%

6,2%

2009

2010

5,0%

4,5%

0,2%

-5,5%

ИЗТОЧНИК: НСИ.
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Наблюдаваният минимален икономически растеж през 2010 г. е преди
всичко резултат от развитието на външния сектор. Износът на стоки и
услуги нараства през цялата година, като дори през третото
тримесечие темпът му на номинален растеж надхвърля 40%.
Възстановяването на износа е пълно, като дори нивата отпреди
началото на икономическата криза вече са надхвърлени. В същото
време вносът продължава да бъде слаб, което довежда до
допълнително подобрение на баланса на текущата сметка, който в края
на годината възлиза на дефицит в размер на минималния 1% от БВП.
Преките чуждестранни инвестиции в България продължават да спадат,
като обемът им през 2010 г. възлиза на скромните 1,6 млрд. евро. Като
цяло, притокът на външно финансиране е слаб, като в крайна сметка
балансът на финансовата сметка за цялата година остава отрицателен,
поради което и кредитната дейност в страната стагнира. Кредитът за
нефинансовите предприятия и домакинствата номинално нараства с
1.2%, но следва да се има предвид, че дори този растеж е нереален,
тъй като се дължи на обратно изкупуване на кредитни портфейли от
банките през втората половина на годината.

Банкова система
Банковата система посреща началото на икономическата криза в
България в много добро състояние. Общите й активи към края на
2008 г. възлизат на около 69,6 млрд. лв. (прираст в размер на
приблизително 18% спрямо края на 2007 г.). Въпреки забавянето на
кредитния растеж поради първите проявления на кризата през
четвъртото тримесечие на 2008 г., той остава висок на годишна база
(малко над 30%). Степента на провизиране на проблемните кредити
възлиза на 115%, коефициентът на ликвидните активи възлиза на почти
22%, а общата капиталова адекватност на системата е 15%. За същата
година печалбата на банките нараства с 243 млн. лв. и достига
рекордните 1,4 млрд. лв.
Реализираният спад на БВП в началото на 2009 г., съответно
влошаването на цялостната икономическа ситуация, почти не се
отразява върху състоянието на банковата система. През първото
полугодие на 2009 г. активите на системата намаляват само с около 90
млн. лв. Същевременно обаче, оценките за риска в икономиката се
повишават, което довежда до преосмисляне на кредитната политика на
банките, съответно до значително затягане на условията за отпускане
на кредити. Промяната в очакванията на кредитополучателите в посока
влошаване също се отразява на склонността за поемане на нови
задължения от страна на бизнеса и домакинствата. В резултат на тези
ефекти, кредитният растеж значително забавя своя темп, като на
годишна база темповете на нарастване на кредитите за корпоративни и
индивидуални клиенти се свиват до под 2%. Поради факта, че
трудовите пазари реагират с известно закъснение на влошаването на
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икономическата среда, а и поради сравнително бавното проявление на
спада в продажбите върху способността на бизнеса да обслужва своите
задължения, лошите и преструктурирани кредити не се увеличават
съществено, като размерът им е едва 6.6% от активите в края на месец
юни 2009 г.
В края на 2009 г. активите на банковата система възлизат на почти 71
млрд. лв. Нарастването спрямо края на 2008 г. е около 1,3 млрд. лв.
Капиталовата адекватност на системата достига 17%, но същевременно
поради резкия скок на безработицата и спада на продажбите както за
износ, така и за вътрешния пазар, делът на лошите и преструктурирани
кредити се увеличава съществено до 13.6% от общите активи. Все пак,
системата беше натрупала буфер в размер на 2,8 млрд. лв., с които да
покрие успешно евентуалното отписване на активи в случай на
необходимост.
През 2010 г. слабите признаци на възстановяване на икономиката
намират отражение и в динамиката на банковия сектор. Кредитният
растеж остава слаб, но положителен (0.7%).¹ Делът на лошите кредити
достига почти 12%, а разходите за обезценка на активи се увеличават
спрямо края на 2009 г. с 27%. Все пак, банките успяват да запазят
стабилността на своите показатели, като капиталовата адекватност
възлиза на 17.5% към края на 2010 г. Печалбата на системата възлиза
на 617 млн. лв., с около 160 млн. по-малко спрямо година по-рано, но
въпреки всичко остава добър атестат за състоянието на финансовия
сектор у нас.
Към края на 2010 г. в страната оперират 30 банкови финансови
институции, в т.ч. 6 клона на чуждестранни банки. Делът на активите
на местните банки е около 18%, а този на банките, чиито собственици
са институции от ЕС — около 75%.²

57

Анализ на състоянието и факторите за развитие на МСП,
изготвен от ИАНМСП и НОЕМА, 2011 г.

Икономическата криза

¹ Все пак, следва да се има предвид, че през втората
половина на годината редица банки правят обратно
изкупуване на портфейли от кредити от чужбина,
което изкуствено завишава сумата на активите.
² Дяловете са актуални към края на третото
тримесечие на 2010 г.
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Тенденции в развитието на МСП в ЕС
В доклада на Европейската комисия (ЕК) относно МСП в ЕС за 2009 г.¹
се отчита, че през изминалите години тези предприятия отбелязват
съществен растеж. Тенденцията обаче, изглежда прекъсната от
икономическата криза, въпреки че през първите етапи на кризата МСП
демонстрират добра устойчивост. По-долу са представени накратко
част от основните наблюдения на доклада.
Броят на МСП нараства с 13% (2,4 млн.) за периода 2002-2008 г.,
като те са сред основните двигатели за увеличаване на заетостта в
много страни на ЕС. За периода броят им нараства с 13% (2,4 млн.),
докато броят на големите предприятия се увеличава едва с 5% (2
хил.). Това води до увеличаване на заетостта в МСП средно на
година с темп, който е два пъти по-висок темпа на растеж на
заетостта в големите предприятия.
Динамичното развитие на МСП е присъщо за всички страни на ЕС —
както стари, така и новоприети страни членки. През този период се
наблюдават конвергентни процеси между двете групи страни по
отношение на структурата на техните МСП. Разликите между двете
групи страни в това отношение намаляват за сметка на засилване
на различията между отделните страни в ЕС-15 и ЕС-12. Средният
размер на МСП през 2008 г. е 6.5 заети в първата група страни и 6.0
— във втората. Големите разлики в средния размер на предприятие
са вътре между страните в двете групи (между 3 и 12 заети лица на
предприятие от страните на ЕС-15 и между 3 и 18 заети лица на
предприятие от страните в ЕС-12).
С началото на финансовата и икономическа криза възходящото
развитие на сектора на МСП изглежда поне временно прекъснато.
Ако през 2008 г. се наблюдава забавяне, то оценките на ЕК за
2009 г. свидетелстват за стагнация, например по отношение на броя
на МСП. Оценките за продукцията на МСП в целия ЕС през 2009 г.
отчитат намаление с 5.5% в сравнение с 2008 г. Това обаче, се
случва по-силно в големите и средно големите предприятия,
докато за микро и малките предприятия спадът е по-слаб. За
2010 г. се очаква по-голямо свиване на заетостта в микро и малките
предприятия. Оценките за загуба на работни места в МСП от
страните на ЕС-27 за 2009 и 2010 г. са 3,25 млн.
Други страни извън ЕС са засегнати дори по-силно от намаляването
на броя на МСП (за САЩ съответно 0.6% през 2008 г. и 2.2% през
2009 г.; за Япония — 1.8% още през 2006 г.). На този фон секторът
на МСП в ЕС изглежда сравнително устойчив, но остава да се види
неговото поведение по време на очакваното възстановяване. Това
ще зависи в голяма степен от справянето на МСП със специфичните
предизвикателства. Според изследване на Европейската централна
банка, най-често споменаваните сред тях са спадът в търсенето
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¹„Европейските МСП под натиск: Годишен доклад за
малки и средни предприятия на ЕС, 2009‖, изготвен с
финансовата подкрепа на Европейската комисия по
програма „Конкурентоспособност и иновации 20072013‖ от EIM Business and Policy Research.
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(28%) и трудният достъп до финансиране (19%). Сериозността на
второто предизвикателство обаче, е различна в различните страни
на ЕС, в различните сектори и размерни групи МСП. Във всеки
случай, сега е времето, когато навременните и добре обмислени
правителствени мерки имат по-голямо значение в сравнение с
когато и да било. Това се отнася не само до двете споменати
области, но и до целия спектър от мерки по отношение на МСП. В
това отношение се разчита много на приетия от всички страни SBA.
Той включва списък от конкретни мерки в 10 основни области,
които трябва да бъдат внедрени от ЕК и страните членки.
МСП продължават да се сблъскват с някои вътрешни
предизвикателства,
като
например
средно
по-ниска
производителност в сравнение с големите предприятия. През
2008 г. БДС на заето лице е била 39 хил. евро за МСП и 59 хил. евро
за големите предприятия. В рамките на сектора на малките и
средните предприятия БДС е била средно 32 хил. евро за
микропредприятията, 42 хил. евро за малките и 49 хил. евро за
средните по размер предприятия. Подобни са разликите за целия
период 2002-2007 г. и за почти всяка отделна страна на ЕС. Те се
обясняват с разликите в секторната ориентация на микро, малки,
средни и големи предприятия; капиталовата интензивност;
разликите в степента на използване на икономии от мащаба;
квалификацията и уменията на персонала.
По-ниската производителност на МСП обяснява и по-ниската им
рентабилност в сравнение с големите предприятия (особено за
микропредприятията). По-ниското ниво на заплати в МСП (средно 29
хил. евро в сравнение със средно 38 хил. евро в големите
предприятия) очевидно не може да компенсира разликите в
производителността. В същото време има и области, в които МСП
превъзхождат големите — например в склонността за инвестиции,
която за нефинансовия сектор на целия ЕС е най-висока при
микропредприятията. При тях инвестициите в ДМА достига 24% от
добавената стойност при средно 19% за всички предприятия.
Предвижданията
на
Организацията
за
икономическо
сътрудничество и развитие (ОИСР) са за по-силно възстановяване
през 2010 г. и 2011 г., но също така и за потенциални рискове.
Проучванията от предишни финансови кризи показват, че кризата в
кредитирането може да има дългосрочни ефекти върху стойността
на активите, правителствените дългове, заетостта. Негативните
структурни ефекти от кризата биха били намалена склонност на
предприятията да инвестират (поради обезценяване на активите), а
сред потребителите — ниска склонност за потребление. Влошеното
финансово състояние на правителствата може да доведе до
намаляване на разходите от тяхна страна и /или вдигане на
данъците, което може да доведе до W сценарий на кризата.¹
Очакваното
намаление
на
усилията
и
средствата
за
изследователска и развойна дейност може да доведе и до
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¹ Сценарий, при който динамиката на растежа следва
формата на W — спад, растеж и отново спад.
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изоставане в техническия прогрес, а високата безработица — до
загуба на умения сред работниците и служителите.
Големият икономически спад през 2009 г. е без прецедент от
1930 г. насам. В краткосрочен план негативните последствия от
този спад са по-лоши за средните и големите, в сравнение с микро
и малките предприятия. Това отразява разликите в структурата на
продажбите между размерните класове в комбинация с неравното
разпределение на спада в индивидуалното (частното) потребление,
от една страна, и експорта и инвестициите, от друга страна. Микро
и малките предприятия са ориентирани в по-голяма степен към
местния пазар, докато средните и големите предприятия имат повисок дял на продажбите в експорта. Тъй като обаче, експортът се
очертава като водещ за икономическото възстановяване, в
средносрочен план тези предприятия имат по-добра перспектива.
Някои предприятия виждат в кризата възможност да подобрят
позициите си в сравнение с конкурентите или да създадат нови
съвместни предприятия. Кризата поражда когнитивни промени,
които могат да доведат до нови идеи за продукти и производствени
методи.¹ 18 от 30-те компании, които формират средния
индустриалeн индекс Dow Jones са възникнали по време на рецесия
или на новопоявяващи се стокови борси. Докато затварянето и /или
банкрутът на предприятия има висока социална цена, обратната
страна на медала е, че това се случва с най-ниско ефективните
предприятия, а така също и че се създава пространство за
навлизане на нови играчи¹.

Таблица 24

Оценки за растежа на БДС и за промяна в заетостта в ЕС-27,
2009-2011 г.

% на реален растеж на БДС
2009
2010
2011
% на промяна в заетостта
2009
2010
2011

Микро

Малки

Средни

МСП

Големи

-1.0
-1.8
-0.8

-2.1
-1.8
-0.4

-3.5
-1.3
0.1

-1.9
-1.7
-0.5

-3.9
-1.0
0.6

-4.6
0.9
1.7

-5.7
0.8
1.9

-6.4
1.0
2.2

-5.5
0.9
1.9

-6.5
1.1
2.4

ИЗТОЧНИК: ЕК 2010.
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¹ Shane, 2003; De Jong and Marsili, 2010.
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Влияние на кризата върху МСП в България
Първа реакция на кризата
Очакването, че кризата ще отмине бързо и „нещата отново ще бъдат
както преди‖, е сравнително широко споделено от предприемачите в
България в първите месеци след навлизане на българската икономика
в криза. Значителен дял от предприятията избират пасивната стратегия
на изчакване. Изследване от средата на 2009 г. сред 1000 предприятия
показва, че 44% от всички не възнамеряват да предприемат сериозни
действия на промяна, въпреки че се чувстват засегнати от кризата.¹
Една година по-късно, през 2010 г., този дял е само с 4% по-нисък
(40%).²
Други предприятия заемат по-активна позиция, като фокусират
вниманието си върху „орязване на разходи‖. Масовият случай при
реализация на тази стратегия е намаляване на фонд „Работна заплата‖.
Това предприятията постигат, като освобождават служители и /или
намаляват
размера
на
възнагражденията.
Изследване
сред
предприятията в сектор „Производство на храни‖ през януари 2010 г.³
показва, че през 2009 г. 33% от МСП са съкратили персонала си, а 15%
са намалили заплатите на служителите си. Загубата на пазари
принуждава част от предприятията да намалят работното време (18%),
което непряко също довежда до съкращаване на разходите за заплати.
Трета стратегия е предприемачество, насочено към увеличаване на
пазарен дял чрез активно поведение, което възприема кризата „като
шанс‖ — лансиране на нови комбинации от продукти и услуги,
намаляване на цени, увеличаване на персонал и други. Във всички

Фигура 19

Политики по отношение на персонала през 2009 г.

Фирмата въведе засилен контрол върху
представянето

56%
33%

Наложи се съкращаване на персонала
Наложи се преструктуриране на организацията
на човешките ресурси

29%

Наблюдава се спад в мотивацията на
служителите

29%

Фирмата преустанови дейностите по подбор на
нови служители

29%

Фирмата се затруднява в регулярното изплащане
на възнагражденията

28%

Наблюдава се увеличаване на мотивацията на
служителите
Наложи се намаляване на работното време на
персонала
Фирмата намали заплатите на персонала

24%
18%
15%

БАЗА: Всички. Отговори „да‖.( Изследване сред сектор „Производство на храни‖, 2010 г.)
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¹ Национално представително изследване сред
предприятията в нефинансовия сектор, проведено от
НОЕМА през юни 2009 г.; извадка 1000 предприятия.
² Национално представително изследване сред
предприятията в нефинансовия сектор, проведено от
НОЕМА през май 2010 г.; извадка 1000 предприятия.
³ Национално представително изследване сред
предприятията в сектор „Производство на храни‖,
проведено от НОЕМА и ДЖОБ ТАЙГЪР през януари
2010 г.; извадка 300 предприятия.
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споменати изследвания между 15% и 20% (по различните индикатори) от
предприятията твърдят, че кризата не се отразява отрицателно върху
дейността им. В сектора „Производство на храни‖ 21% са назначили
нови служители през 2009 г., като са увеличили работните места.

Икономическата криза

¹ Изследване сред МСП, 2011 г.

Общи ефекти от кризата
Промяната в структурата на човешките ресурси е сред най-важните
ефекти на икономическата криза, като различните по размер
предприятия демонстрират различен тип поведение. Изследване през
февруари 2011 г. в сектора на МСП¹ установява, че за целия период на
кризата общо 37% от МСП са намалили броя на персонала си, а 22% са
намалили размера на възнагражденията на служителите си.
Близо 70% от средните предприятия са съкратили свои служители.
Заплатите са намалили само 13%, което е по-типичен отговор на
кризата от страна на малки и микропредприятия. Другата характерна
реакция за средните предприятия, предприели стратегия на „орязване
на разходи‖, е замразяване на инвестиционните планове. Това са
направили 42% от тези предприятия. Повече от половината от средните
предприятия съобщават, че изпитват трудности при вземанията си.
За разлика от микро и малките предприятия, кризата не притиска
средните предприятия да съкратят структурни звена и да закрият
производства. Причината е, че освен че разполагат с повече оборотни

Фигура 20

Ефекти на кризата — общо и по размерни групи предприятия
Всички
предприятия

Оборотните средства на
предприятието значително се…

Микро
предприятия

Малки
предприятия

Средни
предприятия

79%

68%

54%

38%

57%

67%

35%

43%

54%

30%

38%

--

71%

Наложи се съкращаване на
персонал

37%

Предприятието се затруднява при
вземанията си

34%
28%

Предприятието загуби пазари
Предприятието се затруднява в
изплащането на текущи …

23%

24%

32%

25%

Предприятието намали заплатите
на служителите си

22%

24%

20%

13%

Предприятието замрази
инвестиционните си планове

22%

24%

14%

42%

19%

25%

25%

11%

23%

--

Предприятието се затруднява в
изплащането на кредити
Предприятието съкрати
производства и дейности

18%
11%

В кои от следните сфери се отрази най-вече икономическата криза върху дейността на предприятието?
БАЗА: Всички. Отговори „да‖. (Изследване сред МСП, 2011 г.)
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средства, те разполагат и с повече пазари. Загубата на пазари е
значително по-малка за средните в сравнение с микро и малките
предприятия.
Повече от половината от малките предприятия също правят
съкращения на своите служители, а една пета са намалили заплатите.
Значителен дял от тях — макар и с 9% по-нисък в сравнение със
средните предприятия — също се затрудняват при вземанията си (43%).
Сред малките предприятия е най-висок делът на загубилите пазари
(38%). Това е една от основните причини, поради което те са принудени
да реагират гъвкаво на кризата и за мнозина от тях това се е оказало
възможност: най-голяма част от тях — в сравнение с микро и средните
предприятия — са преструктурирали дейността си, без да се отказват от
инвестиционните си планове.
Най-нисък е делът на освободилите служители сред микропредприятията. Вместо това, сред тях е най-високият дял на
намалилите разходите за заплати. Едно от всеки пет микропредприятия е направило това. Затрудненията при вземанията се
отнасят за микро фирмите в значително по-малка степен отколкото за
малките и за средните фирми. За сравнение, 35% от микропредприятията заявяват, че търпят този ефект от кризата, което е с 19%
по-малко от средните предприятия.
Масов ефект на кризата върху предприятията е значителното
намаление на оборотните им средства. Този ефект е най-силен при

Таблица 25

Ефекти на кризата — по сфера на дейност
Производство

Търговия

Услуги

Строителство

Наложи се съкращаване на
персонал
Предприятието намали заплатите
на персонала
Предприятието се затруднява в
изплащането на кредити
Предприятието се затруднява при
вземанията си
Предприятието се затруднява в
изплащането на текущи
задължения
Предприятието замрази
инвестиционните си планове
Предприятието загуби пазари

46%

34%

30%

96%

21%

22%

22%

28%

22%

22%

13%

23%

44%

34%

29%

53%

21%

20%

23%

58%

26%

25%

18%

28%

32%

24%

28%

60%

Предприятието съкрати
производства, дейности,
структурни звена
Оборотите на предприятието
значително намаляха

8%

16%

6%

20%

78%

75%

69%

88%

В кои от следните сфери се отрази най-вече икономическата криза върху дейността на предприятието?
БАЗА: Всички. Отговори „да‖. (Изследване сред МСП, 2011 г.)

63

Анализ на състоянието и факторите за развитие на МСП,
изготвен от ИАНМСП и НОЕМА, 2011 г.

Икономическата криза

3

микро предприятията, следвани от малките предприятия. Най-слаб е
при средните предприятия, но е достатъчно силен, защото засяга над
половината от тях.
В сравнение с производството, търговията и услугите, строителството е
безспорно сферата на дейност, която е засегната най-силно.
Съкращения са извършили 96% от всички предприятия, а близо 60%
съобщават, че се затрудняват при изплащането на текущите си
задължения към доставчици и персонал.
Силно засегнати са и предприятията, чиято основна дейност е
производство. 46% са били принудени да направят съкращения на
персонал, а за 44% сериозен проблем е затрудненото вземане на
задължения от контрагенти и партньори. Едно от всеки три
предприятия заявява, че е загубило пазари.
Предприятията в сферата на търговията се отличават от тези в
производството и услугите по това, че в по-голяма степен са били
принудени да предприемат съкращение на дейности и структурни
звена. Предприятията в сферата на услугите в по-голяма степен от тези
в производството и търговията декларират затруднения в изплащането
на текущи задължения.

Кризата като шанс
През 2009 г. само 8% от предприятията в страната заявяват, че не са
засегнати от кризата.¹ През 2010 г. този дял е два пъти по-висок —
17%.² Различните изследвания, проведени през 2009 и 2010 г.,
показват, че между 3% и 5% от всички предприятия декларират, че
кризата се отразява положително върху дейността им.
Изследването сред предприятията в сектор „Производство на храни‖³
показва, че в сравнение с 2008 г. през 2009 г. 39% от всички са
увеличили продажбите си (за сравнение, 55% не са го направили), 27%
са увеличили печалбата си (за сравнение, 22% са реализирали загуба),
28% са увеличили инвестициите си (за сравнение, този дял през 2008 г.
е 43%), 25% са направили значима покупка на активи (за сравнение,
този дял през 2008 г. е 42%), 20% са увеличили броя на персонала си
(срещу 25% през 2008 г.).
Преструктурирането в организацията на човешките ресурси е един от
най-важните отговори на кризата от страна на българските
предприятия. Кризата е също шанс за много предприятия да повишат
ефективността на труда. Повече от половината от всички предприятия в
„Производство на храни‖ твърдят, че основната промяна в
организацията на човешките ресурси през 2009 г. в тяхното
предприятие е повишаването на контрола върху представянето на
служителите.
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¹ Национално представително изследване сред
предприятията в нефинансовия сектор, проведено от
НОЕМА през юни 2009 г.; извадка 1000 предприятия.
² Национално представително изследване сред
предприятията в нефинансовия сектор, проведено от
НОЕМА през май 2010 г.; извадка 1000 предприятия.
³ Национално представително изследване сред
предприятия в сектор „Производство на храни‖,
проведено от НОЕМА и ДЖОБ ТАЙГЪР през януари
2010 г.; извадка 300 предприятия.
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Кризата през 2009 г. позволява не само повишаване на ефективността
на заетия персонал, но голяма част от предприятията подобряват
цялостно дейността си, като оптимизират вътрешно-фирмени процеси.
В сектор „Производство на храни‖ 64% декларират, че са подобрили поточното отчитане на материалните запаси, 62% — по-точното отчитане
на вземанията от доставчици, 61% — по-точното отчитане на разходите
по звена и дейности, а 60% — по-точното отчитане на плащанията по
задължения.
В изследването от началото на 2011 г.¹ 13% от всички МСП заявяват, че
са разработили и лансирали нов продукт на пазара през 2010 г., 16% са
лансирали съществено подобрен вариант на вече съществуващ
продукт, а 9% понастоящем работят върху разработването на нов
продукт, който очакват да излезе на пазара в скоро време. Върху
разработването на нови продукти са се фокусирали в най-голяма
степен малките предприятия (макар и с дял близък до този на
средните), докато за средните по-типичното поведение е подобряване
на съществуващи продукти. Микропредприятията, като цяло,
демонстрират по-ограничени възможности за продуктови иновации.
Едно от десет микропредприятия е успяло да разшири пазара си в
страната през 2010 г. (за сравнение, това твърдят едно от пет малки
предприятия и едно от три средни предприятия). 3% от
микропредприятията заявяват, че са разширили пазара си в чужбина и
този дял е много близък до този на малките предприятия — 4%.
Значително по-висок дял от средните предприятия декларират
разширяване на пазара си в чужбина през изминалата все още кризисна
година — 17%.

Фигура 21

Пазарни позиции през 2010 г.

14%

13%

3%

Фирмата е разширила
продуктовото си портфолио
последната година

Фирмата е разширила пазара си в Фирмата е разширила пазарите си
страната последната година
в чужбина последната година

Вярно ли всяко от следните твърдения за Вашето предприятие?
БАЗА: Всички. Отговори „да‖. (Изследване сред МСП, 2011 г.)
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¹ Изследване сред МСП, 2011.

Активните
(неизчаквателни)
стратегии за
справяне с
кризата —
съкращаване на
разходи и
лансиране на
нови продукти —
преобладават
сред българските
МСП.
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Проблеми в контекста на днешната конюнктура
В началото на 2011 г. пет са основните проблеми, декларирани от
изследваните предприятия:
Невъзможност за намаляване на разходите на предприятието
Липса на пазари за реализация на продуктите и услугите
Междуфирмената задлъжнялост (която се отразява негативно и
върху отношенията с доставчици)
Наличието на голяма сива икономика в сектора на предприятието
Замразяването на инвестиционните планове на предприятието.
Посочените пет проблема са на практика основните бариери пред
растежа и конкурентоспособността на българските предприятия в
сектора. В контекста на принципите в SBA на ЕС, те могат да бъдат
преведени като проблеми на бизнес средата, финансовата сигурност и
стабилност на предприятията, недостатъчен достъп до единния пазар
на ЕС. Поставената на първо място „невъзможност за намаляване на
разходите на предприятието‖ е както следствие от всички други
проблеми, така и сигнал за недобра рентабилност и ниска
ефективност.

През последното
тримесечие на
2010 г.
безработицата
нараства
до 11.2%.

От това, че микропредприятията преобладават в сектора е логично, че
основните бариери пред развитието им като цяло са също така и
основни
бариери
пред
всички
МСП.
Изключение
прави
междуфирмената задлъжнялост, която ги засяга значително по-слабо в

Фигура 22

Проблеми, причинени от общата пазарна конюнктура и
икономическата криза — по размерни групи предприятия
Микро
предприятия

Малки
предприятия

Средни
предприятия

93%

87%

79%

42%

43%

38%

20%

41%

40%

43%

38%

Всички
предприятия
Общото влияние на кризата
върху сектора

92%

Невъзможност за
намаляване на разходите …
Липсата на пазари за
реализация на продукцията
Междуфирмената
задлъжнялост

28%

26%

44%

54%

Наличие на голяма сива
част в сектора

27%

28%

16%

25%

21%

36%

17%

18%

14%

50%

14%

13%

17%

6%

11%

29%

Замразяването на
инвестициите на фирмата

22%
19%

Отношенията с доставчици
Понижена мотивация на
служителите
Организационната
ефективност на фирмата

14%
7%

В контекста на общата пазарна конюнктура и икономическа криза, какви са най-сериозните проблеми на
Вашето предприятие?
БАЗА: Всички. Отговори „да‖. (Изследване сред МСП, 2011 г.)
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3

Икономическата криза

сравнение с малките и особено средните по размер предприятия.

В края на 2010 г.

Средните по размер предприятия определят като най-сериозни свои
проблеми междуфирмената задлъжнялост и отношенията с доставчици.
На второ място идват липсата на пазари, организационната
ефективност на фирмата и сивият сектор. Като се има предвид, че в
контекста на кризата средните предприятия са най-слабо засегнати от
загуба на пазари, то достъпът до пазара на ЕС се явява важно условие
за техния растеж. От друга страна, макар и заявен сред основните на
средните по размер предприятия, този проблем в още по-голяма степен
се отнася до малките и микропредприятията.

вътрешното

Най-сериозни проблеми за малките предприятия в контекста на кризата
и на общата пазарна конюнктура са междуфирмената задлъжнялост и
липсата на пазари. На второ място са невъзможността за намаляване на
разходите и замразяването на инвестиционните планове. Последният
проблем е много по-силно изразен от малките предприятия в
сравнение със средните и микропредприятията.
Типичен проблем за предприятията в сферата на строителството е
липсата на пазари. Това е характерен проблем и за предприятията в
сферата на търговията, заедно с организационната ефективност.
Междуфирмената задлъжнялост и отношенията с доставчици, както и
високите разходи на предприятието са сред главните проблеми на
предприятията в сферата на производството.

Таблица 26

Проблеми, причинени от общата пазарна конюнктура и
икономическата криза — по сфера на дейност
Производство

Търговия

Услуги

Строителство

Общото влияние на кризата в
сектора
Невъзможност за намаляване
на разходите на
предприятието
Липсата на пазари за
реализация на продукцията
Междуфирмената
задлъжнялост
Наличие на голяма сива част
в сектора
Замразяването на
инвестициите на
предприятието
Отношенията с доставчици

95%

89%

94%

96%

44%

39%

41%

55%

38%

39%

36%

77%

41%

26%

22%

42%

49%

20%

23%

52%

24%

24%

17%

44%

24%

21%

13%

27%

Понижена мотивация на
служителите
Организационната
ефективност на
предприятието

21%

11%

11%

30%

5%

10%

3%

15%

В контекста на общата пазарна конюнктура и икономическа криза, какви са най-сериозните проблеми на
Вашето предприятие? БАЗА: Всички. Отговори „да‖. (Изследване сред МСП, 2011 г.)
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търсене остава
подтиснато в
резултат на
състоянието на
пазара на труда,
доходите и
възможностите за
кредитно
финансиране.

3

Ключови моменти

През първите две години като държава членка на ЕС (2007-2008 г.)
България продължава да регистрира високи темпове на
икономически растеж. Под формата на ПЧИ през тези две години
са привлечени общо 15,7 млрд. евро. Разпределението на тези
инвестиции по отрасли обаче, е твърде неравномерно. В резултат
на това много икономически дейности се развиват с неустойчиво
високи темпове като строителството и кредитната дейност на
банките.
През 2007 и 2008 г. търсенето на труд се увеличава бързо и
чувствително, което довежда до липсата на достатъчно
квалифицирана работна сила в много сектори. През 2007 г.
средната работна заплата в страната се увеличава с почти 20%, а
през 2008 г. — с още 27%.
Първите сигнали за отражение на световната финансова и
икономическа криза се появяват в края на 2008 г. с намаляването
на темпа на нарастване на износа на стоки малко над 10% на
годишна база. В началото на 2009 г. е налице спад в БВП от 4.9%,
поради рядка корекция надолу в потреблението и инвестициите.
През 2009 г. икономиката се свива с 5.5%. Спадът на
потреблението е 7.3%, а този на инвестициите — 24.9%. За
последните 6 месеца на 2009 г. броят на заетите лица намалява
със 120 хиляди души.
Към края на 2009 г. макроикономическите индикатори показват
постепенно излизане от рецесията в ЕС.
През 2010 г. проявлението на ефектите от кризата в България
продължава въпреки сигналите за оживление и последващия
минимален растеж на БВП от 0.2%. Потреблението и инвестициите
продължават да отбелязват спад. В края на годината
безработицата нараства до 11.2%, а инфлацията достига до 4.5%,
като средногодишната инфлация възлиза на 2.4%. Като цяло,
вътрешното търсене остава подтиснато в резултат на състоянието
на пазара на труда, доходите и възможностите за кредитно
финансиране.
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Икономическата криза

3

Банковата
система
в
България
посреща
началото
на
икономическата криза в много добро състояние. През 2010 г.
слабите признаци на възстановяване на икономиката намират
отражение и в динамиката на банковия сектор, поради което делът
на лошите кредити достига почти 12%. Все пак, банките успяват да
запазят стабилността на своите показатели, като капиталовата
адекватност възлиза на 17.5% към края на 2010 г.
Динамичното развитие на МСП е присъщо за всички страни на ЕС —
както стари, така и новоприети страни членки. В началото на
финансовата и икономическа криза възходящото развитие на
сектора на МСП е прекъснато. Оценките за загубата на работни
места в МСП в страните на ЕС-27 за 2009 и 2010 г. са 3,25 млн.
През 2011 г. само 8% от МСП в страната заявяват, че не са
засегнати от кризата, за разлика от предходната година, когато
този дял е два пъти по-висок — 17%. Основните проблеми на МСП
са: (1) невъзможност за намаляване на разходите, (2) липса на
пазари, (3) междуфирмена задлъжнялост, (4) наличие на голяма
сива част в сектора на дейност и (5) замразяването на
инвестиционните планове. За целия период на кризата, общо 37%
от МСП са намалили броя на персонала си. В сферата на
строителството 96% от предприятията са направили съкращения, а
60% се затрудняват в изплащането на текущите си задължения.
56% от всички МСП заемат активна позиция по отношение на
кризата, докато 44% не предприемат никакви действия за справяне
с кризата и заемат по-скоро пасивна, изчаквателна позиция. Три
четвърти от заемащите активна позиция предприемат стратегия на
съкращаване на разходи. Останалите една четвърт залагат на
иновативни стратегии — увеличаване на пазарен дял чрез
лансиране на нови или подобрени продукти.
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Фактори за развитие

Институционална среда
„Институциите винаги са съдържали в себе си такива, които причиняват
увеличаване на производителността и такива, които я намаляват.”
Дъглас Норт, Носител на Нобеловата награда за икономика

Роля на институционалната среда
Институциите влияят върху производството, събирането, анализа и
разпространението на информация, определят и защитават правото на
собственост, договорната система и други. Едни институции могат да
увеличават конкуренцията чрез стимулиране на иновациите. Други
могат да пречат на конкуренцията чрез свръх регулиране или
организирането на пазарните дейности около тясна група вътрешни
участници, като затварят достъпа за други.¹ Държавата е отговорна за
създаването на такава институционална рамка, която да стимулира
продуктивното
предприемачество.
Например,
прилагането
на
опростени и нескъпи процедури по регистрация, приемлива и
прозрачна данъчна система, стабилно законодателство, ефективно
приложение на закона и други. Развитието на МСП зависи от
ефикасността на институциите на три нива. Макро нивото се отнася до
националните институции и организации; мезо нивото включва
финансовата и регулаторна рамка; микро нивото засяга наличието на
бизнес и други организации в подкрепа на МСП.²
Характерно за институционалната рамка на новите страни членки на ЕС
е това, че тя се състои както от нови формални правила на поведение,
така и от неформални правила, останали в наследство от социализма и
прехода. Когато формалните правила са неефикасни или спазването им
е свързано с неоправдано големи разходи, предприемачите най-често
следват неформалните правила. Неформалните бизнес практики водят
до спестяване на разходи на индивидуалните предприемачи, но като
цяло са във вреда на обществото. Неефикасността на институциите не
само може да обезкуражи някои предприемачи, но води и до негативна
селекция между тях. Например, най-успешни могат да бъдат тези
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¹ Според доклада на Световната банка от 2002 г. (The
World Bank 2002).
² Smallbone and Welter, 2001.
³ Feige, 1997.

Фигура 23
Участие в обществено обсъждане
на законодателство в сектора на
дейност
Да
7%

Не
93%
Участвало ли е предприятието последната
година в обществено обсъждане на
законодтелството, касаещо деиността на
сектора, в които работи предприятието?
БАЗА: Всички. (Изследване сред МСП, 2011 г.)

4

предприемачи, които знаят кого и как да подкупват, които имат връзки
с важни политически или високопоставени административни фигури. 1
По този начин неефикасността в институционалната среда води до
създаването на т.нар. непродуктивни предприемачи (rent-seeking). Ето
защо, идентифицирането на проблемните области в институционалната
среда по отношение на МСП е отправна точка за разработването на
политики, насочени към продуктивното развитие на сектора.

Фактори за развитие

¹ Chilosi, 2001.
² МИЕ, 2008.
³ БСК, 2009.
4 Doing Business 2010 Report.
5 Владимиров, 2001; Харизанова, 2002.
6 Xheneti and Smallbone, 2008.

Институционалната среда преди кризата и днес
Към настоящия момент българските предприятия работят в
законодателна среда, хармонизирана в голяма степен с действащото
европейско право. Основните проблеми обаче, са по отношение на
прилагането на това законодателство.
Непосредствено преди кризата у нас, в края на 2008 г. всички
предприятия, независимо от големината им, са критични по отношение
на законодателството, което (според тях) не осигурява благоприятна
среда за инвестиции.2 Въпреки настъпилите в предходните години
подобрения, лицензионните, разрешителните и регистрационните
режими не оказват очакваното въздействие върху сектора на МСП.
Голяма част от предприятията смятат, че митническите процедури
затрудняват бизнеса, но техният дял все пак е намалял значително
спрямо предходни години. Макар и в по-малка степен, МСП
продължават да се оплакват от бързината и обективността на
решенията на съдебната система, която не дава възможност на частния
бизнес да урежда спорове.
Изследванията от периода, когато икономическата криза засяга
българските МСП, показват, че през 2009 г. 37% от предприятията
посочват като причина за влошената пазарна среда бюрокрацията, а
27% — лошото качество на административното обслужване и
корупцията.3 През 2010 г. средата за извършване на бизнес дейност
леко се влошава, като в класацията на Световната банка България е на
44-то място от общо 183 държави, отстъпвайки назад с 2 места в
сравнение с 2009 г.4
В сравнение с предишни изследвания от периода преди членството на
страната ни в ЕС5 или с по-скорошни изследвания в други страни от
региона, които все още не са членки на ЕС6, данните от проучването,
направено за целите на настоящия анализ, разкриват все пак
стабилизиране на институционалната среда за бизнеса на МСП. В
началото на 2011 г. преобладаващият дял от анкетираните собственици
и на високо равнище мениджъри на МСП оценяват почти всички
изследвани елементи на средата като нито благоприятни, нито
неблагоприятни. Значителен е делът и на тези, които я възприемат
като благоприятна или по-скоро благоприятна. Средата е съвсем
неблагоприятна за малък брой от интервюираните.
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Фигура 24
Участие в обществени поръчки
Да

Не
94%

90%

10%

Предприятието е
участвало

6%
Предприятието е
печелило

Участвало ли е предприятието в конкурси за
общесвени поръчки през последната година?
Печелило ли е предприятието общесвени поръчки
през последната година?
БАЗА: Всички. (Изследване сред МСП, 2011 г.)

4
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Най-използваните
административни
услуги,
предоставяни
от
държавните институции, са тези на данъчната администрация и
социалното осигуряване. Най-времеемки се оказват митническите
процедури — тези предприятия, които ги ползват, отделят за тях
средно по 84 часа годишно.

Фигура 25

Ползване на административни услуги
Дял на
проникване

Ниско качество

-25%

23%

Услуги на съдебната система

27%

Митнически процедури
Услуги по лицензионни,
разрешителни режими

16%

Социално осигуряване
Услуги на данъчната
администрация
Услуги, свързани с
търговскив регистър

93%

-11%

95%

-12%

32%
-14%

31%
32%
34%

-18%

67%

30%

Как бихте оценили като цяло качеството на услугите,
които е ползвало предприятието?
БАЗА: Предприятията, които са ползвали съответната услуга;
Отговор „нито ниско, нито високо‖ не е показан.
(Изследване сред МСП, 2011 г.)

БАЗА: Всички. (Изследване сред МСП, 2011 г.)
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-27%

35%

Кои от следните административни услуги е
ползвало Вашето предприятие през последната
година?

Високо качество

Време за административни услуги
Среден брои часове
/година

Услуги на съдебната
система

77

Митнически процедури
Услуги по лицензионни,
разрешителни режими

84

Социално осигуряване
Услуги на данъчната
администрация
Услуги, свързани с
търговския регистър

35

71

Затрудняваха ни

-25 %

Подпомагаха ни

31 %

-34 %

-16 %
-20 %
-20 %

44

26 %
26 %
23 %

В каква степен всяка от услугите е подпомогала или
затруднявала дейността на Вашето предприятие?

БАЗА: Предприятията, които са ползвали съответната услуга.
(Изследване сред МСП, 2011 г.)

БАЗА: Предприятията, които са ползвали съответната услуга;
Отговор „нито ме затрудняваха, нито подпомагаха‖ не е
показан. (Изследване сред МСП, 2011г.)
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Да
9%

31 %

Колко часа общо са отделили служителите на
предприятието за [услуга] последния месец?
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Познаване на портала за
обществени консултации на
Министерски съвет

39 %

-24 %

50

Фигура 27

Не
91%
Познавате ли електронния протал на
Министерски съвет за обществени
консултации www.strategy.bg?
БАЗА: Всички. (Изследване сред МСП, 2011 г.)
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Приблизително една трета от предприятията оценяват качеството на
услугите на държавните институции като високо (с изключение на
услугите на съдебната система, които са оценени високо от една пета
от запитаните). Всяко четвърто предприятие смята, че качеството на
услугите на митниците и съдебната система е ниско. Въпреки това,
съществува ясно изразено поляризирано мнение относно дейността на
тези институции — налице е значителна формация от МСП, които
твърдят, че тези институции подпомагат дейността им, а в същото
време наблюдаваме значителен дял от предприятия, които заявяват, че
митниците и съдът определено ги затрудняват.

Фактори за развитие

¹ Национално представително изследване сред
предприятията в сектор „Производство на храни‖,
проведено от НОЕМА и ДЖОБ ТАЙГЪР през януари
2010 г.; извадка 300 предприятия.

Общо 13% от предприятията са се сблъсквали лично с корупционни
практики, но делът на ималите такъв опит с митническата и с
данъчната администрация значително надхвърля средния за всички
изследвани институции — съответно 35% и 30%. Най-ниските
корупционни практики са отчетени в администрацията, свързана с
търговския регистър.
Един от 10-те принципа на SBA е свързан с подкрепа от страна на
държавата, както и облекчаване на достъпа до обществени поръчки за
МСП. Висок дял собственици и мениджъри на предприятията в сектор
„Производство на храни‖¹ споделят нагласата, че корупцията в тази
сфера е разпространена и че те не печелят поръчки именно поради
тази причина (28%). Тази нагласа определено обезкуражава голяма част
от МСП да кандидатстват в конкурси и да очакват подкрепа от
държавата.
Въпреки конкретните усилия на държавата да подкрепя МСП с
информация чрез портала за консултации www.strategy.bg, само 9% от
предприятията го познават.

Фигура 28

Области /институции с корупционни практики

Фигура 29
Сблъсък с корупционни практики

35%
30%

27%

31%
Да
13%

24%
12%

Други области

Търговски
регистър

Социално
осигуряване

Съдебна
система

Лицензионни
/регистрационн
и режими

Данъчна
администрация

Митници

5%

В коя от изброените области сте се сблъсквали с корупционни практики?
БАЗА: Предприятия, които заявяват, че са се сблъсквали с корупционни практики. (Изследване сред МСП, 2011 г.)
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Не
87%
Вие лично сблъсквали ли сте с корупционни
практики при упражняване на бизнес
дейността на Вашето предприятие?
БАЗА: Всички. (Изследване сред МСП, 2011 г.)
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Индекс на институционалната среда
За целите на настоящия анализ институционалната среда е разгледана
като еквивалент на средата, осигурявана от държавните институции
посредством
формулирането и прилагането на рамка от
административни процедури и правила. Образът на институционалната
среда е изграден посредством мнението на анкетираните
предприемачи относно степента на ползване и оценка за качеството на
редица административни услуги. Оценяването на административните
услуги посредством индекс дава възможност за поглед ―отгоре‖ върху
проблемните области в процеса на комуникация, сътрудничество и
подкрепа между МСП и държавата.
Индексът „Институционална среда‖ измерва степента, в която
предприятията възприемат институционалната среда като благоприятна
за развитие на техния бизнес.
Благоприятната институционална среда е дефинирана като такава
среда, която:
Подпомага предприемачите в максимална степен;
Предоставя услуги, които имат високо качество;
Изисква от предприемачите да отделят относително малко
време за ползването на административните услуги.
Индексът е пресметнат за шест вида административни услуги и
процедури, като в него са включени следните три равнопоставени
компонента:
Степен, в която предприемачите са подпомогнати/ затруднени
от предоставяните административни услуги;
Оценка на качество за предоставяните от институциите услуги;
Относително отделено време от предприемачите за ползване на
административни услуги.
Индексът е пресметнат за всяко предприятие, включено в
изследването, след което е обобщен по размер на предприятието, по
сфери на основна дейност и по райони за планиране. (За повече
информация относно методологията и стойностите на индекса вж.
Приложение).
Доколко институционалната среда е благоприятна за МСП?
Предприятията определят като благоприятни или неблагоприятни
отделните видове административни услуги, както следва:
Съдебната система осигурява по-скоро благоприятна или
благоприятна среда почти за половината предприятия, а малко
повече от една пета определят административните й услуги като
по-скоро неблагоприятни или неблагоприятни (тук е налице
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Институционалната
среда за МСП се
подобрява през
последните
години,
благодарение найвече на наличието
на търговския
регистър и
облекчаването на
регистрационните
режими.
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оформена група — 7% от предприятията, за които средата е
неблагоприятна).
Митническите процедури предлагат по-скоро неблагоприятна
среда за 36% от предприятията, което е и най-голямото
наблюдавано неодобрение на административни услуги, докато за
43% от тях тя е по-скоро благоприятна или благоприятна.
Услугите, свързани с разрешителни и регистрационни режими, са
(почти) благоприятни за приблизително две трети от
предприятията. Въпреки това, за 6% от предприятията средата тук е
неблагоприятна.
Услугите, свързани със социалното осигуряване и данъчната
администрация, са по-скоро благоприятни за около 30% от
предприятията, но са напълно благоприятни за незначителен дял
от тях (2-4%). За преобладаващата част от предприятията тези
услуги създават нито неблагоприятна, нито благоприятна среда
(съответно 55% и 49%).
Услугите, свързани с търговския регистър, са (почти)
благоприятни в най-голяма степен — за 65% от МСП. Тук е налице и
най-ниският дял от предприятия, за които тази среда е
неблагоприятна — 11%.
Налице е високо равнище на взаимосвързаност на стойностите на
индекса за различните видове услуги, като най-силните връзки се
наблюдават при индексите, отнасящи се до социалното осигуряване,
данъчната администрация и търговския регистър. В повечето от
половината случаи данъчните услуги се оказват благоприятни за пред-

Фигура 30

Разпределение на стойностите на индекса за институционална
среда по видове услуги, собствени изчисления

0-20 /неблагоприятна среда

21-40 /по-скоро неблагоприятна среда

41-60 /нито неблагоприятна, нито благоприятна среда

61-80 /по-скоро благоприятна среда

81-100 /благоприятна среда

55

34

Митнически
услуги/процедури

Услуги/процедури в
съдебната система

9

6 8
Услуги/процедури
по лицензионни,
разрешителни и
регистрационни
режими

11
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24
14

2

1

25

15

14

4

1
Услуги/процедури в
данъчната
администрация

36
22

15

75

37

Услуги/процедури,
свързани със
социалното
осигуряване

31

51

49

10
1
Услуги/процедури,
свързани с
търговския
регистър

48

14

4

приятията, когато те са такива и при социалното осигуряване и
търговския регистър, и обратно. Именно тези три групи услуги
претърпяват съществено развитие през последните години, което е
оценено положително от предприятията — въвеждането на плоския
данък; незначителното повишение на социалните осигуровки с поравномерно разпределение на разходите между работодател и
работник; ефектите от въвеждането на търговския регистър за
намаляване броя на „фиктивните фирми‖ или тези от сивия сектор на
икономиката.
Наблюдава се ясна тенденция, според която институционалната среда е
по-благоприятна за по-големите предприятия и най-неблагоприятна за
микропредприятията при всички видове административни услуги.
Микропредприятията са поставени в най-благоприятна среда по
отношение на услугите, свързани с търговския регистър, а в найнеблагоприятна — на митническите услуги. При малките предприятия
най-благоприятната среда се наблюдава в случая на услугите, свързани
с регистрационните режими и търговския регистър, а найнеблагоприятната — при услугите на социалното осигуряване. При
средните предприятия е налице почти еднакво благоприятна среда при
повечето услуги. Тук обаче, услугите, свързани със социалното
осигуряване и данъчната администрация, се оказват благоприятни в
най-малка степен.
За предприятията в сферата на производството единствено
митническите услугите са по-скоро благоприятни. Тук найнеблагоприятни се оказват услугите, свързани със социалното
осигуряване.
Услугите, свързани с разрешителни и регистрационни режими, както и
тези, свързани с търговския регистър са по-скоро благоприятни за
предприятията в сферата на търговията и услугите. В тези сфери найнеблагоприятни са митническите процедури.
За предприятията, работещи в сферата на строителството, повечето от
административните услуги (тези, свързани със съдебната система,
митниците, разрешителни и регистрационни режими и търговския
регистър) са по-скоро благоприятни. Най-неблагоприятната среда тук
се наблюдава при услугите, свързани със социалното осигуряване и
данъчната администрация.
В повечето райони за планиране оценките за услугите на държавните
институции (с изключение на съдебната система и митниците) са
сходни. Най-благоприятната институционална среда за предприятията е
тази в Южен централен район и Северен централен район за
планиране. Северозападен район се откроява ясно от останалите — тук
средата е най-неблагоприятна, като средната оценка за нито една
държавна институция не сигнализира наличие на благоприятни
условия.

76

Анализ на състоянието и факторите за развитие на МСП,
изготвен от ИАНМСП и НОЕМА, 2011 г.

Фактори за развитие

Найнеблагоприятното
влияние върху
средата оказват
съдебната система
и митниците,
особено за
предприятията с
по-малък размер и
тези в големите
градове.
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Фактори, определящи институционалната среда
Въз основа на статистически и иконометричен анализ са
идентифицирани факторите, които към настоящия момент имат
статистически значимо влияние върху това дали институционалната
среда е благоприятна или не за дадено предприятие.
Отчетените основни фактори, които определят степента на благоприятност на средата по административни услуги са както следва:¹
(1) Големината на населеното място: в по-малките населени
места митническите услугите и услугите на съдебната система
са по-благоприятни за МСП, а в по-големите населени места
по-неблагоприятни.
(2) Големината на предприятието: митническите услуги са поблагоприятни
за
по-големите
предприятия
и
понеблагоприятни за по-малките предприятия.
(3) Средната възраст на наетите в предприятието: услугите
на съдебната система и търговския регистър са поблагоприятни за предприятията с по-възрастни служители и
по-неблагоприятни за тези с по-млади служители.
(4) Образование на предприемача: услугите на търговския
регистър са по-благоприятни за предприемачите с по-ниска
степен на образование, а за тези с по-високо образование — понеблагоприятни.
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¹ Посочените резултати са базирани на
оценени регресионни зависимости и всеки от
посочените фактори са значими при ниво на
значимост р<0.05.
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Фигура 31

Средни стойности на индекса по размер на предприятието и
видове услуги (институционална среда), собствени изчисления
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Достъп до финансиране

Талантливият предприемач е човек, който
препуска към успеха, оседлал дългове.
Йозеф Шумпетер

Ролята на достъпа до финансиране
Според Й. Шумпетер, производството, което има в основата си
кредита, може да бъде възприето като производство ex nihilo (от
нищо). Кредитът има свойството да превръща всички налични ресурси
в продуктивни, ако попаднат в подходящия предприемач. Кредитът
създава относителна свобода за всеки индивид, доколкото го прави
относително независим от наследеното състояние.1

¹ Schumpeter, 1961
² ЕК, По-добър достъп до финансиране
³Доклад за малки и средни предприятия, 20002002. Агенция за малки и средни предприятия.
4 Годишен доклад за състоянието и развитието
на МСП в България, 2008. Министерство на
икономиката, енергетиката и туризма.

Успешното стартиране или разширяване на дадена фирма изисква
наличие на финансови средства, но финансирането на МСП
представлява рисково начинание за инвеститорите. От една страна,
необходими са повече инвеститори и банки, които желаят да поемат
този риск. От друга страна, предприемачите трябва да разбират подобре притесненията на инвеститорите и банките, за да могат да
предоставят гаранции за надеждността на своите предложения. Найчесто по-малките предприятия срещат затруднения при осигуряването
на средства за развитие и иновации. Затова и ЕК работи съвместно със
страните членки за насърчаване на отпускането на кредити и начален
рисков капитал на МСП. Това се прави чрез редица политики и
програми, насочени към подобряване на условията за финансиране на
малките предприятия в ЕС.2

Фигура 34
Достъпът до финансиране преди кризата и днес

Информация за фондове,
финансиращи МСП
Да
12%

Проучване на сектора от 2001 г. показва, че преди десет години едва
7% от предприятията са ползвали инвестиционен банков заем, а 17% —
заем за оборотни средства. 67% от предприятията тогава не са имали
никакъв достъп до финансиране.3
Силното развитие на банковата система през последното десетилетие
доведе до чувствително повишаване на достъпа до финансиране на
МСП. През 2009 г. близо 55% от предприятията в сектора са имали
достъп до банково финансиране.4
Проведеното проучване за целите на анализа показва, че въпреки
кредитната експанзия на банковата система преди кризата, днес само
25% от предприятията от сектора на МСП смятат, че достъпът до
финансиране е силна за тях страна.
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Не
88%
Има ли през последната година в
предприятието достатъчно
новопостъпила информация за програмите
и фондовете, които подпомагат МСП и
предприемачеството?
БАЗА: Всички. (Изследване сред МСП, 2011 г.)

4

През 2010 г. най-използваните източници на финансиране са били
средствата на собственика (42%), заеми от близки и приятели (17%) и
банкови кредити (по 14% имат инвестиционни кредити и кредити за
оборотни средства). Рисковият капитал е използван от незначителен
дял предприятия¹.
Достъпът до публични фондове също е бил силно ограничен за сектора
МСП през последната година — твърде малък дял от тях са ползвали
европейските и други чуждестранни фондове, като относително найголям дял имат бюджетните програми на българското правителство
(4%).
Затрудненият достъп до финансов ресурс е свързан и с ограничените
инвестиции, направени през последната година — около една трета от
предприятията са закупили ново оборудване и /или машини (35%),
инвестирали са в обучение на персонала и реклама (30%), развитие на
нови или подобряване на съществуващи продукти (22%), въвеждане на
системи за управление на фирмени процеси (9%), както са инвестирали
в интелектуална собственост (4%).
Задълженията на предприятията от нефинансовия сектор на
икономиката към началото на 2010 г. са 157 млрд. лв.2 През 2009 г.
най-голям е прирастът на междуфирмените задължения, които
достигат 104 млрд.лв. и съставляват 80% от всички задължения.
Проведеното проучване показва, че предприятията, които са имали
достъп до финансиране, изпитват известни затруднения при
изплащането на дълговете си. Най-затруднени в случая се оказват

Фигура 35

Ползване на финансови инструменти

4%

Ползвало ли е предприятието следните финансови инструменти за привличане на средства последната
година?
БАЗА: Всички. Отговори „да‖. (Изследване сред МСП, 2011 г.)
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1%
Рисков капитал

5%

Друг инструмент за
привличане на
средства

8%

Овърдрафт по
разплащателна сметка

9%

Кредитна карта

10%

Финансов лизинг

14%

Банков кредит за
оборотни средства

14%

Инвестиционен банков
кредит

Заем от близки и
приятели

Средства на
собственика

17%

Кредит със специално
предназначение

42%

Фактори за развитие

¹ Според Klapper et al. (2006) и други автори
малките фирми предпочитат използването на
вътрешни средства пред външно финансиране,
на краткосрочни пред дългосрочни дългове и
на дълг пред продажба на ценни книжа.
Тъй като информационната асиметрия е найголяма при малките и новите фирми, това кара
потенциалните кредитори да търсят висока
възвращаемост на капитала, ако трябва да
инвестират в тях. Затова и предпочитанията
към вътрешно финансиране са най-големи при
МСП.
Не само в България, но и в света като цяло
вътрешните ресурси на МСП често са
недостатъчни и предприемачите са принудени
да търсят външно финансиране за нови
инвестиции. Банките, от своя страна, дават
заеми на такива предприятия при по-висока
лихва или по-голямо обезпечение в сравнение
със заемите за големите предприятия.
Ето защо, в сравнение с големите
предприятия, МСП са по-силно зависими от
банките и случаите на криза в кредитирането.
Проучванията у нас, както и изследванията на
Европейската централна банка от 2009-2010 г.
отчитат влошаване на достъпа до финансиране
за МСП в ЕС като цяло.

² БСК, Годишен анализ.
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микропредприятията, а най-малко затруднени — средните предприятия.
Най-големи трудности с изплащането на дълговете имат предприятията
в сферата на строителството и търговията.

9 от 10

Банковите кредити за оборотни средства и заемите от близки и
приятели са изплащани най-трудно. 10% от предприятията имат
просрочени плащания, а 32% са закъснявали с плащанията на
задълженията си през последната година.

2010 г. са силно

Наблюдава се забавяне на плащанията от страна на клиенти към
предприятията през последната година, като 55% от МСП са се
сблъскали с този проблем. 15% от предприятията са очаквали
постъпленията си средно над 91 дни.

предприятия през
затруднени в
достъпа си до
финансиране, като
само 1 от 10 МСП
разполага с

Индекс за достъп до финансиране
Индексът измерва в каква степен предприятията имат достъп до
финансиране.
Анализирането на достъпа до финансиране посредством индекс дава
възможност за поглед ―отгоре‖ върху разполагаемите финансови
ресурси, които подкрепят дейността на МСП с цел обобщен анализ на
финансирането по големина на предприятието, сфера на дейност,
район за планиране и фактори, които го определят. (За повече
информация относно методологията и стойностите на индекса вж.
Приложение).
За целите на анализа приемаме, че облекчен достъп до финансиране е
този достъп, който позволява на предприятията да ползват
финансовите ресурси на следните източници:
(1) Банкови, инвестиционни и други финансови институции;

информация за
фондовете,
финансиращи
бизнеса. Затова
средствата на
собственика се
оказват основен,
но определено
недостатъчен

Фигура 36

Достъп до публични фондове

източник.
4%

2%
1%

Предприсъединителен Структурен фонд на ЕС Бюджетна програма на
фонд на ЕС
българското
правителство
Ползвало ли е предприятието подкрепа от следните фондове през последните пет години?
БАЗА: Всички. Отговори „да‖. (Изследване сред МСП, 2011 г.)
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1%

Правителствена
програма на друга
държава

4

(2) Бюджетни програми, европейски фондове и друга чуждестранна
подкрепа;
(3) Средства на собствениците на предприятието, близки и приятели.
Индексът обхваща широк набор от 15 финансови инструмента,
попадащи в горните три групи и отчита достъпа на предприятията до
изброените финансови инструменти през последната година.

Фактори за развитие

Всяко 10-то МСП
просрочва
задълженията си
към банки, а всяко
3-то закъснява с

Доколко МСП имат облекчен достъп до финансиране?
В началото на 2011 г. достъпът до финансиране е силно затруднен за
93% от предприятията. Едва 6% имат затруднен достъп, а само 1% —
нито затруднен, нито облекчен.

плащанията си към

Най-затруднени във финансирането са микропредприятията, като при
тях средната стойност на индекса е два пъти по-ниска от тази на
средните предприятия, при които достъпът е относително най-добър.

доставчици.

Предприятията в сферата на производството и строителството имат
относително най-облекчен достъп до финансиране, който е по-висок от
средната стойност за икономиката. Сферата на услугите е найзатруднена при финансирането.

плащанията си от

Колебанията в стойностите на индекса по райони на планиране са
малки. Още повече, че за всички райони индексът сигнализира за
силно затруднен достъп до финансиране.

Фактори, определящи достъпа до финансиране
Основният и единственият значим фактор в момента, който оказва
влияние върху достъпа до финансиране, е големината на
предприятието. Колкото е по-голямо предприятието, толкова е по
облекчено финансирането му. (Този резултат е базиран на оценени
регресионни зависимости, изследващи влиянието на различните
фактори. Посоченият фактор е значим при ниво на значимост р<0.05.)

Фигура 37

Разпределение на стойностите на индекса за достъп до
финансиране, собствени изчисления

93%

6%

1%

0%

0%

0-20 /силно
21-40 /затруднен
41-60 /нито
61-80 /облекчен 81-100 /силно
затруднен достъп
достъп
затруднен, нито
достъп
облекчен достъп
облекчен
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партньори и
15% чакат
клиенти 3 и повече
месеца.

4

Фигура 38

Средни стойности на индекса по размер на предприятията
(достъп до финансиране), собствени изчисления
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Микро
предприятията и
предприятията в

17
Средно за
икономиката

сферата на

12

8

услугите са найпотърпевши от
Микро

Малки

Средни

липсата на
финансиране.

Фигура 39

Средни стойности на индекса по сфера на дейност на
предприятията (достъп до финансиране), собствени
изчисления

11
10

Средно за
икономиката
8
7

Производство

Фигура 40

Търговия

Услуги

Строителство

Средни стойности на индекса по райони на планиране (достъп
до финансиране), собствени изчисления

12
Средно за
страната 9

9

9
7

7

Северозападен

Северен
централен

Североизточен

Югоизточен Югозападен

Южен
централен

0 – 20

21- 40

41 – 60

61 – 80

81 – 100

силно затруднен
достъп

затруднен достъп

нито затруднен, нито
облекчен

облекчен достъп

силно облекчен
достъп
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Иновативност
„Иновацията е приемането на идея или поведение, независимо дали се
отнася до система, политика, програма, средство, процес, продукт или
услуга, която е нова за приемащата организация.”
Fariborz Damanpour, Professor of Management at Rutgers University

Роля на иновациите
Иновациите са разнообразни — продуктови, процесни, организационни.
Те могат да имат най-различни форми — от традиционното създаване
на нови продукти или услуги до формирането на нови бизнес модели,
организационни промени, нови маркетингови умения и т.н. 1 Ролята на
иновациите като фактор за повишаване на конкурентоспособността,
рентабилността и производителността е установена от редица водещи
икономисти.2 Иновацията е критично условие за постигане на
конкурентно предимство.3 Да се спечели в бизнеса днес, се изисква
иновация.4

¹ ЕС, 2004.
² Porter, 1998; Senge and Carstedt, 2001.
³ McEvily et.al., 2004; Shoham and Fieganbaum, 2002.
4 Kanter, 1999.
5 Tidd et.al.q 1997; Porter, 1990; Freeman and Soete,
1997; Hurley et.al., 1998 и др.
6 Porter and Stern, 1999.
7 Hadjimanolis, 1999; Bilton and Cummings, 2010.

Най-общо внедряването на иновации цели да допринесе за
ефективността или по-доброто икономическо представяне на МСП.
Иновациите допринасят в най-голяма степен за икономическия ръст и
благосъстояние.5 Нивото на иновативност на предприятията е един от
главните фактори за конкурентоспособност и икономическа динамика.6
Все по-често иновациите, а не толкова ефикасността, са разглеждани
като ключов фактор за успеха или неуспеха на предприятията.7

Фигура 41

Иновативни практики в МСП

37%
27%
17%
13%
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Възможност за
интернет продажби

Нанотехнологии

БАЗА: Всички. Отговори „да‖. (Изследване сред МСП, 2011 г.)

Електронен подпис
на управляващите

1%
Интернет страница

2%
Енергия от
възобновяеми
източници

Съвместни
инициативи с
институции в
сферата на
образованието

Връзки с институции
в сферата на
образованието

9%

4

Ето защо анализът на иновационните процеси и проблемите, които
затрудняват МСП да бъдат иновативни, е в основата на
идентифицирането на адекватни политически мерки за въздействие в
тази насока.

Иновационната активност преди кризата и днес
Бариерите пред разработването и разпространяването на иновации в
България са много и разнообразни. Най-силно затрудняващ фактор е
липсата на подходящи източници за финансиране. 1 Не по-малко важна
причина е високият дял на население с ниски доходи и непретенциозно
търсене. Слабата иновативна дейност в МСП на България се дължи и на
липсата на Национална система за иновации, даваща възможност на
поне част от действащите МСП да трансферират и прилагат иновации. 2
През 2009 г. едва една четвърт от предприятията, които работят само
на местни пазари (на разстояние до 30 км), са иновативни, при около
40% от предприятията, работещи на регионални (до 100 км) и около 60%
от работещите на националния, европейския и международните пазари.
Изнасящите предприятия (особено към по-развити икономики) имат
достъп до водещо технологично знание, което те могат да усвоят,
адаптират и внедрят.³
В началото на 2011 г. близо една трета от предприятията поддържат
фирмена библиотека с професионална литература, а приблизително
една пета са предоставили на служителите си обучение по иновации.
Едва 10% обаче, имат достатъчно средства да финансират иновационна
дейност. Това е обяснение и на наблюдението, че само 3% от МСП имат

Фигура 42

Практики за научно-развойна дейност в МСП

31%

18%
10%
4%

Поддържа ли Преминали ли са Има ли фирмата
фирмата
служители
достатъчно
библиотека с
обучение по
ресурс, за да
професионална
иновации
финансира
литература
иновационна
дейност

Ползва ли
фирмата
разработки на
институти или
научни
сътрудници

3%

Има ли фирмата Има ли фирмата
звено за научнослужители, в
развойна дейностчиито длъжностни
характеристики е
включена научноразвойна дейност

БАЗА: Всички. Отговори „да‖. (Изследване сред МСП, 2011 г.)
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¹ Фондация ПИК, 2007.
² Тодоров, 2006.
³ Фондация ПИК, 2009.
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Фактори за развитие

звено за научно-развойна дейност и служители, отговарящи за такава
дейност. Сътрудничеството с научни институти, университети и
академията също е ограничено — 4% са ползвали научни разработки в
дейността си, а приблизително една десета от предприятията са
сътрудничили с университети.

1 от 5 МСП полагат

От интернет се възползват значително по-висок дял предприятия, но
този дял изглежда недостатъчен (по-малко от половината от МСП) в
контекста на масовото навлизане на световната мрежа в живота и
бизнеса. 37% от предприятията декларират, че имат интернет страница,
а 17% твърдят, че се възползват от приложението на интернет
технологията в продажбите.

дейност.

Дистанцията между микро, малки и средни предприятия в ползването
на интернет приложения е значителна. Ако над 80% от средните по
размер предприятия имат страница в интернет и близо 60% от малките
по размер, то само 33% от микропредприятията имат такава. Ако една
от две средни фирми и една от три малки фирми са си осигурили
възможността за онлайн продажби, то едва 15% от микро фирмите са
направили това.

достатъчно

усилия да развиват
иновационна

1 от 10 имат
средства, за да
финансират
иновации в
предприятията си.

Индекс за Иновационна активност
Индексът измерва в каква степен предприятията упражняват
иновационна дейност.
Иновационната дейност е дефинирана като:
Създаване на иновационна инфраструктура в предприятието;
Разработване на нови продукти и реализирането им на пазара.
Индексът съдържа следните два равнопоставени компонента:
Наличие на иновационна инфраструктура в предприятието;
Наличие на разработки за нови продукти.
Индексът отчита иновационните дейности на предприятията през
последната една и през последните пет години и е пресметнат за всяко
предприятие, включено в изследването, след което е обобщен по
размер на предприятието, по сфери на основна дейност и по район за
планиране. За повече информация относно методологията и
стойностите на индекса вж. Приложение).
Каква е иновационната активност на МСП?
В 80% от МСП иновационната активност е ниска, в 11% — по-скоро ниска,
5% — нито ниска, нито висока, 3% — по-скоро висока и едва в
незначителния 1% от предприятията — висока.
Иновационната активност в средните предприятия е над три пъти по-
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Иновационната
активност в
средните
предприятия е 3
пъти по-висока от
тази в микропредприятията.

4

висока, а тази в малките — почти два пъти по-висока от иновационната
дейност в микропредприятията. Най-иновативни са предприятията в
сферата на производството, а най-малко иновативни са тези в сферата
на търговията.

Фактори за развитие

¹ Посочените резултати са базирани на
оценени регресионни зависимости и всеки от
посочените фактори са значими при ниво на
значимост р<0.05.

Наблюдават се три района за планиране с по-висока иновационна
активност от средната за страната — Североизточен, Югоизточен и
Югозападен район. Най-ниската е тази активност е в Северозападна
България, следвана от Южен централен район.

Най-иновативни са
Фактори, определящи иновационната активност на МСП
На базата на иконометрично моделиране са идентифицирани
факторите, които към настоящия момент имат статистически значимо
влияние върху иновационната активност в предприятията. Отчетените
основни фактори са, както следва:¹
(1) Големината на предприятието: иновационната активност
нараства с увеличаване на броя на заетите в предприятието.
(2) Средната възраст на машините и оборудването:
иновационната активност е по-голяма в предприятията с понови машини и оборудване, и обратно — намалява с
остаряването на оборудването.

МСП в сферата на
производството, а
най-слабо
иновативни МСП в
сферата на
търговията.

(3) Образование на предприемача: иновационната активност
на предприятието зависи от степента на образование на
предприемача.
(4) Достъп до финансиране: иновационната активност нараства
с облекчаването на достъпа до финансиране, и обратно —
намалява с ограничаването му.

Фигура 43

Фигура 29
Познаване на портала за
обществени консултации на
Министерски съвет

Разпределение на стойностите на индекса за иновационна
активност, собствени изчисления

80%

11%

0-20 /ниска
инновационна
активност

87

21-40 /по-скоро
ниска
иновационна
активност

5%

3%

1%

41-60 /нито
ниска, нито
висока
иновационна
активност

61-80 /по-скоро
висока
иновационна
активност

81-100 /висока
иновационна
активност
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Познавате ли електронния протал на
Министерски съвет за обществени
консултации www.strategy.bg?
БАЗА: Всички. (Изследване сред МСП, 2011 г.)
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Фигура 44

Фактори за развитие

Достъпът до

Средни стойности на индекса по размер на предприятията
(иновационна активност), собствени изчисления

финансиране пряко
36
Средно за
икономиката

влияе върху

21

иновационната
активност на МСП.

11

Микро

Фигура 45

Малки

Средни

Средни стойности на индекса по сфера на дейност на
предприятията (иновационна активност), собствени
изчисления

22
Средно за
икономиката 10

Производство

Фигура 46

15
12

Търговия

Услуги

Строителство

Средни стойности на индекса по райони на планиране
(иновационна активност), собствени изчисления
20
15

13

11

Средно за
страната
7

6

Северозападен

Северен
централен

Североизточен

Югоизточен

Югозападен

Южен
централен

0 – 20

21- 40

41 – 60

61 – 80

81 – 100

ниска иновационна
активност

по-скоро ниска
иновационна
активност

нито ниска, нито
висока иновационна
активност

по-скоро висока
иновационна
активност

висока иновационна
активност
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Фактори за развитие

Интелектуална собственост
Роля на търговските марки и патенти
Успешната интернационализацията на българските МСП в рамките на
европейския и световния пазар може да се осъществи чрез
предлагането на по-високо качество или собствена търговска марка.
Предлагането на собствена търговска марка е по-трудно за постигане
предвид високо конкурентния пазар на ЕС.
Значението на създаване на брандове и собствена марка може да се
илюстрира от следния пример1. Клъстерът от производители на обувки
в долината Синос на Южна Бразилия се развива много динамично от
края на 60-те години на миналия век. Тази динамика се дължи на
интеграцията на компаниите от клъстера в обувната стойностна верига
на САЩ. Глобалните купувачи в тази верига налагат стандарти на
местните производители, организират маркетинга и логистиката,
осигуряват дизайна и технологичната поддръжка. Така водещите
предприятия от веригата създават конкурентна и в същото време
поддържаща бизнес среда, в която производителите от Бразилия
оперират. Местните компании обаче, бързо се развиват и учат в това
взаимодействие. От 1980 г. те са вече сред най-компетентните в света
производители на обувки. В началото на 90-те години обаче,
производството е силно заплашено от конкуренцията на китайски
производители с подобно качество, но на по-ниски цени на пазара на
САЩ. Единствената спасителна стратегия за бразилците е развитие на
конкурентно предимство чрез по-висока добавена стойност в собствен
дизайн и маркетинг. Местните износители обаче, основателно се
опасяват от „санкции‖ от страна на водещите предприятия, които
държат ключовите компетенции именно в дизайна и маркетинга. Все
пак, през втората половина на 90-те години част от тези производители
на обувки развиват компетенции в областта на дизайна и маркетинга,
ставайки износители за пазарите на Европа и други латиноамерикански
страни.

¹ Humphrey and Schmidz, 2002.

Фигура 48
Регистрирани търговски марки
Да

Не
94%

90%

10%

6%

Национална

Международна

Има ли предприятието регистрирана
търговска марка?
БАЗА: Всички. (Изследване сред МСП, 2011 г.)

Фигура 49
Регистрирани патенти

Фигура 47

Активност, свързана с интелектуална собственост
7%

6%

Фирмата има
предстояща
регистрация на
патент в чужбина
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Фирмата има
достатъчно
финансов ресурс
за финансиране
на патент

1%

Фирмата има
достатъчно
финансов ресурс
за финансиране
на търговска
марка

1%

Фирмата има
предстояща
регистрация на
патент в България

Фирмата познава
възможността за
регистриране на
марка в
Общността

Фирмата е
правила опит за
ползване на
търговската
марката като
особен залог

Фирмата познава
стойността на
търговската си
марка

98%

92%

Вярно ли всяко от следните твърдения за Вашето предприятие?
БАЗА: Всички. Отговори „да‖. (Изследване сред МСП, 2011 г.)
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Не

5%

4%
1%

Да

8%
В България

2%
В чужбина

Има ли предприятието регистриран
патент?
БАЗА: Всички. (Изследване сред МСП, 2011 г.)

4

Интелектуалната собственост и МСП
10% от МСП имат регистрирана търговска марка у нас, а 6% в чужбина.
При патентите тези регистрации са съответно 8% и 6%. Предстоящите
регистрации са незначителен дял.
Тази ситуация е обусловена от недостатъчния финансов ресурс за тази
дейност — едва 7% имат достатъчно средства за регистрация на
търговска марка, а 5% — за патент.
Наблюдаваме твърде ниско ниво на познаване на стойността на
интелектуалната собственост, както и възможностите за регистриране
на такава в ЕС.

Индекс за търговски марки и патенти
Индексът измерва степента, в която предприятията имат
регистрирани търговски марки и патенти, както и готовността им да
регистрират такива.
За целите на анализа патентната дейност е ограничена до следните
показатели:
Регистрация на търговски марки и патенти у нас и в чужбина;
Възможност за финансиране на такава дейност;
Информираност на предприятието в тази област.
Индексът „Търговски марки и патенти‖ дава възможност за обобщение
на всички дейности, свързани с интелектуалната собственост и
прилагани от МСП, като съдържа посочените по-долу три равнопоставе-

Фигура 50

Разпределение на стойностите на индекса за интелектуална
собственост (търговски марки и патенти), собствени
изчисления

93,9%

4,3%

1,6%

0,0%

0,2%

0-20 /ниска степен 21-40 /по-скоро 41-60 /нито ниска, 61-80 /по-скоро 81-100 /висока
на патентна
ниска степен на
нито висока
висока степен на
степен на
дейност
патентна дейност
степен на
патентна дейност патентна дейност
патентна дейност
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Фактори за развитие
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Фактори за развитие

ни компонента:
Наличие на регистрирани търговски марки и патенти у нас и в
чужбина, както и предстоящи регистрации;

1 Посочените резултати са базирани на
оценени регресионни зависимости и всеки от
посочените фактори са значими при ниво на
значимост р<0.05.

Наличие на достатъчен финансов ресурс в предприятието за
регистриране на търговска марка, патент или друга
интелектуална собственост;
Степен на информираност на предприемачите по отношение на
стойността и възможностите, които дава търговската марка,
както и по отношение на регистрирането на такава в ЕС.
За повече информация относно методологията и стойностите на
индекса вж. Приложение.
Общ поглед върху патентната
готовността им да имат такава

дейност

на

МСП,

както

и

Почти всички МСП у нас (94%) имат ниска степен на патентна дейност.
Много малък, почти незначителен дял от тях са относително по-активни
в тази посока — 4% имат по-скоро ниска патентна дейност, а 2% — нито
ниска, нито висока. Налице са само единични случаи с висока степен
на патентна дейност.
Патентната дейност е най-голяма сред малките предприятия, където тя
е почти два пъти по-висока от тази в микропредприятията.

1 от 10 МСП имат
търговска марка в
страната, а 1 от 20
— в чужбина.

Сферите на търговията и производството са най-развити по отношение
на патентната дейност.
Югоизточен район за планиране е водещ по този фактор на развитие в
сектор МСП.

Фактори, определящи патентната дейност на МСП
На базата на иконометрично моделиране са идентифицирани
факторите, които към настоящия момент имат статистически значимо
влияние върху патентната дейност в предприятията.

Фигура 29
Познаване на портала за
обществени консултации на
Министерски съвет

Отчетените основни фактори са както следва1:
(1) Големината на предприятието: като цяло, с нарастването
на големината на предприятието се увеличава и патентната
дейност.
(2) Иновационна активност: Патентната дейност е пряко
свързана с иновационната активност на предприятията. С
нарастването на иновативността на предприятията, нараства и
активността им по отношение на интелектуалната собственост.

(3) Добри практики: С увеличаването на прилагането на добри
практики нараства и патентната активност на предприятията.
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Фигура 51

Средни стойности на индекса по размер на предприятията
(търговски марки и патенти), собствени изчисления

Фактори за развитие
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Фигура 52
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предприятията (търговски марки и патенти), собствени
изчисления
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Фигура 53

Търговия
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Средни стойности на индекса по райони на планиране
(търговски марки и патенти), собствени изчисления
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* Липсват достатъчно случаи за анализ.
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иновационната
активност.

4

Фактори за развитие

Интернационализация на дейността
Роля на интернационализацията
Под интернационализация на предприятията обикновено се разбира
процесът на излизане и нарастващото им включване в международните
пазари1. Доскоро интернационализацията се свързваше главно с вноса
и износа на предприятията. Днес обаче, интернационализацията се
разглежда като много по-сложен комплекс от дейности — наред с
традиционният внос и износ, в нея се включват още партньорство с
чуждестранни фирми, привличане на чуждестранни инвестиции или
създаване на чуждестранни представителства, участие в международни
клъстери и мрежи и други.2

¹ Welch and Luostarinen, 1988.
² ЕС 2004.
³ Wild et al. 2007.

Фигура 55
Информация за международни
пазари

Основни причини за нарастващата интернационализация на МСП в
глобален план са дерегулацията, намаляването на търговските
бариери, развитието на ИКТ и особено на интернет, намаляването на
транспортните разходи, развитието на нови предприемачески
способности и формирането на международни мрежи. Именно
глобалната мрежова икономика създава възможности и малките
предприятия да се възползват от бързото намиране, обработване и
използване на необходимата информация с цел експлоатация на нови
продукти, знание и подходи3.

Да
6%

Не
94%
Има ли през последната година в предприятието
достатъчно новопостъпила информация за
международните пазари и контакти с
потенциални контрагенти?
БАЗА: Всички. (Изследване сред МСП, 2011 г.)
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Форми на износ и международно партньорство
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Вносители и износители

77%

Да

Не
95%

88%
31%

25%

17%
6%
Фирмата
изнася сама
/директно

Фирмата
изнася чрез
търговци
/агенти

20%

13%

Фирмата
Фирмата е под- Фирмата има Фирмата има Фирмата има
изнася по друг доставчик на
свои подсъвместно свой филиал в
начин
фирма в
доставчици в предприятие с
чужбина
чужбина
чужбина
фирма в
чужбина

По какъв начин е реализирало своя износ предприятието през последната година? Кои от следните форми на
сътрудничество с чуждестранни партньори ползва предприятието?
БАЗА: Предприятия износителки. (Изследване сред МСП, 2011 г.)
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12%

Вносители

5%
Износители

Има ли предприятието реализиран внос на
материали и продукти през последната година?
Има ли предприятието реализиран износ на свои
продукти и /или услуги през последната година?
БАЗА: Всички. (Изследване сред МСП, 2011 г.)

4

До неотдавна малкият размер на предприятията се приемаше за
недостатък за интернационализацията на МСП, тъй като на тях често им
липсват
ресурси
за
излизане
на
външните
пазари,
а
интернационализацията им беше разглеждана като случайна или
непланирана.1 Днес се наблюдава съществено нарастване на дела на
международната търговия, дължащ се на малки предприятия.2 Тази
нова промяна на международните пазари дава сериозно основание за
преосмисляне на политиките, насърчаващи интернационализацията на
предприятията и целевото им насочването към МСП.

Интернационализацията на МСП и участието им в клъстери
През 2010 г. 12% от МСП са осъществили внос, а 5% са реализирали
износ на стоки и услуги. В 77% от случаите експортните предприятия
изнасят директно сами, а 17% изнасят чрез търговци или агенти. Близо
една трета от изнасящите компании са под-доставчици на фирми в
чужбина, а една четвърт имат свои под-доставчици извън страната.
Сред фирмите износители малко над една четвърт не могат да осигурят
постоянство в качеството и количеството на изнасяната продукция.
Нивото на информираност за международните пазари през последната
година е много ниско — едва 6% от предприятията считат, че разполагат
с достатъчно новопостъпила информация.
Налице е известна активност по отношение на участието в изложения и
панаири, като най-често посещаваните такива са в чужбина — почти
всяко пето предприятие заявява, че е участвало в такива изложения.
Освен в тях, предприятията са участвали и в кооперационни борси,
бизнес делегации, международни бизнес форуми, но наблюдаваните
дялове на такива участия все още са относително ниски.
Участието на МСП в клъстерни дейности засяга много нисък дял от
предприятията — 4%. Интервюираните мениджъри посочват, че найчесто клъстерните дейности включват обучения, иновации и публичночастни партньорства. Най-често споменаваната полза от участието в
клъстер е откриването на партньорства.
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Фактори за развитие

¹ Westhead et al., 2002.
² OECD 1997.

Участието в
клъстери на МСП е
твърде ниско.
Мнозина не са
чували за тази
форма на
сътрудничество.
(Клъстер: географска
концентрация на
взаимно свързани
компании и
институции в
специфични области.
М.Портър)
Фигура 58
Участие в клъстер от свързани
дейности

Участие в изложения и панаири

Да
4%

18%

10%

10%
4%

Изложение /панаир Изложение /панаир
в България
в чужбина

Кооперационни
борси

Международни
бизнес форуми

Участвало ли е предприятието в следните видове събития през последната година?
БАЗА: Всички. Отговори „да‖. (Изследване сред МСП, 2011 г.)
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6%

Бизнес делегации

Не
96%
Участва ли предприятието в клъстер в сектора
на дейността на предприятието??
БАЗА: Всички. (Изследване сред МСП, 2011 г.)

4
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Индекс за интернационализация
Индексът измерва степента на интернационализация на дейността
на предприятията.

Българските МСП

За целите на анализа приемаме, че интернационализацията включва:

не познават

Участия в специализирани международни събития;

възможностите за

Осъществяване на внос на суровини, материали, продукти;

бизнес в рамките

Реализиране на износ на собствени продукти /услуги.

на клъстери и едва

Индексът съдържа следните два равнопоставени компонента:
Извършване на целенасочени дейности, свързани с представяне
на предприятието на специализирани международни събития;
Осъществяване на външнотърговска дейност.
Индексът отчита дейностите, свързани с интернационализацията на
предприятията през последната година и е пресметнат за всяко пред-

Фигура 59

Дейности в рамките на клъстерите

43%

41%

41%
31%
11%

Обучения

Иновации

Публично-частно
партньорство

Интернационализация

Други

Дейности в кои от следните области се реализират в рамките на клъстера, в който участва
предприятието?
БАЗА: Предприятия, участващи в клъстери. (Изследване сред МСП, 2011 г.)
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Ползи от участието в клъстер

78%
61%
43%

Какви са ползите на предприятието от участието му в клъстер?
БАЗА: Предприятия, участващи в клъстери. (Изследване сред МСП, 2011 г.)
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17%

14%

8%

Участие в
международни
срещи и
конференции

Осигуряване на
сигурност за
реализация на
продукцията

Генериране на
идеи за нови
продукти

Получаване на
ценна
информация

Получаване на
взаимопомощ
при съвместни
поръчки

Обмяна на
опит за добри
практики

Откриване на
партньори

21%

Участие в
панаири
/изложения

49%

Осигуряване на
сигурност на
доставките

61%

4% от тях участват в
такива.

4

приятие, включено в изследването, след което е обобщен по размер на
предприятието, по сфери на основна дейност и по район за планиране.
(За повече информация относно методологията и стойностите на
индекса вж. Приложение.)

Фактори за развитие

¹ Посочените резултати са базирани на
оценени регресионни зависимости и всеки от
посочените фактори са значими при ниво на
значимост р<0.05.

Каква е степента на интернационализация на МСП?
95% от предприятията имат ниска степен на интернационализация на
дейността. Останалите 5% имат по по-скоро ниска или нито ниска,
нито висока степен на интернационализация. Наблюдаваме само
единични случаи с по-скоро висока и висока степен на
интернационализация.
Най-интернационализирани са средните предприятия — над два пъти
повече от микро и малките предприятия. Предприятията в сферата на
производството са с най-висока степен на интернационализация. От
районите на планиране Южен централен е водещ в това отношение.

Най-висока
степен на

Фактори, определящи интернационализацията

интернационализация

На базата на иконометрично моделиране са идентифицирани
факторите, които към настоящия момент имат статистически значимо
влияние върху степента на интернационализация на предприятията.
Отчетените основни фактори са, както следва:¹

демонстрират

(1) Големината
на
предприятието:
степента
на
интернационализация нараства с увеличаване броя на заетите в
предприятието.
(2) Иновационна активност: степента на интернационализация
нараства с увеличаването на иновационната активност на МСП.

средните по размер
предприятия,
предприятията в
сферата
Фигура
29

на

производството и

Познаване на портала за
обществени консултации на
Министерски съвет

Фигура 61

иновативните

Разпределение на стойностите на индекса за
интернационализация, собствени изчисления

предприятия.

94,5%

3,0%

2,0%

0,2%

0,2%
Познавате ли електронния протал на
Министерски съвет за обществени

0-20 /ниска степен 21-40 /по-скоро 41-60 /нито ниска, 61-80 /по-скоро
81-100 /високаконсултации www.strategy.bg?
БАЗА: Всички. (Изследване сред МСП, 2011 г.)
на интерниска степен на нито висока степен висока степен на степен на интернационализация
интерна интеринтернационализация
национализация национализация национализация
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Фигура 62

Иновационната

Средни стойности на индекса по размер на предприятията
(интернационализация), собствени изчисления

активност е

46

предпоставка за

Средно за
икономиката

интернациона-

20

20

Микро

Фигура 63

Малки

лизация.

Средни

Средни стойности на индекса по сфера на дейност на
предприятията (интернационализация), собствени изчисления

32
18

Производство

Фигура 64

Средно за
икономиката

19

Търговия

20

Услуги

Строителство

Средни стойности на индекса по райони на планиране
(интернационализация), собствени изчисления

52
45
38
32

31 Средно за
24

страната

20
19

19

18

17
10
Северозападен*

Северен
централен

Североизточен

Югоизточен

Югозападен

* Липсват достатъчно случаи за анализ.

0 – 20

21- 40

41 – 60

61 – 80

81 – 100

ниска
интернационализация

по-скоро ниска
интернационализация

нито ниска, нито
висока
интернационализация

по-скоро висока
интернационализация

висока степен на
интернационализация
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Южен
централен

4
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Добри практики
Роля на добрите практики
Най-общо, „добрите практики‖ включват последователни стъпки от
предвидими и управляеми дейности — от приемането на идеята до
нейното внедряване.1 Много често добрите практики са генерични, т.е.
общо приложими. В този случай можем да предположим относително
лесен трансфер на такива практики от големите към малките
предприятия.2 Именно поради общоприложимостта на генеричните
практики, за целите на анализа са идентифицирани такива практики,
които са относително лесно преносими от големите и средните към
малките и микропредприятия.

¹ Isaksen and Tidd, 2006; Dobbs and Hamilton, 2007.
² Edwards, 2000; Tidd, 2001.

В контекста на облекчения достъп до информационни технологии, и
развитието на пазара на тези стоки и услуги и глобалната тенденция на
спад в цените им, МСП вече имат възможност да се възползват от
добрите практики в тази област. Приложението на интернет технологии
улеснява достъпа на предприятия до информация, комуникацията им с
бизнес партньорите и дава възможност за реализиране на продажби с
ниски транзакционни разходи. Използването на управленски
информационни системи подобрява значително организационния
процес, понижава вътрешно-фирмените транзакционни разходи, дава
точна и навременна информация за вземане на решения и т.н.
Наличието на стратегия, насочена към човешките ресурси, е от
значение за устойчивото развитие на предприятията в краткосрочен и
дългосрочен план. Изискванията на модерния глобален пазар налагат
потребности от нови компетентности и умения, които постепенно
навлизат и на вътрешния ни пазар. Тези нови умения и знания могат да
бъдат създадени единствено посредством целенасочена политика към
повишаване квалификацията на персонала.

Фигура 66
Информация за добри практики
Да
12%

Фигура 65

Системи за управление на процеси

6%
4%

5%
3%
Не
88%

Управление на
отношенията с клиенти

Управление на
отношенията с
доставчици

Интегрирана система за
управление на вътрешни
процеси

Има ли предприятието въведени следните автоматизирани системи за управление?
БАЗА: Всички. Отговори „да‖. (Изследване сред МСП, 2011 г.)
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Друг вид система за
управление на процеси

Има ли през последната година в
предприятието достатъчно новопостъпила
информация за добрите практики в
управлението, в т.ч. в производстения процес и
подобряването на качеството?
БАЗА: Всички. (Изследване сред МСП, 2011 г.)

4

Разработването и прилагането на пазарни стратегии в условията на
силна конкуренция на европейския и световния пазар е решаващо за
успеха на предприятията. Поради разширения достъп до информация
през последните години и пазарния натиск, дейности като планиране,
маркетингови проучвания, разширяване на вътрешните и външните
пазари, които са специфични за големите предприятия, все повече се
пренасят и във функционирането на МСП.
Ето защо, добрите практики в използването съвременните технологии,
стратегии за развитие на човешките ресурси и пазарни стратегии се
оказват ключови фактори за конкурентоспособността на МСП, а
трансферът на добрите практики в прилагането им подпомага
значително развитието на сектора.

Добрите практики и МСП
Добрите практики в ИКТ показват, че най-разпространено е
прилагането на интернет технологиите. 37% от предприятията имат
интернет страница, а 27% — електронен подпис на управляващите.
Делът на МСП, които прилагат информационни управленски системи,
все още е много нисък — под 6%.
Обучението на персонала като практика също все още не е навлязло в
ежедневието на повечето МСП, но е относително по-широко прилагано.
37% от предприятията организират вътрешно фирмени обучения, а 17%
— външни специализирани обучения в областта на дейността на
предприятието.

Фигура 67

Обучение на персонал

37%

17%
11%
3%

Обучения по
използване на
ИКТ
приложения

Участвали ли са ръководителите и служителите на предприятието в обучения за повишаване на
квалификацията през последната година?
БАЗА: Всички. Отговори „да‖. (Изследване сред МСП, 2011 г.)
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1%
Други видове
обучения

2%
Специализира
ни обучения
за
интелектуалн
а собственост

Езикови
обучения

Външни
специализира
ни обучения в
професионалн
ата сфера на
фирмата

Външни
специализира
ни обучения
за управление
и продажби

Вътрешнофир
мени
обучения

7%

Фактори за развитие
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Разширяване на портфолиото от продукти през последната година има
в 14% от предприятията, а почти толкова (13%) са разширили пазара си
в страната. Само 3% от МСП са успели да разширят външните си пазари.

Фактори за развитие

Всяко 10-то МСП се
стреми към
прилагането на все

Индекс за добри практики
Индексът измерва степента на приложение на добри практики в
дейността на предприятията.

повече добри
практики.

За целите на анализа добрите практики са ограничени до тези, които
описват вътрешната организация на дейността и включват:
Използване на съвременни ИКТ в дейността;

Най-често добрите

Прилагане на стратегия за развитие на човешките ресурси;

практики се срещат

Разработване и прилагане на пазарни стратегии.
Индексът на добрите практики дава възможност за обобщение на
всички прилагани от МСП практики и съдържа следните три
равнопоставени компонента:
Степен на използване на ИКТ (като функция от: (1)
приложението на управленски информационни системи и (2)
приложението на интернет технологии);
Степен на прилагане на стратегия за развитие на човешките
ресурси в предприятието (като функция от: (1) оценка за
квалификацията на персонала и (2) наличието на проведени
обучения за повишаването на квалификацията на персонала
през последната година);
(За повече информация относно методологията и стойностите на
индекса вж. Приложение.)

Фигура 68

предприятията в
сферата на
производството.
Жените
предприемачи са
по-склонни да
прилагат добри

Планиране и маркетинг

практики от

69%

мъжете.

33%
17%

16%

Анализ на състоянието и факторите за развитие на МСП,
изготвен от ИАНМСП и НОЕМА, 2011 г.

Фирмата е
провела
проучване на
пазара в страната
последните пет
години

Фирмата има
разработена
маркетингова
стратегия

Фирмата има
практиката да
планира в
дългосрочен план
(6 и повече
години)

Фирмата има
практиката да
планира в
средносрочен
план (3-5 години)

Фирмата има
практиката да
планира в
краткосрочен
план (1-2 години)

Вярно ли всяко от следните твърдения за Вашето предприятие?
БАЗА: Всички. Отговори „да‖. (Изследване сред МСП, 2011 г.)

Фирмата е
провела
проучване на
пазара в чужбина
последните пет
години

4%

3%

100

сред

4

Степен на прилагане на пазарни стратегии (като фукнция от: (1)
наличието на краткосрочни, средносрочни и дългосрочни
планове за дейността и (2) разработени и прилагани пазарни
стратегии на вътрешния и външния пазар).

Фактори за развитие

1 Посочените резултати са базирани на
оценени регресионни зависимости и всеки от
посочените фактори са значими при ниво на
значимост р<0.05.

Разпространение на добрите практики сред МСП
Наблюдава се известно навлизане на добрите практики в дейността на
МСП — по 45% от предприятията прилагат такива в ниска или по-скоро
ниска степен, а всяко десето предприятие прилага добри практики в
по-значителна степен. Все още няма МСП обаче, които да прилагат
добрите практики във висока степен.
Приложението на добри практики в средните предприятия е два пъти
по-високо от това в микропредприятията. Наблюдава се ясна тенденция
добрите практики да бъдат реализирани по-значително в по-големите
предприятия.
Добрите практики са най-разпространени в сферата на производството,
а най-малко разпространени — в сферата на търговията.
Водещи райони за планиране тук са Северен централен, Североизточен
и Югозападен район. Най-малко прилагани са добрите практики в Южен
централен и Северозападен район.

Фактори, определящи добрите практики на МСП
На базата на иконометрично моделиране са идентифицирани
факторите, които към настоящия момент имат статистически значимо
влияние върху приложението на добрите практики в МСП. Отчетените
основни фактори са, както следва:¹
(1) Големината на предприятието: Приложението на добри
практики нараства с увеличаването на броя на заетите в
предприятието.

Фигура 29
Познаване на портала за
обществени консултации на
Министерски съвет

(2) Големина на населеното място: Добрите практики са поразпространени в по-големите градове и се срещат по-рядко
при по-малките населени места.
(3) Средната възраст на служителите: Прилагането на
добрите практики нараства с намаляването на възрастта на
служителите в предприятията, а самите практики намаляват в
предприятията с по-възрастен персонал.
(4) Средна възраст на компанията: Добрите практики са поразвити в по-старите предприятия и се срещат много по-рядко
при новосъздадените МСП.
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Познавате ли електронния протал на
Министерски съвет за обществени
консултации www.strategy.bg?
БАЗА: Всички. (Изследване сред МСП, 2011 г.)

4

(5) Възраст на предприемача: Приложението на добрите
практики нараства с увеличаването на възрастта на
предприемачите, а по-младите предприемачи използват тези
практики в по-малка степен.
(6) Пол на предприемача: Жените предприемачи прилагат
добрите практики в по-голяма степен от мъжете.
(7) Образование на предприемача: Прилагането на добри
практики зависи от степента на образование на предприемача.
(8) Иновационна активност: Прилагането на добри практики е
пряко свързано с иновационната активност на предприятията. С
нарастването на иновативността на предприятието, нараства и
прилагането на добри практики.

Фактори за развитие

Два пъти повече
добри практики се
срещат при
средните по
размер
предприятия в
сравнение с микропредприятията.
По-често се срещат
добри практики
сред
предприятията в
големите градове.
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45,3%

Разпределение на стойностите на индекса за добри практики,
собствени изчисления

44,6%

8,5%
1,6%
0-20 /ниска
21-40 /по-скоро
41-60 /нито
степен на
ниска степен на
ниска, нито
приложение на приложение на висока степен на
добри практики добри практики приложение на
добри практики
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Средни стойности на индекса по размер на предприятията
(добри практики), собствени изчисления

С нарастването на
иновативността на

49

предприятието,

Средно за
икономиката

33

нараства и

23

прилагането на
Микро

Фигура 71

Малки

добри практики.

Средни

Средни стойности на индекса по сфера на дейност на
предприятията (добри практики), собствени изчисления

30
Средно за
икономиката

27

25

21

Производство

Фигура 72

Търговия

Услуги

Строителство

Средни стойности на индекса по райони на планиране (добри
практики), собствени изчисления
33
28

26
22

22

18

Северозападен
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Северен
Централен

Североизточен

Югоизточен
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Югозападен

Южен
Централен
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Фактори за устойчиво развитие и
конкурентоспособност
Етапи в конкурентоспособното развитие
Майкъл Портър постулира четири етапа в конкурентното развитие на
страните, които са ръководени съответно от производствените
фактори, инвестициите и иновациите. 1 Първият етап включва
предимства, базиращи се на основни производствени фактори като
природни ресурси, благоприятни климатични условия за дадени
страни, евтина и многобройна работна сила и други. На този етап
технологията до голяма степен се доставя от други страни, а не се
създава. Вторият етап се основава на капацитета на предприятията (и
понякога държавата) да инвестират масирано в широко мащабни
мощности, притежаващи най-добрата съществуваща технология от
световните пазари. Националната индустрия не само абсорбира, но и
подобрява чуждата технология. Третият етап се нарича ръководен от
иновациите, защото предприятията не само придобиват и подобряват
технологии и методи от чужбина, но и ги създават. Конкуренцията на
тези предприятия на международните пазари е в по-диференцирани
продукти и индустриални сегменти. Този етап бележи началото и на
съществени чуждестранни инвестиции. Последният четвърти етап,
ръководен от богатството, по същество води към икономически упадък.
Придвижването от един в друг етап не е линеен процес, а може да се
реализира с връщане назад и зигзаг ходове.
Конкурентните предимства израстват от всяка дейност във веригата на
стойността — от разработването на продукта до обслужването след
продажбата. Тези предимства обаче, се различават по степен на
устойчивост.
„Себестойността на основните фактори, фирмените процедури, които не
включват собствена технология и еднократни дизайнерски концепции,
представляват предимства, които лесно могат да се имитират. Поиздръжливите преимущества от по-висок ред са такива неща, като
наложена марка, резултат на дългогодишни маркетингови усилия или
собствена технология на процеса”,
Майкъл Портър

Конкурентоспособност и устойчивост на МСП в кризата
За целите на изследването конкурентоспособността на предприятията е
разгледана като потенциал за постигане на висока производителност,
който се основава на творчески подход към човешките, капиталовите и
физическите ресурси. Конкурентоспособността намира израз в
икономическия растеж, успешния износ на международни пазари и
овладяване на конкурентния натиск в една все по-глобализираща се
икономическа среда, а днес и в условията на икономическа криза.
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¹ Портър, 2004. Конкурентното предимство на
нациите. София, изд. „Класика и стил‖.
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Състоянието в сектор МСП и устойчивостта му в кризата са разгледани
през призмата на пет основни фактора за устойчиво развитие и
конкурентоспособност — интернационализация, достъп до финансиране, иновационна активност, прилагане на добри практики и дейност
по отношение на интелектуална собственост. Наблюдава се висока
взаимосвързаност1 между разглежданите фактори за конкурентоспособност — подобряването на един от тези фактори в дадено
предприятие води след себе си до подобряване и на друг, а
впоследствие и до подобряването на всички останали.
За всеки от факторите е построен индекс, обобщаващ различните и
разнородните дейности на предприятията в дадена насока. Индексите,
измерващи факторите за устойчиво развитие и конкурентоспособност,
не изчерпват всички възможни фактори и нямат такава претенция. Те
не включват, например, стандартизацията, която е свързана и с
прилагането на добри практики, и с иновационната дейност, и с
интернационализацията. Този фактор е включен в проведеното
проучване, но той е твърде специфичен в зависимост от размера,
отрасъла
и
продукцията
на
предприятието.
Освен
това,
стандартизацията все още се среща в малък дял от предприятията. Ето
защо, внедряването на стандартите е включено като самостоятелен
допълнителен елемент в анализа на конкурентоспособността и
устойчивостта на предприятията в кризата днес.
Като цяло, може да се направи заключението, че кризата днес е
засегнала всички МСП, независимо от това дали работят на вътрешния
или външния пазар и независимо дали развиват отделни фактори за
конкурентоспособност или не. Въпреки това се наблюдава по-устойчиво
развитие на тези предприятия, които развиват факторите си за
конкурентоспособност.
Достъпът до финансиране директно е повлиял върху заетостта в
МСП. Предприятията с по-добър достъп до финансиране са
съкратили по-малко персонал или изобщо не са освобождавали
служители — МСП от всички сфери на дейност с по-висок среден
индекс за достъп до финансиране нямат съкращения на персонала
през 2010 г. Обратно, изследваните предприятия от всички
икономически дейности с по-нисък индекс за достъп до
финансиране са правили съкращения на персонала през 2010 г.
Ограниченият достъпът до финансиране е оказал влияние и върху
затрудненията при изплащането на кредити, като негативно
влияние оказват и високите лихвени нива. Разглежданото
финансиране тук включва както достъп до различни финансови
инструменти, така и участие в правителствени, европейски и други
програми за подкрепа на МСП. Ето защо, мерките за ограничаване
на негативните ефекти на кризата върху заетостта трябва да
включват и такива, подобряващи достъпа до финансиране. В тази
връзка, по-доброто усвояване на европейските структурни фондове
би оказало благоприятно въздействие върху заетостта и
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¹ Статистически значими корелации и регресионни
зависимости.
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намаляването на безработицата. Един от начините за това е
създаване на условия за по-пълноценно усвояване на европейските
структурни фондове. Тези условия се отнасят както до по-добрата
информираност на предприемачите, така и до повишаване на
техните умения в изготвянето и реализирането на проекти.
Необходими са още усилия и за относително опростяване на
условията за кандидатстване и подобряване на взаимодействието
между заинтересованите предприемачи и отговорните за проектите
държавни агенции. Макар и индиректни, тези мерки биха оказали
пряко благоприятно въздействие върху заетостта и намаляването
на безработицата.

Ограниченият

Иновационната активност и патентната дейност също оказват
влияние върху по-добрите финансови резултати, но индиректно
посредством влиянието им върху добрите практики. Оказва се, че в
условията на криза конкурентните предимства на иновационната
дейност остават в известна степен на заден план и се проявяват
косвено върху финансовия резултат посредством натрупания чрез
добри практики човешки капитал. Това проявление е типично за
кризата и политиките на предприятията за оцеляване. Така
например, средните и микропредприятията с по-висок индекс на
иновативност са правили съкращения на персонала през 2010 г.,
докато сред предприятията от същите размерни групи с по-нисък
иновационен индекс нямат такива съкращения. По-конкретно, поиновативните МСП
от
преработващата
промишленост
са
съкращавали персонал в сравнение с не толкова иновативните.

иновациите.
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Средни стойности на индекса за достъп до финансиране по
размер на предприятията и сфера на дейност, както и ефекта
на кризата върху заетостта в тях, собствени изчисления

Няма направени съкращения на персонала през 2010 г.
Направени са съкращения на персонала през 2010 г.
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Точно обратна е ситуацията в строителството. Въпреки голямото
отражение на кризата в тази сфера, значителна част от
иновативните предприятия тук са постигнали устойчивост, което им
позволява да запазят работните си места.
Като вид иновационна дейност, влиянието на създаването на
собствени търговски марки и патенти върху заетостта сред МСП в
условията на криза следва същата логика както при иновациите.
Предприятията от всички размерни групи и от всички сфери на
дейност с по-висок индекс на патентна дейност и търговски марки
са правили съкращения на работната сила през 2010 г., докато тези
с по-нисък индекс са запазили персонал.
В години на икономически подем обаче, иновационната дейност и
дейността по отношение на интелектуалната собственост имат
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Средни стойности на индекса за иновационна дейност по
размер на предприятията и сфера на дейност, както и ефекта
на кризата върху заетостта в тях, собствени изчисления

Няма направени съкращения на персонала през 2010 г.
Направени са съкращения на персонала през 2010 г.
47
36
22 21
15

16

9

9

Микро

Малки

Фигура 75

35

Средни

9

12

Производство Търговия

12 14

Услуги

13

Строителство

Средни стойности на индекса за търговски марки и патенти по
размер на предприятията и сфера на дейност, както и ефекта
на кризата върху заетостта в тях, собствени изчисления
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водеща роля за устойчивото развитие на МСП. Ето защо,
насърчаването им би трябвало да е в основата на средносрочните
политики, които да бъдат насочени не просто към преодоляването
на кризата, а към конкурентното развитие на сектора впоследствие.
Влиянието на интернационализацията върху продажбите и
печалбата е косвено посредством ефекта й върху дейността,
свързана с интелектуална собственост, а оттам през добрите
практики. Оказва се, че кризата в сектор МСП днес засяга както
изнасящите и интернационализираните предприятия, така и тези,
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Средни стойности на индекса за интернационализация по
размер на предприятията и сфера на дейност, както и ефекта
на кризата върху заетостта в тях, собствени изчисления
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които реализират продуктите и услугите си само на българския
пазар. От една страна, предприятията, чиито обороти не са
намалели вследствие на кризата, са интернационализирани в поголяма степен. От друга страна, предприятията, в които се е
наложило да бъдат правени съкращения на персонала, също са
интернационализирани в по-голяма степен. Единствено при
малките предприятия това съотношение е обратно, но разликите са
незначителни. По-конкретно, интернационализираните в по-голяма
степен МСП от преработващата промишленост са освобождавали
част от персонала за разлика от опериращите само на местния
пазар. Отново тази сфера на дейност е в контраст със сектора на
строителство, където по-интернационализираните МСП не са
правили съкращения, за разлика от останалите. Следователно се
разграничават две групи експортни предприятия — такива, които са
губещи в кризата и такива, които успяват да печелят от нея.
Пострадали са в по-голяма степен средните интернационализирани
предприятия от преработващата индустрия, докато изглежда са
спечелили интернационализираните МСП от строителството.
Все пак се забелязва запазване на печалбата както при губещите от
кризата, така и по отношение на печелившите от нея. Ето защо,
един от основните фактори за преодоляване на кризата е
насърчаването на експортните предприятия, както на тези, които са
пострадали от кризата, така и на спечелилите от нея.
Прилагането на добри практики в дейността на предприятията
влияе директно върху постигнатите финансови резултати.
Предприятията с повече добри практики по отношение развитието
на човешките ресурси, прилагането на ИКТ, планирането на
дейността и използването на пазарни стратегии са претърпели
намаление на продажбите и печалбата в по-малка степен или
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Средни стойности на индекса за добри практики по размер на
предприятията и сфера на дейност, както и ефекта на кризата
върху заетостта в тях, собствени изчисления
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изобщо не са претърпели такива. Нещо повече, МСП с по-висок
индекс на изброените добри практики нямат съкращения на
персонал през 2010 г., за разлика от тези с по-нисък индекс на
добри практики. Това обаче, е валидно само за сферите на дейност
търговия и строителство, докато в сферата на услугите и най-вече
в сферата на производството съотношението е обратно.

Фактори за развитие

¹ Представените резултати са базирани на оценки от
системи регресионни уравнения (оценени по метода
WLS), както и отделни регресии (оценени по метода
LS), като всички представени връзки са базирани на
статистически значими оценки при p=0.05.

Наблюдаваните процеси извеждат на преден план акумулирания
човешкия капитал в предприятията, който се оказва водеща сила
при справянето с кризата на микро ниво. Ето защо стимулирането
на предприятията да развиват такива практики в средносрочен план
ще доведе до устойчиво развитие на сектора по отношение на
макроикономическите колебания.
Въз
основа
на
индексите
за
отделните
фактори
за
конкурентоспособност, основните характеристики на предприятията и
реакцията им в условията на криза са построени и тествани поредица
иконометрични модели, които да изведат значимите движещи сили в
българските МСП в сегашните условия на криза. Обобщаването на
получените резултати1 от оценката на тези модели е представено на
фигурата по-долу.
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Механизъм на влияние на факторите за конкурентоспособност
върху развитие на МСП по време на настоящата криза

Видове МСП

Фактори за устойчиво развитие и
конкурентоспособност

Достъп до
финансиране

МСП с внедрени
стандарти

(кредити, програми на ЕС,
заеми от роднини, др.)

Реакция в кризата днес

По-малко съкращаване на
персонала
(МСП с по-добър достъп до
финансиране са съкратили по-малко
служители)

Интернационализация
(износ, внос,
външнотърговска дейност)

По-малки затруднения при
изплащането на кредити

МСП износители

Иновационна
активност

(МСП с по-добър достъп до
финансиране имат по-малки
затруднения в изплащането на
кредити)

(иновационна инфраструктура, нови продукти)

Патентна дейност

По-малко намаление на
продажбите

(търговски марки, патенти,
финансов ресурс,
информираност)

Характеристика на
МСП

(МСП с добри практики в по-голяма
степен са успели да запазят обема на
продажбите си)

Добри практики
(ИКТ, обучения, пазарни
стратегии)

(МСП с добри практики в по-голяма
степен са успели да запазят
печалбите си)

Размер на МСП

Изведени връзки на база
оценени регресионни модели
(p<0.05)

Изведени връзки на база оценен
структурен модел, определящи
поведението в криза (p<0.05)

ИЗТОЧНИК: Собствени оценки на база иконометрични модели въз основа на емпиричното проучване=
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По-малко намаление на
печалбата
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Изведени връзки на база оценени поведенчески
уравнения, обясняващи кризата (p<0.05)

4

Фигурата по-горе ясно очертава устойчивостта на различните групи
предприятия в кризата: предприятията с достъп до финансиране и
добри практики са претърпели по-малко негативни ефекти, а именно:
по-малко съкращения на персонала, по-малки затруднения при
изплащането на кредити, както и по-малко намаление в продажбите и
печалбата в сравнение с останалите МСП. И обратно, предприятията с
по-ограничен достъп до финансиране и по-малко добри практики
претърпяват негативни ефекти в по-голяма степен. Интересно
наблюдение в условията на криза е минаването на второстепенен план
на иновационната дейност и интернационализацията. Оказва се, че
оцеляването на МСП в настоящите условия зависи предимно от
натрупването и използването на човешки капитал посредством добрите
практики. При затруднен достъп до финансиране, висока
междуфирмена задлъжнялост и свити продажби стратегията за бизнес
успех в краткосрочен план включва предимно ефективното използване
на
наличния
човешки
капитал.
Иновационната
дейност
и
интернационализацията, които са в основата на средносрочния успех
на предприятията, не могат да доведат до незабавно отражение в
оборотите (които са изключително значими в периода на кризата). Ето
защо, наблюдаваме спиране на инвестиционни планове и увеличени
съкращения на персонал в иновативните и интернационализираните
предприятия. Когато икономиката излезе от кризата обаче, точно тези
МСП могат да се превърнат в двигател на растежа на сектора.
В заключение може да се каже, че идентифицираните връзки между
факторите за конкурентоспособност и ефектите от икономическата
криза ясно очертават профила на устойчивите предприятия, които в
краткосрочен и средносрочен план могат да изведат сектора на МСП от
кризата и да върнат икономиката отново към високи нива на растеж.
Това са преди всичко средни по размер предприятия, имащи по-голям
достъп до финансиране или повече собствени средства и преустроени
предприятия, които са въвели ключови добри практики — регулярно
обучение на персонала, системно използване на ИКТ, в т.ч. и е-бизнес
приложения, пазарни и маркетингови стратегии. С по-висок
конкурентен потенциал са и тези МСП, които въвеждат иновации,
ангажират се с патентна дейност и създаване на собствени търговски
марки, участват в различни форми на интернационализация (внос и
износ, сътрудничество с чуждестранни партньори и т.н.).

111

Анализ на състоянието и факторите за развитие на МСП,
изготвен от ИАНМСП и НОЕМА, 2011 г.

Фактори за развитие

4

Силни и слаби страни, заплахи и възможности за
развитие на МСП
Слаби страни
Според данните от настоящото изследване, в 80% от МСП иновационната
активност е ниска, в 11% — по-скоро ниска, 5% — нито ниска, нито
висока, 3% — по-скоро висока и едва в незначителния 1% от
предприятията — висока. Едва 10% от изследваните МСП имат
достатъчно средства да финансират иновационна дейност, а само 3%
имат звено за научно развойна дейност и служители, отговарящи за
такава дейност. Сътрудничеството с научни институти, университети и
академията също е ограничено — 4% са ползвали научни разработки в
дейността си, а приблизително 10% са сътрудничили с университети.
Иновационната активност в средните предприятия е над три пъти повисока, а тази в малките — почти два пъти по-висока от иновационната
дейност в микропредприятията. Най-иновативни са предприятията от
преработващата промишленост, а най-малко иновативни са тези в
търговията.
От интернет се възползват значително по-висок брой
предприятия, но този дял изглежда недостатъчен (по-малко от
половината от МСП) в контекста на масовото навлизане на е-бизнеса в
живота и деловата сфера. 37% от фирмите декларират, че имат
интернет страница, 27% — електронен подпис на управляващите и 17%
твърдят, че се възползват от приложението на интернет технологиите в
продажбите. Много нисък е все още делът на МСП, които прилагат
информационни управленски системи (под 6%).
През 2010 г. 13% от изследваните МСП заявяват, че са разработили и
лансирали нов продукт на пазара, 16% са подобрили съществено вече
съществуващ продукт, а 9% работят върху разработването на нов
продукт, който очакват да излезе на пазара в скоро време. Новите
продукти са присъщи в най-голяма степен за малките предприятия
(макар и с дял близък до този на средните), докато средните
предприятия са ориентирани в по-голяма степен към подобряване на
съществуващи продукти. В сравнение с тези две размерни групи,
микрофирмите
демонстрират
по-ограничени
възможности
за
продуктови иновации.
Доколкото иновациите са в основата на новите търговски марки и
патентна активност, не е учудващо, че едва 10% от МСП имат
регистрирана търговска марка у нас, а 6% — в чужбина. При патентите
тези регистрации са съответно 8% и 6%. Предстоящите регистрации са
незначителен дял. Подобно на продуктовите иновации, тази ситуация е
следствие от недостатъчния финансов ресурс за тази дейност — едва
7% твърдят, че имат достатъчно средства за регистрация на търговска
марка, а 5% — за патент. Нивото на познаване на стойността на
интелектуалната собственост, както и възможностите за регистриране
на такава в рамките на ЕС е твърде ниско.
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Слабите позиции в износа се дължат на това, че огромното мнозинство
от МСП работят предимно за вътрешния пазар, докато износителите са
едва 5% (по данни на Евростат, 2011 г. — 6%). Броят на фирмите
износители е приблизително два пъти по-малък от тези на вносителите
— 12% от данните на настоящото изследване и също толкова по данни
на Евростат, което обуславя и два пъти по-малкия износ от тяхна
страна в сравнение с вноса. Структурата на износа остава почти
непроменена, задържайки се в нишата на слабо преработената и нискостойностна продукция. Делът на МСП, които имат филиали или
съвместни предприятия в други страни, е най-нисък за България,
Унгария, Чехия и Кипър (по-малко или около 1%), въпреки че не е
висок и за ЕС като цяло (5%). Най-голям капацитет за
интернационализация имат средните предприятия. Така например, 17%
от средните предприятия декларират разширяване на пазара си в
чужбина през изминалата все още кризисна година, в сравнение с 4% от
малките и 3% от микрофирмите. По-ниското равнище на
интернационализация в сравнение със средното за ЕС отразява пониската конкурентоспособност на българските МСП. Може да се
заключи, че те са в началото на процеса на интеграция към
икономическите структури на ЕС и развитите международни пазари.
Според данните от проведеното проучване, въпреки кредитната
експанзия на банковата система преди кризата, днес 90% от МСП са
силно затруднени в достъпа си до финансиране, а едва 10% от тях имат
информация за фондовете, финансиращи бизнеса. Средствата на
собственика се оказват основен, но определено недостатъчен източник
за финансиране. През 2009 г. силно ограничен е и достъпът до
публични фондове — едва 4% от МСП са ползвали бюджетни програми
на българското правителство (4%), като делът на тези, възползвали се
от европейски и други чуждестранни фондове е още по-незначителен.
Всяко 10-то МСП просрочва задълженията си към банки, а всяко 3-то
закъснява с плащанията си към партньори и доставчици. 15% от МСП
чакат плащанията си от клиенти 3 и повече месеца.
Така от самооценката на МСП следва, че като най-слаби страни на тези
предприятия се очертават следните: създаване на собствени търговски
марки (брандове), патенти и друга интелектуална собственост; участие
в мрежи на сътрудничество и клъстери; позиции относно износ на
продукти. Други характеристики, които са оценени като по-скоро
слаби, са достъпът до финансиране; внедряването на иновации и
използването на маркетингови проучвания. Всъщност тези дейности,
които са водещи за създаването на устойчиви конкурентни предимства
в днешната глобализираща се икономика, се оказват едни от слабите
или най-слабите страни на българските МСП.
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Силни страни

Една от силните страни на МСП е приносът им в нарастването на
заетостта дори по време на кризата — през 2009 г. броят на заетите в
МСП се увеличава с 22 хил. души в сравнение с 2008 г., докато броят на
заетите в големите предприятия намалява за същия период с 45 хил.
души. Това още веднъж подчертава необходимостта от политики за
стимулиране на МСП, които единствени в период на криза запазват, а
дори и увеличават заетостта. Нещо повече, през 2009 г. само
микропредприятията увеличават дела си в заетостта (11%), докато
другите размерни групи предприятия губят служители. Намалението на
заетостта е по-силно в по-големите предприятия (-9%), близко до това в
средните (-8%) и доста по-слабо при по-малките (-0.2%).
Към силните страни на българските МСП може да се отнесе и
нарастващото прилагане на обучение на персонала, както вътрешнофирмено (при 37% от МСП), така и външните специализирани обучения
(при 17% от тях). Именно фирменото обучение е от ключово значение
за повишаване квалификацията на служителите в условията на бързите
технологични и други промени. Вероятно това е позволило на 14% от
изследваните МСП да разширят предлаганото от тях портфолио от
продукти през последната година и на почти толкова (13%) да разширят
пазара си в страната.
Всяко десето МСП се стреми към прилагането на все повече добри
практики, свързани с по-активното използване на ИКТ, фирменото
обучение на служителите, по-доброто планиране и маркетингови
анализи. Приложението на добри практики е по-значително в поголемите предприятия — то е два пъти по-високо в средните по размер
предприятия в сравнения с микропредприятията. Добрите практики са
най-разпространени в производството, а най-малко разпространени — в
търговията, те се срещат по-често сред фирмите в големите градове и
по-рядко сред тези от по-малките населени места. С нарастването на
иновативността на предприятието, нараства и прилагането на добри
практики. За отбелязване е, че жените предприемачи прилагат добрите
практики в по-голяма степен от мъжете предприемачи, а така също че
интезивността на внедряване на добри практики зависи от равнището
на образование на предприемачите. На основата на тези данни се
очертава ясно, че прилагането на добри практики, насочени към
повишаване равнището на човешкия капитал на фирмите, е от ключово
значение за техния успех, особено в условия на криза.
От самооценката на анкетираните предприятия се вижда, че те
оценяват като силни страни именно наличието на квалифициран
персонал, което е тясно свързано с фирменото обучение; подобрените
възможности за достъп до информация поради по-активното
използване на ИКТ; по-доброто планиране на дейността и
маркетинговите дейности. Макар и тези добри практики да са от
ключово значение за оцеляване на МСП в условията на криза, очевидно
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те не са достатъчни за създаването на устойчиви конкурентни
предимства, които ще са им необходими след излизането от кризата.
Макар е все още неочертано като тенденция, трябва да се отбележи, че
в рамките на кризата мнозинството МСП са предприели сериозни
стъпки към повишаване на рентабилността и ефективността на
предприятията. Повече от половината от всички са предприели
действия по повишаване на изискванията към представянето на своя
персонал, към по-точна отчетност на вземания и задължения, към постриктен контрол върху продукти и доставки.

Фигура 80

Самооценка на МСП за техните силни и слаби страни

БАЗА: Всички. (Изследване сред МСП, 2011 г.)
ЛЕГЕНДА:
СИЛНИ СТРАНИ
ПО-СКОРО СИЛНИ СТРАНИ
ПО-СКОРО СЛАБИ СТРАНИ
СЛАБИ СТРАНИ
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Заплахи
Проучванията от предишни финансови кризи показват, че кризата в
кредитирането може да има дългосрочни ефекти върху стойността на
активите,
правителствените
дългове,
заетостта.
Негативните
структурни ефекти от кризата биха били намалена склонност на
предприятията да инвестират (поради обезценяване на активите), а
сред потребителите — ниска склонност за потребление. Влошеното
финансово състояние на правителствата може да доведе до
намаляване на разходите от тяхна страна и/или вдигане на данъците,
което може да доведе до W сценарий на кризата. Очакваното
намаление на усилията и средствата за изследователска и развойна
дейност може да доведе и до изоставане в техническия прогрес, а
високата безработица — до загуба на умения сред работниците и
служителите.
Според самите изследвани предприемачи, две са основните групи
проблеми пред тях в началото на 2011 г. Първата група се отнася до
невъзможност за намаляване на разходите и липса на пазари за
реализация на продуктите и услугите. Втора група включва опасността
от нарастващата междуфирмена задлъжнялост (която се отразява
негативно и върху отношенията с доставчици); наличието на голяма
сива част в сектора на дейност; и замразяването на инвестиционните
планове на фирмата. Посочените пет проблемни области на практика
са основните заплахи пред растежа и конкурентоспособността на
българските МСП. Тези заплахи могат да бъдат преведени като
проблеми на бизнес средата, финансовата сигурност и стабилност на
фирмите, недостатъчен достъп до Единния пазар на ЕС.
Средната възраст на всички изследвани собственици /мениджъри на
МСП е 46 години. Най-многобройна е групата на 41-50 годишните (32%),
непосредствено следвана от по-младата група на 31-40 годишните
(30%). На трето място идва групата на 51-60 годишните (24%). Наймладите (до 30 години) и най-възрастните (над 61 години) си поделят
по равно 14% от всички. Затова и друга заплаха в случая е проблемът с
трансфера на бизнеса в семейството или на подходящи служители при
най-възрастните предприемачи. Редица изследвания са разкрили, че
често пъти МСП приключват съществуването си с отказа на собственика
да продължи активната си дейност.
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Възможности

Възможностите пред развитието на сектора на МСП се свързват найвече с очакваното икономическо възстановяване и адекватното
поведение от страна на предприятията. Според цитираното изследване
на Европейската централна банка, най-често споменаваните
предизвикателства пред европейските МСП днес са спадът в търсенето
(28%) и трудният достъп до финансиране (19%). Сериозността на
второто предизвикателство е различна в различните страни на ЕС, в
различните сектори и размерни групи МСП. Във всеки случай, сега е
моментът, когато навременните и добре обмислени правителствени
мерки имат по-голямо значение в сравнение с когато и да било. Това
се отнася не само до двете споменати области, но и до целия спектър
от мерки по отношение на МСП. В това отношение се разчита много на
приетия от всички държави членки на ЕС SBA.
Някои предприятия виждат в кризата възможност да подобрят
позициите си в сравнение с конкурентите. Кризата поражда когнитивни
промени, които могат да доведат до нови идеи за продукти и
производствени методи. Докато затварянето или банкрутът на
предприятия има висока социална цена, обратната страна на медала е,
че това се случва с най-ниско ефективните фирми, а така също и че се
създава пространство за навлизане на нови играчи.
Определена възможност за прогреса на българските МСП е
сравнително
високото
образование
на
техните
собственици
/мениджъри. Малко над половината от собствениците на МСП са със
средно образование, докато делът на тези с висше образование е с 11%
по-нисък. Сред предприемачите висшистите се срещат два пъти почесто отколкото средно в страната. Две трети от всички заявяват, че
ползват чужд език, една пета — два и повече езика. Заслужава си да се
отбележи, че високо образованите и ползващите чужди езици женипредприемачи са значително повече отколкото мъжете (75% от жените
декларират, че ползват чужди езици при 61% от мъжете). Окуражаващо
е също така, че нагласата за втори шанс нараства с намаляването на
възрастта — над 75% от собствениците на възраст до 40 години биха
започнали бизнес отново в случай на провал при 50% от тези на възраст
между 51 и 60 години и 33% от тези над 61 години.
Ориентацията на голямата част от МСП към местния пазар определено
им помага да оцеляват в кризата. В същото време обаче, именно
експортът (където средните предприятия определено имат по-висок
дял) се очертава като водещ за икономическото възстановяване. Това
означава, че в средносрочен план тези предприятия имат по-добра
перспектива.
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Анализираните силни и слаби страни на българските МСП, както и
заплахите и възможностите за тяхното развитие дават основание три
години след присъединяването на страната ни към ЕС да се съгласим с
оценката за тях, дадена непосредствено преди това членство:
„секторът на МСП остава относително слаб, с присъщи
характеристики като: наличие на много оцеляващи фирми; малко
генерирана добавена стойност; ниско качество на създаваните
работни места. Като прибавим и подценяването на подкрепата за
растящите МСП, които всъщност са генератори на икономическия
растеж, и много малкия брой МСП — суб-контрактори на големи
интернационални компании, наличието на значим „сив сектор”, ще
откроим важните проблеми, стоящи за решаване пред
предприемаческата дейност и МСП‖.1 Основните причини за така
очертаната картина на МСП в България са макроикономически и
институционални, които изискват специално изследване.
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Ключови моменти

Налице е подобрение на институционалната среда през 2010 г. в
сравнение с предходните години, като то е най-голямо при
услугите и процедурите, свързани с търговския регистър и
разрешителните и регистрационни режими. Услугите и
процедурите на митниците и съдебната система предлагат найнеблагоприятна институционална среда на МСП.
10% от МСП са кандидатствали по обществени поръчки през 2010 г.
60% от тях са спечелили такива.
В началото на 2011 г. 93 % от МСП имат затруднен достъп до
финансиране. Най-затруднени са микропредприятията. 90% не
разполагат с актуална информация за фондовете на ЕС,
финансиращи МСП. Поради липсата на алтернативни източници,
най-използваният източник са средствата на собственика.
В началото на 2011 г. в 80% от МСП иновационната активност е
ниска. Едва 10% от МСП заявяват, че имат достатъчно средства, за
да финансират иновационна дейност в предприятието.
Почти всички МСП имат ниска степен на дейност, свързана с
интелектуална собственост — търговски марки и патенти. 10% имат
регистрирана търговска марка в България, а 6% — в чужбина.
Много нисък дял от МСП имат достатъчно средства и информация
за регистрация на интелектуална собственост в страната и ЕС.
95% от МСП имат ниска степен на интернационализация. През 2010
г. 12% са осъществили внос, а 5% — износ. Ниската степен на
участие в клъстери — 4% — също се явява бариера към
интернационализацията на предприятията. Сред малките и микропредприятията интернационализацията е застъпена в значително
по-ниска степен в сравнение със средните предприятия.
Всяко 10-то предприятие прилага добри практики в по-значителна
степен. Добрите практики се срещат в средните предприятия се
срещат два пъти по-често от микропредприятията. В условията на
икономическа криза прилагането на добри практики се оказва
решаващ фактор за устойчивостта на предприятието.
Една от силните страни на МСП е приносът им в нарастването на
заетостта, дори по време на криза. Друга силна страна е
нарастващото прилагане на обучение на персонала. Слабите
страни са: ниската степен на интернационализация и слабата
иновационна и патентна активност.

119

Анализ на състоянието и факторите за развитие на МСП,
изготвен от ИАНМСП и НОЕМА, 2011 г.

Фактори за развитие

5

Мерки и политики

Правно-нормативна рамка

Приложимо действащо национално законодателство
Закон за малките и средните предприятия
Закон за държавните помощи
Закон за занаятите
Закон за кооперациите
Търговски закон
Закон за счетоводството
Закон за насърчаване на инвестициите
Закон за данък върху добавената стойност
Закон за местните данъци и такси
Закон за облагане доходите на физически лица
Закон за здравословни и безопасни условия на труд
Класификатор на икономическите дейности
Приложима действаща регулаторна рамка на ЕС
European Charter for Small Enterprises (Европейска харта за малките
предприятия)
Small Business Act (Акт за малкия бизнес)
Приложими стратегически документи на общностно и национално ниво
Лисабонска стратегия
Българската икономика — състояние и стратегия за развитие —
Икономическа стратегия на МИЕТ
Програма за по-добро регулиране 2010-2013
Национална стратегия за насърчаване на малките и средните
предприятия 2007-2013
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Мерки и политики

Съвременни подходи във формулирането на политики за МСП
Оценките на въздействието и изследванията върху ефектите на
правителствените политики и помощи за МСП показват, че политиките
могат да имат както положителен, така и негативен ефект.1
Хетерогенността на тези ефекти е потвърдена и в изследване на ОИСР
относно представянето на МСП от ЕС.2 Тези ефекти могат да се обяснят
с различните етапи от развитието на предприятията, получили
правителствена помощ3. Например, новите млади технологични фирми
се възползват в по-голяма степен от правителственото финансиране в
сравнение с установени предприятия, особено ако то се осъществява
чрез селективна оценка на проектите.
Основна задача на подходите за формиране на политики в подкрепа на
МСП е да изяснят дали недоброто представяне на МСП относно
иновациите се дължи на пазарни недостатъци или недостатъци на
правителствената политика. Идентифицираните общи рискове за
неуспех на иновациите са свързани с неуспех в осигуряването на
финансиране; липсата на гаранции за собственост върху иновацията
поради възможност за нейното възпроизвеждане и други.4 Дори при
наличието на развита система за патентоване, процесът може да бъде
много скъп за МСП. Що се отнася до съвместна изследователска и
развойна дейност, МСП нямат достатъчен капацитет за абсорбиране на
резултатите, за да могат да се облагодетелстват от тази дейност.5
Това означава, че МСП трябва да достигнат един критичен размер, за
да преодоляват бариерите, свързани с асиметричната информация,
достъпа
до
финансиране,
квалифицираните
служители,
правителствените регулации и други. Така се оказва, че найвъзпрепятствани относно иновациите са младите малки
иновативни предприятия, които имат голям потенциал за
иновации.6 Това изисква специална политика към тях.
Наред с тези неуспехи на пазара, другият риск е свързан с неуспех на
правителствените политики, дори ако са добре формулирани и
насочени. Страните от ЕС се различават по степен на развитие и
внедряване на тези политики. Не всички са достигнали поставената цел
за 3% разходи от БВП за изследователска и развойна дейност. Други,
по-напреднали страни, имат множество развити малки програми за
преодоляване на различните бариери. В програмите за подпомагане на
иновациите в МСП са вградени изискванията за сътрудничество и
мрежи (клъстери) с цел по-доброто свързване на науката и бизнеса,
улесняване достъпа до рисков капитал, публично-частно партньорство
и други.7 Все пак, данните показват, че големите иновативни
предприятия е по-вероятно да получат национална финансова подкрепа
в сравнение с малките иновативни предприятия.8 За разлика от
националното или европейско финансиране, локалното и регионално
финансиране не е толкова тясно насочено към големите предприятия,
което подчертава важността на местната политика спрямо МСП. Ето
защо, съвременните анализи на сектора достигат до следните изводи и
препоръки9:
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7 ОЕCD, 2007.
8 Aertz and Schmidt, 2008.
9 Например, Veugelers, 2008.
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Политиките за стимулиране на МСП се нуждаят от системен
подход, създаващ рамкови условия за среда, която
благоприятства иновациите, интернационализацията, добрите
практики и други.
Тези политики се нуждаят от проверка за неуспех (както
пазарен, така и на правителствените инструменти).
Тези политики трябва да бъдат диференцирани и насочени към
целеви групи от предприятия, като по този начин се постигне
най-голям ефект от въздействието върху сектора. Например,
младите, бързо растящи високотехнологични предприятия
могат да се сблъскат с трудности да получат финансиране на
техните иновации, а именно те са тези, които могат да бъдат
двигател на растежа на високотехнологичното производство.
Ефективната защита на правата на интелектуалната собственост
е често пъти от ключово значение за желанието на МСП да
търсят финансиране и нови пазари на техните иновации.
Необходимо е благоприятно данъчно третиране на дейностите
за повишаване на конкурентоспособността.
Политиките за стимулиране на МСП се нуждаят от експериментиране и
оценка на въздействието (предварителна и последваща), като за целта
е необходима подходяща когнитивна инфраструктура.

Обща оценка на въздействието на държавата
Според М. Вебер има два типа пазарна икономика — рационална и
ирационална. Рационалната пазарна икономика се характеризира от
страна на предприемачите с разчитане на системен труд, печалба от
оборота, повишаване на производителността, подобряване на
качеството, понижаване на цените. Тези средства за печалба се
съчетават
с
относително
скромно
лично
потребление.
Противоположните характеристики на предприемаческо поведение,
към които спадат още търсенето на политическо покровителство,
осигурени държавни поръчки, стремеж към монополи, демонстративно
потребление и други, са типични за нерационалния тип пазарна
икономика. Това, което обединява два типа пазарно поведение, е
стремежът към печалба, а това, което ги отличава, е начинът за
нейното постигане.1
В края на 90-те години създадената в България пазарна икономика
показва редица сходства с нерационалния тип икономика. Започналият
след това процес на хармонизация на българското законодателство с
това на ЕС довежда много бързо до поредната смяна на правилата.
Тези правила изискват от МСП да следват нови образци — спазването на
високи стандарти, правилата на конкуренцията, включването им в
бизнес мрежи, интернационализация, иновации и т.н., без гаранция за
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предишните печалби. Ето защо, в началото те изглеждат икономически
неизгодни за бизнеса. По отношение на държавната администрация
тези правила предполагат по-голяма прозрачност и ефикасност,
намаляване на административните тежести за бизнеса и отворена
комуникация. Новите правила на европейското членство по същество
означават втори преход — този път от институционално слаба и до
голяма степен нерационална пазарна икономика към рационална и
регулирана от европейските директиви икономика.
Анализът на данните от емпиричното изследване разкрива относително
стабилизиране на институционалната среда за бизнеса на МСП в
сравнение с предходните години. Това много ясно проличава при
услугите и процедурите, свързани с търговския регистър и
разрешителните и регистрационните режими, където се наблюдава
наличие на най-благоприятна за бизнеса среда. Други, които са
подобрили средата за МСП, са данъчната администрация и социалното
осигуряване.
Като цяло, институционалната среда е по-неблагоприятна за
предприятията в по-големите градове, тези с по-малък брой заети и помлади служители, както и за тези с високо образовани собственици.
Северозападен район за планиране е с най-неблагоприятна
институционалната среда. Тези идентифицирани проблемни области
могат да бъдат в основата на мерки за подобряване на
административното обслужване на МСП и създаване на по-благоприятна
институционална среда.
По отношение на основните насоки за действие, препоръчани в
Националната стратегия за насърчаване на МСП 2007-2013 г. — основен
стратегически
документ
на
национално
равнище
и
пряко
кореспондиращ с основните европейски политики за МСП — могат да
бъдат направени следните обобщаващи изводи:

1. Насърчаване на предприемаческия дух. Бързото развитие на
сектора на МСП през последното десетилетие е индикатор за
създаване на среда, насърчаваща предприемаческия дух. Въпреки
че тази среда е обусловена от редица процеси наред с
провеждането на държавна политика в сектора, най-общо може да
бъде направен изводът, че политиките през последните години са
подпомагали в известна степен този процес. Аргумент в тази насока
е и постепенното подобряване на оценките на предприятията за
административните услуги.
Важен момент в анализа обаче, е високият дял на предприемачите
на възраст над 50 години (31%). Същевременно с това, нагласа за
„втори шанс‖ имат предимно младите предприемачи. От една
страна, това означава, че една трета от сектора на МСП е застрашен
от изчезване в средносрочен план в случай, че пенсиониращите се
предприемачи няма на кого да оставят бизнеса си. От друга страна,
това означава, че в случай на задълбочаване на кризата и
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довеждане на значителен дял от МСП до фалит, повечето от
предприемачите няма да стартират отново собствен бизнес.
Ето защо, политиките, насочени към предприемачеството сред
младите, е от изключително голямо значение за устойчивото
развитие на сектора. В рамките на тези политики би трябвало да
бъдат насочени и мерките за подобряване качеството на обучение
по предприемачество и разширяването му в техническите
специалности на университетите.

2. Подобряване

достъпа до финансиране. Достъпът до
финансиране на МСП е затруднен, което е видно както от
макроикономическите индикатори, така и от микроикономическите
данни от направеното проучване. Размерът на предприятието е
водещ при банковото кредитиране, което в много случаи е
дискриминиращо спрямо микро и малките предприятия. Друга
причина за трудния достъп до банково кредитиране са относително
високите лихвени нива у нас спрямо европейските.¹ Ето защо,
засилването на държавната политика към предоставяне на
алтернативни източници за финансиране на МСП е от решаващо
значение за укрепването на сектора и най-вече подкрепата му за
излизане от кризата. Друг проблем при финансирането на
предприятията
е
голямата
междуфирмена
задлъжнялост.
Държавната намеса тук би могла да бъде сведена до осигуряване
на регулярни и навременни плащания по задълженията на бюджета
към МСП от страна на отделните администрации.

3. Финансова подкрепа за МСП чрез програмите на
Европейската комисия. МСП са гръбнакът на европейската
икономика и имат най-големия потенциал за създаване на работни
места и растеж. Ето защо ЕК разработва различни програми, които
улесняват условията за стартиране на бизнес и неговото
разрастване. Към настоящия момент обаче, все още е твърде
малък делът на предприятията, получили подкрепа от
европейските структурни фондове. Въпреки че в тази област има
известен напредък, все още има потребност от усилия, насочени
към по-голяма усвояемост на структурните фондове, в частност, от
МСП. Тези усилия трябва да бъдат насочени към по-добра
информираност на предприемачите и до повишаване на техните
умения в изготвянето и реализирането на проекти. Необходимо е
също така относително опростяване на условията за кандидатстване
и подобряване на взаимодействието между заинтересованите
предприемачи и отговорните за проектите държавни агенции.
Макар и индиректни, тези мерки биха оказали пряко благоприятно
въздействие върху заетостта и намаляването на безработицата.

4. Опростяване на административната среда за МСП. ЕС полага
усилия за ограничаване на бюрокрацията и насърчава отделните
правителства да следват тази политика. По данни от настоящето
изследване България отбелязва напредък в тази област през
последните години, но все още административната среда,
осигурявана от държавните институции, не успява да предложи
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благоприятни условия във всички административни сфери. Така
например, липсва регистър на МСП, който да подпомогне както
дейността на релевантните институции, така и дейността на
предприятията. Друг проблем, който стои пред МСП, е достъпът до
навременна и изчерпателна информация по отношение на
продуктови пазари, състояние на ключови за тях отрасли и т.н.

5. Защита на лоялната конкуренция. Конкурентният пазар
предоставя най-добрите гаранции на европейските МСП при
търсенето на ефективност и реализирането на иновативния
потенциал. ЕС провежда строга политика на защита на
конкуренцията и предпазва МСП от непазарното поведение на някои
икономически субекти. Като цяло има голям напредък в тази област
през последното десетилетие. Въпреки това МСП все още имат
нужда от подкрепа в тази насока — естествените монополи,
пазарната сила на големите предприятия и неравномерното
разпределение на бизнеса по региони и икономически дейности в
немалко случаи води до изкривявания в търсенето и предлагането
на пазарите, в които те работят.

6. Насърчаване на предприемачите да следват принципите
на
устойчивото
развитие.
Развитието
на
конкурентоспособността, съчетано със социалната отговорност на
предприятията и спазването на нормите по опазване на околната
среда, позволява постигането и поддържането на висок жизнен
стандарт, благосъстояние и сигурност на населението в целия ЕС.
Политиките, водени от правителствата през последните десет
години, отбелязват напредък в тази насока. Привлечените до
момента на кризата чуждестранни инвестиции доведоха до
обновяване на производствените мощности, внедряването на нови
технологии и повишаване на конкурентоспособността на
българските продукти. Все още обаче, основното оборудване на
МСП в момента не е ново — средната му възраст е 8 години1, докато
в Европа за ново оборудване се счита това до 5 години. Поради
свиване на инвестиционните дейности в последните две кризисни
години, малко е вероятно подобряването на този показател в
краткосрочен план. Ето защо, продължаването на политиките за
привличане на инвестиции ще доведе до намаляване на
негативните ефекти на кризата върху конкурентоспособността.

7. Насърчаване внедряването на стандарти. Стандартизацията е
важен процес за предприятията, защото създава една стабилна
рамка, в която те могат сигурно да работят и много по-лесно да
стъпят на чужди пазари. През последните години се забелязва
нарастване на броя на предприятията, въвели международно
признати стандарти. Все още обаче, техният дял е относително
нисък. Налице е продължаваща потребност от политики, насочени
към предоставяне на информация и друга техническа помощ в
процеса на въвеждането на стандарти в сектора на МСП.
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8. Интернационализация на МСП. Един от големите успехи на ЕС
е създаването на огромен единен пазар от над 450 милиона
потребители. През последните години се забелязва увеличаване на
фирмите износители сред МСП. Въпреки това в огромната си част
МСП произвеждат само за вътрешния пазар и се конкурират на този
пазар, без да могат да се възползват от присъединяването към ЕС,
а делът на изнасяната продукция от сектора е много малък. Ето
защо, секторът и днес има нужда от подкрепа за изграждане на
капацитет в предприятията, който да е предпоставка за успешната
им интернационализация.Това може да стане чрез предоставяне на
повече информация, провеждане на обучения, участия в
международни панаири и изложения, бизнес делегации и други.

9. Подкрепа за научната и развойна дейност. Иновациите днес
са по-важни от всякога за малкия бизнес, за да издържи на
конкуренцията и да остане на пазара. Пазарите се променят бързо,
особено в резултат на заплахата, идваща от страна на новите
производствени центрове на света като Китай и Индия. Българските
предприятия изостават в иновационната си активност, най-вече
поради затруднения достъп до финансиране. Ето защо, е налице
потребност за продължаване на усилията в посока по-добро
усвояване на европейските фондове, подкрепящи научната и
развойната дейност.

10. Защита на интелектуалната собственост. Много предприятия
се създават просто около една нова идея, изобретение или
иновация в областта на маркетинга на един продукт или услуга.
Веднъж новостта бъде ли изложена пред света, тя мигновено се
нуждае от законова защита — и това става чрез мерките в областта
на защитата на интелектуалната собственост. Интелектуалната
собственост, от своя страна, е пряко свързана с експортната
дейност. Българските предприятия изостават в патентната дейност
— малък е делът на тези, които са информирани за възможностите
за регистриране на марка на Общността. В допълнение, малка част
от предприятията разполагат с достатъчен финансов ресурс да
регистрират собствени марки. Налице е продължаваща потребност
от политики, насочени към информиране,
предоставяне на
консултации и облекчен достъп до финансиране по отношение на
регистрациите на търговски марки и патенти.

Предложения за мерки и политики
В доклада на звеното за икономически изследвания на Юробанк И Еф
Джи¹ за пазарите на нова Европа се посочва, че България трябва да
премине към нов модел на развитие с акцент върху
конкурентоспособността и износа. Според анализаторите, времето, в
което чуждестранните инвестиции бяха двигател на икономическия
растеж в страната, е отминало с началото на световната финансова и
икономическа криза и страната ни трябва да търси нови източници на
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¹ Eurobank EFG, 2010

5

растеж. Това означава, че България трябва да измести акцента в
стратегията си за растеж от кредитиране и потребление върху
подобряването на конкурентоспособността и стимулирането на износа.

Българските МСП могат да повишат конкурентоспособността си и да се
интегрират в европейския и развитите световни пазари, ако се укрепи
институционалният и вътрешно-фирмен капацитет в следните
направления:
Подобряване на достъпа до финансиране. Достъпът до
финансиране е в основата както на всички процеси, свързани с
повишаване на конкурентоспособността, така и с бизнес успеха на
предприятията. Прилагането на подобни мерки ще доведе до пряк
положителен ефект върху конкурентоспособността в средносрочен
и дългосрочен, а също така до косвен положителен ефект върху
заетостта в краткосрочен план. Примерни мерки, които могат да
подобрят достъпа до финансиране, са:
a. По-добра
информираност
на
предприемачите
за
възможностите и условията за финансиране по програмите
на структурните фондове на ЕС;
b. Обучения, насочени към повишаване на уменията на
предприятията в изготвянето и реализирането на проекти;
c. Опростяване на условията за кандидатстване по програмите
на структурните фондове на ЕС;
d. Разширяване на достъпа за кандидатстване по отделните
програми на структурните фондове на ЕС за по-широк кръг
МСП (по отношение на размер, възраст на предприятието,
икономическа дейност и други);
e. Подпомагане на процеса на разширяване
рисковия капитал в сектора на МСП.
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Насърчаване на иновационната активност и патентната дейност:
a. Стимулиране на преориентирането на дейността на МСП от
широко застъпените в световен мащаб производства с ниска
добавена стойност към определени ниши, заемани на
основата на специфични конкурентни предимства и
иновативни продукти с по-висока добавена стойност.
b. Стимулиране на внедряването и приложението на ИКТ,
стандарти за качество и иновации, ползите от които
надхвърлят разходите в дългосрочен план.
c. Технологичното модернизиране на МСП изисква поширокото разпространение на почасовата и гъвкавата
заетост, която е необходима за по-интензивното използване
на новите ИКТ. Политиките в тази насока трябва да бъдат
фокусирани както върху същественото увеличаване на
компютърната грамотност на населението, така и върху
създаването на нормативна рамка за повече възможности за
гъвкава заетост;
d. Подпомагане на процеса на създаване на връзки между
предприятията и научните звена и стимулиране на
разработването на съвместни проекти;
e. Финансиране на специализирани обучения на персонала в
МСП за дефиниране на ползите от иновации и
интелектуална собственост.
f.

Финансиране на специализирани обучения за е-бизнес и
възможностите на интернет средата.

Насърчаване на интернационализацията. С цел разширяване на
интернационализацията на сектора подкрепата на държавата може
да бъде насочена към:
a. Създаване на организации за съвместен маркетинг и
реклама;
b. Подпомагане на установяването на контакти с чуждестранни
партньори чрез различни форми и форуми, например
организирането на търговски мисии с представители на
български и чужди МСП чрез посолствата на страните
членки на ЕС в България;
c. Финансово подпомагане на комуникационни кампании,
участие в изложби и други;
d. Разработване на експортен рейтинг на предприятията и
прилагането му при формулирането на политики и отделни
целеви групи.
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Обучения на предприемачите и повишаване квалификацията на
работещите в МСП:
a. По-широко
разпространение
на
предприемачество сред студентите
специалности;

обучението
по
в техническите

b. Финансиране на обучения на предприемачите и работещите
в МСП;
c. Въвеждане на финансови стимули, които да насърчават МСП
да прилагат добри практики в сферата на развитие на
човешките ресурси.
Насърчаване на прилагане на добри практики:
a. Въвеждането на финансови стимули, които да насърчат МСП
да разширят използването на ИКТ в дейността си (е-бизнес,
управленски информационни системи и други);
b. Финансиране на обучения на предприемачите
разработване на пазарни стратегии и бизнес планиране.

по

Подобряване на институционалната среда:
a. Актуализиране на Националната стратегия за насърчаване
на МСП 2007-2013 г. съгласно изискванията на SBA;
b. Въвеждане на регистър на МСП, както и на такъв за
експортно ориентираните предприятия;
c. Осигуряване на навременна и изчерпателна информация
относно състоянието на сектора на МСП и друга
статистическа
информация,
която
да
обслужва
предприятията в дейностите им по разработване на пазарни
стратегии и бизнес планиране;
d. Цялостно подобряване на достъпа до информация на МСП.
Подобряване на процеса на формулиране на адекватни и
навременни политики за насърчаване развитието на МСП:
a. Изготвянето на регулярни анализи и панелни проучвания за
състоянието на сектора на МСП и проследяване на
динамиката на факторите за устойчиво развитие;
b. Идентифициране на ключови групи МСП (например,
бързорастящите МСП, експортно ориентираните МСП,
иновативните МСП, участващите в клъстери МСП, и други) и
изготвянето на регулярни анализи за състоянието им.
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Като цяло, може да се заключи, че политиките за краткосрочно
въздействие върху развитието на сектор МСП, от една страна, трябва
да бъдат насочени към подобряване на достъпа до финансиране. От
друга страна, тези политики трябва да бъдат фокусирани върху
предприятията с добри практики, които в момента са най-устойчиви на
кризата. По този начин институционалната подкрепа ще бъде насочена
точно към тези предприятия, които могат да помогнат на целия сектор
на МСП да се върне към нивата на растеж отпреди кризата.
Политиките със средносрочно и дългосрочно въздействие върху
сектора на МСП трябва да бъдат насочени към иновационната дейност
на предприятията, чието развитие има решаваща роля за постигане на
по-висока конкурентоспособност на българските МСП. Като се има
предвид, че иновационната дейност е свързана с възможност за
регистрация на търговски марки и патенти.
Независимо от времевия хоризонт на провежданите политики обаче,
ключов фактор за развитие на сектора се оказват инвестициите в
човешки капитал. Ето защо, продължаването на политиките за развитие
на човешките ресурси и насочването им към областите, в които има
най-големи потребности, ще допринесе както за по-бързото излизане
от кризата, така и за постигането на висок икономически растеж в
сектора в бъдеще.
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Приложение

Микроикономически индикатори за
представянето на сектора на МСП

Таблица 27

№

Матрица с ключови индикатори за представянето на сектора
2009-2011 г.

ИНДИКАТОР

І

Единица

Стойност

Насърчаване на предприемаческия дух и благоприятна бизнес среда

1

Проникване на предприемачеството (наличие на
собствен бизнес) сред населението

%

6

2

Познатост на портала на МС за обществени
консултации

%

10

3

Достъп до информация за програми и фондове,
подмогащи МСП

%

12

4

Достъп до информация за добри практики в
управлението

%

12

5

Достъп до информация за международни пазари

%

6

6

Участие в обществени поръчки

%

10

7

Спечелване на обществени поръчки

%

6

8

Средно време, отделяно за административни
процедури

часове
/година

52
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9

Негативен ефект на сивия сектор върху дейността
на предприятието

%

27

10

Сблъсък с корупционни практики

%

13

11

Средна възраст на предприемача

години

46

12

Среден брой години опит в предприемачество

години

14

13

Нагласа за втори шанс в случай на изпадане в
несъстоятелност

%

63

ІІ

Достъп до финансиране

14

Ползване на оборотен кредит

%

14

15

Ползване на инвестиционен кредит

%

14

16

Ползване на финансов лизинг

%

10

17

Успешно изплатени предишни заеми

%

33

18

Затруднения в изплащането на кредити

%

18

19

Получена подкрепа от пред-присъединителен
фонд на ЕС

%

1

20

Получена подкрепа от структурен фонд на ЕС

%

2

21

Получена подкрепа от програма на българското
правителство

%

4

22

Достъп до програма, подпомагаща износ

%

5

ІІІ

Иновации и технологично развитие

23

Отдел /звено за научно-развойна дейност във
предприятието

%

3

24

Ползване на разработки на научни сътрудници и
научни институти

%

4

25

Развитие на нови продукти

%

22

26

Покупка на ново оборудване /машини

%

35

27

Средна възраст на основното оборудване

години

8

28

Наличие на интернет страница

%

37

29

Възможност за интернет продажби

%

17
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ІV

Интернационализация

31

Осъществяване на износ

%

5

32

Директни продажби на собствена продукция

%

4

33

Работа като под-доставчик на чужда фирма

%

2

34

Съвместно предприятие (джойнт венчър)

%

1

35

Осъществяване на внос

%

12

36

Участие в международно изложение /събитие

%

18

37

Участие в клъстер

%

4

V

Интелектуална собственост

38

Регистрирана търговска марка в България

%

10

39

Регистрирана търговска марка в чужбина

%

6

40

Регистриран патент в България

%

8

41

Регистриран патент в чужбина

%

2

VІ

Устойчиво развитие и добри практики

42

Ползване на енергия от възобновяеми източници

%

2

43

Ползване на нанотехнологии

%

1

44

Въведени стандарти /за качество, управление,
околна средна и други

%

46

45

Въведени системи за управление на фирмени
процеси

%

18

46

Инвестиции в маркетинг и реклама

%

30

47

Обучение на персонал

%

31

48

Взаимоотношения с институции в сферата на
образованието

%

13

49

Планиране дейността на предприятието в
средносрочен план

%

16

50

Планиране дейността на предприятието в
дългосрочен план

%

3
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Приложение

Основни макроикономически показатели

Таблица 28

Макроикономически показатели в България 2002-2009 г.

Реален сектор
Брутен вътрешен продукт
Брутен вътрешен продукт, млн.евро
Брутен вътрешен продукт, реален ръст
Крайно потребление, реален ръст
Инвестиции в основен капитал, реален ръст
Износ на стоки и услуги, реален ръст
Внос на стоки и услуги, реален ръст
Инфлация
Инфлация в края на годината
Средногодишна инфлация
Безработица
Безработица в края на годината
Промишленост
Индекс на промишленото производство (2005 г. = 100)
Индекс на промишления оборот (2005 г. = 100)
Външен сектор
Платежен баланс
Текуща сметка, млн.евро
Текуща сметка, дял от БВП
Търговско салдо, млн.евро
Търговско салдо, дял от БВП
Износ F.O.B., млн.евро
Внос F.O.B., млн.евро
Валутни резерви на БНБ, млн.евро
Валутни резерви на БНБ /внос на СНФУ, в месеци
Преки чуждестранни инвестиции, в млн.евро

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

16969
4.7%
3.1%
7.6%
9.8%
6.8%

18310
5.5%
7.2%
13.0%
10.6%
16.7%

20361
6.7%
6.8%
13.7%
11.9%
13.9%

23255
6.4%
5.3%
30.7%
-17.5%
-7.6%

26476
6.5%
7.5%
13.1%
50.7%
47.7%

30772
6.4%
7.2%
11.8%
6.1%
9.6%

35430
6.2%
2.6%
21.9%
3.0%
4.2%

34932
-5.5%
-7.3%
-17.6%
-11.2%
-21.0%

36033
0.2%
-1.1%
-16.5%
16.3%
4.5%

3.8%
5.8%

5.6%
2.3%

4.0%
6.1%

6.5%
5.0%

6.5%
7.3%

12.5%
8.4%

7.8%
12.3%

0.6%
2.8%

4.5%
2.4%

16.3%

13.5%

12.2%

10.7%

9.1%

6.9%

6.3%

9.1%

11.2%

73.3
71.9

82.9
75.3

93.5
90.2

100.0
100.0

106.0
119.1

116.2
137.0

117.0
155.8

95.6%
123.8%

97.6
141.3

-403.1
-2.4%
-1878
-11.1%
6063
7941
4575
5.6

-973.3
-5.3%
-2426
-13.2%
6668
9094
5309
5.7

-1307.0
-6.4%
-2954
-14.5%
7985
10938
6770
6.0

-2706.2
-11.6%
-4410
-19.0%
9466
13876
7370
5.3

-4647.5
-17.6%
-5562
-21.0%
12012
17574
8926
5.1

-7755.0
-25.2%
-7245
-23.5%
13512
20757
11937
5.8

-8162.4
-23.0%
-8597
-24.3%
15277
24036
12713
5.3

-3118.2
-8.9%
-4173
-11.9%
11700
15873
12919
8.0

-356.2
-1.0%
-2412.5
-6.7%
15588
18001
12977
7.3

980

1851

2736

3152

6222

9052

6728

2412

1638.4

5.8%

10.1%

13.4%

13.6%

23.5%

29.4%

19.0%

6.9%

4.5%

-131.4
-0.8%

0.5
0.0%

337.5
1.7%

692.7
3.0%

893.5
3.4%

1001.9
3.3%

1017.4
2.9%

-270.7
-0.8%

2783.4
-3.9%

9283.5
55.7%

8430.5
48.1%

7954.3
40.1%

6844.4
31.3%

6199.9
24.6%

5709.7
19.8%

5465.0
16.1%

5440.6
16.1%

6020.6
16.7%

7085
3149

8471
4641

10427
6876

12915
9214

16393
11398

21506
18656

23406
24713

24384
25599

25884
25903

3.31%

2.83%

2.37%

2.05%

3.26%

4.58%

5.77%

0.55%

0.2%

Преки чуждестранни инвестиции, дял от БВП
Фискален сектор
Бюджет
Бюджетен дефицит /излишък, млн.евро
Бюджетен дефицит /излишък, дял от БВП
Държавен и държавно гарантиран дълг
Държавен и д.г.дълг, млн.евро
Държавен и д.г.дълг, дял от БВП
Финансов сектор
Паричен отчет
Широки пари (МЗ), млн.евро
Кредит към неправителствения сектор, млн.евро.
Лихвени проценти
Основен лихвен процент, края на годината

ИЗТОЧНИК: НСИ, Агенция по заетостта, БНБ, Българска фондова борса — София.
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Обхват и методология на статистическия анализ

Класификация на икономическите дейности
В анализа са ползвани два класификатора на икономическите дейности —
НКИД 2003 и КИД 2008, както следва:

2003

2008

С

Добивна промишленост

В

Добивна промишленост

D

Преработваща промишленост

С

Преработваща промишленост

Е

Производство и разпределение

D

Производство и разпределение на

на електрическа и топлинна

електрическа и топлинна енергия и

енергия, газообразни горива и

на газообразни горива

вода
Е

Доставяне на води; канализационни
услуги, управление на отпадъци и
възстановяване

F

Строителство

F

Строителство

G

Търговия, ремонт и техническо

G

Търговия; ремонт на автомобили и

обслужване на автомобили и

мотоциклети

мотоциклети, на лични вещи и
стоки за домакинството
95 от S

Ремонт на компютърна техника, на
лични и домакински вещи

Н

Хотели и ресторанти

I

Хотелиерство и ресторантьорство

I

Транспорт, складиране и

H

Транспорт, складиране и пощи

J

Създаване и разпространение на

съобщения
K

Операции с недвижими имоти,
наемодателна дейност и бизнес

информация и творчески продукти;

услуги

далекосъобщения
L

Операции с недвижими имоти

M

Професионални дейности и научни
изследвания

N

Административни и спомагателни
дейности

В анализа са ползвани четири сфери на дейности, както следва:
Производство - Преработваща промишленост (отрасъл В и С по КИД 2008)
Услуги – отрасли от I до N, S95 по КИД 2008
Строителство – отрасъл F по КИД 2008
Търговия – отрасъл G по КИД 2008
Анализът е базиран на дефиницията за МСП, съгласно закона за МСП, като е използван
критерия брой заети лица.
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Приложение

Методология на емпиричното проучване сред МСП

Характер на проучването:

Национално представителен

Целева група:

Микро, малки и средни предприятия

Извадка:

300 предприятия

Дизайн на извадката:

Случаен подбор в клъстери, като всеки клъстер е
дефиниран по три критерия: район за икономическо
планиране, големина на предприятията по брой
заети и сфера на дейност (производство, търговия,
услуги, строителство)

Теглене на данните:

Данните са теглени по сфера на дейност

Метод за контакт:

Пряко лично интервю в офиса

Въпросник:

Анкетна карта, състояща се от 75 въпроса

Продължителност на
интервю:

40 минути

Теренна работа:

5-20 февруари, 2011 г.
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Приложение

Методология за пресмятане на индексите

Индекс „Институционална среда”
Индексът
измерва
в
каква
степен
институционалната среда като благоприятна.

предприемачите

определят

Благоприятна среда е средата, която (работна дефиниция):
Подпомага предприятията в максимална степен;
Предоставя услуги, които според предприемачите имат високо качество;
Изисква от предприятията да отделят относително малко време за
ползването на административните услуги спрямо средното време, отделено
ежегодно от всички предприятия.
Индексът съдържа следните три равнопоставени компонента:
‐
‐
‐

Степен, в която предприемачите считат, че биват подпомогнати или
затруднени от предоставяните административни услуги на институциите;
Оценка за качество, която предприемачите дават за предоставяните от
институциите административни услуги;
Относително отделено време от предприятията, което е функция от (1)
времето, което всяка фирма е отделила през последната година за
ползване на административни услуги и (2) средната продължителност на
ползване на тези услуги от всички предприятия.

Индексът е пресметнат за следните видове административни процедури
/услуги:
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Услуги на съдебната система
Митнически процедури
Услуги по лицензионни, разрешителни и регистрационни режими
Социално осигуряване
Услуги от данъчната администрация
Услуги, свързани с търговския регистър.

Индексът е пресметнат само за тези предприятия, които са ползвали
изброените услуги през последната година.
Формулата, по която е пресметнат индексът, е следната:

IIEi j
IIEi j

Supporti j
s

Qualityij
q
3

е индексът за административни услуги

предприятие

Supporti

j

i

j

100 , където:

, който измерва в каква степен

определя институционалната среда като благоприятна,

е степента, в която предприятие

административната услуга
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определя като подпомагаща

Приложение

s

i

е максималната допустима оценка, с която предприятие
оценява
степента, в която административните услуги го подпомагат или затрудняват,

Qualityij

е оценката, в която предприятие

административната услуга

q

j

i

дава за качеството на

,

е максималната допустима оценка, с която предприятие

i

оценява

качеството на административните услуги,

at j

е средното отделено време за една година от всички предприятия за

ползване на административната услуга

ti

j

е отделеното време от предприятие

услуга

j

j

i

,
за ползването на административната

за последната година.

Индексът заема стойности от 0 до 100, като:
Стойности, клонящи към 100, показват наличие на изключително благоприятна
институционална среда.
Стойности, клонящи към 0, показват наличие на изключително неблагоприятна
институционална среда.

Стойностите на индексите могат да бъдат разпределени в следните интервали:
0 – 20

21- 40

41 – 60

61 – 80

81 – 100

неблагоприятна
институционална
среда

по-скоро
неблагоприятна
институционална
среда

нито неблагоприятна,
нито благоприятна
институционална
среда

по-скоро
благоприятна
институционална
среда

благоприятна
институционална
среда

Индекс „Достъп до финансиране”
Индексът измерва
финансиране.

в

каква

степен

предприемачите

имат

достъп

до

Облекчен достъп до финансиране е такъв достъп, който позволява на
предприятията да ползват финансовите ресурси на следните източници:
Банкови, инвестиционни и др. финансови институции;
Бюджетни програми, европейски фондове и друга чуждестранна подкрепа;
Средства на собствениците на предприятието, близки и приятели.
Индексът съдържа 15 равнопоставени компонента, които индикират ползването
на следните финансови инструменти от страна на предприятията:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
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Банков кредит за оборотни средства
Кредит /и със специално предназначение
Овърдрафт по разплащателна сметка
Кредитна карта
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Рисков капитал
Заем от близки и приятели
Средства на собственика /собствениците на предприятието
Друг финансов инструмент за привличане на средства
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Приложение

‐
‐
‐
‐
‐

Предприсъединителен фонд на ЕС
Структурен фонд на ЕС
Бюджетна програма (на правителство, министерство, агенция, община)
Правителствена програма на трети страни (други държави)
Получена друга подкрепа.

Индексът отчита дали предприятията са ползвали изброените финансови
инструменти през последната година.
Формулата, по която е пресметнат индекса е следната:

FinInstrumentin
IAFi

Pr ogrammeim

n

m

max(

FinInstrument
n

където:

FamilyFriendsik
k

n

Pr ogramme

m

m

FamilyFriends k )
k

IAFi е индексът за достъп до финансиране за предприемач i ,
FinInstrumentin измерва дали предприемач i ползва
инструмент
институции,

n,

Pr ogrammeim
програма
страни,

100

финансов

предоставян от банкови, инвестиционни и др. финансови
измерва дали предприемач

i

ползва финансиране по

m , предоставяна от правителството, европейските фондове и трети

FamilyFriendsik

измерва дали предприемач

i

ползва заеми от източник

k , предоставени от собствениците на предприятието, близки и приятели.
Индексът заема стойности от 0 до 100, като:
Стойности, клонящи към 100, показват наличие на изключително облекчен достъп
до финансиране, който позволява на предприемачите да ползват свободно
възможностите на различните източници.
Стойности, клонящи към 0 показват наличие на изключително затруднен достъп до
финансиране, който не позволява на предприемачите да ползват финансови ресурси
от който и да било.

Стойностите на индексите могат да бъдат разпределени в следните интервали:
0 – 20

21- 40

41 – 60

61 – 80

81 – 100

силно затруднен
достъп

затруднен достъп

нито затруднен, нито
облекчен

облекчен достъп

силно облекчен
достъп

Индекс „Иновационна активност”
Индексът измерва в каква степен предприемачите упражняват иновационна
дейност.
Иновационните дейности включват (работна дефиниция):
Създаване на иновационна инфраструктура в предприятието
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Приложение

Разработване на нови продукти и реализирането им на пазара
Индексът съдържа следните два равнопоставени компонента:
‐
‐

Наличие на иновационна инфраструктура в предприятието;
Наличие на разработки за нови продукти.

Индексът е пресметнат въз основа на следните видове вътрешнофирмени
дейности:
Създаване
на
инфраструктура:

иновационна

Разработване на нови продукти:

- Създаване на звено за научно
развойна дейност
- Наемане на служители, които да
отговарят за научно развойната
дейност
- Използване на разработки на научни
институти или сътрудници
- Специализирани обучения на
служителите
- Поддържане на професионална
библиотека
- Сътрудничество с институциите в
сферата на образованието и науката

- Реализиране на нови продукти на
пазара
- Подобряване на съществуващите
продукти и реализирането им на
пазара
- Разработване на нови продукти,
които предстои да излязат на пазара

- Въвеждане на ИКТ технологии в
реализирането на продукцията

Индексът отчита иновационните дейности на предприемачите през последната
и през последните пет години.
Формулата, по която е пресметнат индекса е следната:

RDbasein

RDproductsim

n

m

RDbase n

max
n

IRDi

IRDi

RDproducts m

max
m

100 където:

3
е индексът, който измерва иновационната дейност на предприемач

RDbasein

показва дали предприемач

i

упражнява дейност

n

i

,

, свързана със създаването на научно развойна

инфраструктура,

RDproductsim

показва дали предприемач

i

упражнява дейност

m

, свързана с разработването на нови

продукти,

Индексът заема стойности от 0 до 100, като:
Стойности, клонящи към 100, показват наличие на
изключително висока
иновационна активност.
Стойности, клонящи към 0, показват липса на иновационна активност.

Стойностите на индексите могат да бъдат разпределени в следните интервали:
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Приложение

0 – 20

21- 40

41 – 60

61 – 80

81 – 100

ниска иновационна
активност

по-скоро ниска
иновационна
активност

нито ниска, нито
висока иновационна
активност

по-скоро висока
иновационна
активност

висока иновационна
активност

Индекс „Активност по отношение на интелектуална собственост”
Индексът измерва степента, в която предприятията имат регистрирани
търговски марки и патенти, както и готовността им да имат такива.
Индексът съдържа следните три компонента:
‐
‐
‐

Наличие на регистрирани търговски марки и патенти у нас и в чужбина,
както и предстоящи такива регистрации;
Наличие на достатъчен финансов ресурс в предприятието за регистриране
на търговска марка, патент или друга интелектуална собственост;
Степен на информираност на предприятията по отношение на стойността и
възможностите, които дава търговската марка, както и по отношение на
регистрирането на такава в ЕС.

Формулата, по която е пресметнат индексът, е следната:

ITM i

w1 Re gistrationsi

w2 Financingi

w2 Awarenessi 100

, където:

ITM i

е индексът, който измерва прилагането на добри практики в

i,
Re gistrationsi

предприятие

е показател, кореспондиращ на направените вече и

предстоящите регистрации на търговски марки и патенти у нас и в чужбина от

i,
Financingi измерва степента, в която предприятие i

предприятие

може да финансират

регистрацията на търговска марка, патент или интелектуална,

Awarenessi

измерва степента, в която предприятие

i

е информирано за

възможностите и стойността на търговската марка, както и възможността за
регистриране на такава в ЕС,

w1

е тегло на регистрираната интелектуална собственост в индекса, което в

случая то е равно на 60%, а

w2

— теглото, използвано за възможността за

финансиране и нивото на информираност по отношение на тази собственост в
индекса, което в случая е равно на 20%.
Индексът заема стойности от 0 до 100, като:
Стойности, клонящи към 100 показват наличие на изключително висока степен на
регистриране на интелектуална собственост, възможност за финансиране на такава
регистрация и информираност за предимствата на търговската марка.
Стойности, клонящи към 0 показват, както липса на регистрирана интелектуална
собственост, така и липса на финансова възможност за такава, а също така и ниска
степен на информираност в тази сфера.

Стойностите на индексите могат да бъдат разпределени в следните интервали:
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Приложение

0 – 20

21- 40

41 – 60

61 – 80

81 – 100

ниска степен на
активност по отношение
на интелектуална
собственост

по-скоро ниска степен на
активност по отношение
на интелектуална
собственост

нито ниска, нито висока
степен на активност по
отношение на
интелектуална
собственост

по-скоро висока степен
на активност по
отношение на
интелектуална
собственост

висока степен на
активност по отношение
на интелектуална
собственост

Индекс „Интернационализация”
Индексът измерва
предприятията.

степента

на

интернационализация

на

дейността

на

Интернационализацията на дейността включва (работна дефиниция):
Извършване на целенасочени PR дейности
Осъществяване на внос на суровини, материали, продукти
Реализиране на износ на собствени продукти/ услуги
Индексът съдържа следните два равнопоставени компонента:
‐
‐

Участие в международни събития;
Осъществяване на външнотърговска дейност.

Индексът е пресметнат въз основа на следните видове вътрешнофирмени
дейности:
Участие в международни събития:

Осъществяване на външно-търговска
дейност:

- Реализиране на участие в:

- Извършен внос на суровини,
материали, продукти

o
o
o
o
o

Изложение /панаир в България
Изложение /панаир в чужбина
Кооперационна борса
Международен бизнес форум
Бизнес делегация

- Реализиране на износ на собствени
продукти /услуги
o
o

Извършен износ
Големина на реализираната на
външния пазар продукция
спрямо общото производство

- Оборотни средства, които идват от
реализация на износ спрямо общия
оборот на предприятието

Индексът отчита дейностите, свързани
предприемачите през последната година.

с

интернационализацията

Формулата, по която е пресметнат индексът, е следната:

ITN i
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където:

на

Приложение

ITN i

е индексът, който измерва степента на интернационализация на

дейността на предприятие

PRi

показва

i,

извършените

PR

дейности

като

е

равно

на:

PRim
m

PRi

,
m
i

max

PR
m

EX i

измерва степента на осъществяване на външнотърговска дейност и е

равно

на:

EX i

w1

, където

w1

Im porti

Exporti
2

и

w2

Exp _ outputi

w2

Exp _ turnoveri
2

са съответно тегла (които в случая са приета да бъдат равни

съответно на 40% и 60%),

Im porti

съответно на внос и износ,

Exp _ outputi е делът
i , а Exp _ turnoveri

производство в предприятие

и

Exporti

индикират наличието
на износа от общото
е делът на оборота,

който идва от реализирания износ.
Индексът заема стойности от 0 до 100, като:
Стойности, клонящи към 100 показват наличие на изключително висока степен на
интернационализация.
Стойности, клонящи към 0 показват липса на каквато и да било
интернационализация на дейността.

Стойностите на индексите могат да бъдат разпределени в следните
интервали:ниска стен на активност по отношение на интелектуална
собственост
0 – 20

21- 40

41 – 60

61 – 80

81 – 100

ниска
интернационализация

по-скоро ниска
интернационализация

нито ниска, нито
висока
интернационализация

по-скоро висока
интернационализация

висока степен на
интернационализация

ниска степен на активност по отношение на интелектуална собственост

Индекс „Добри практики”
Индексът измерва степента на приложение на добри практики в дейността на
предприятията.
Приложението на добри практики включва (работна дефиниция):
Използване на съвременни информационни и комуникационни технологии
(ИКТ) в дейността
Прилагане на политика за висока квалификация на персонала
Разработване и прилагане на пазарни стратегии.
Индексът съдържа следните три равнопоставени компонента:
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Приложение

‐

‐

‐

Степен на използване на ИКТ (като функция от: (1) приложението на
управленски информационни системи и (2) приложението на интернет
технологии);
Степен на прилагане на политика за повишаване квалификацията на
персонала (като функция от: (1) оценка за квалификацията на персонала и
(2) наличието на проведени обучения за повишаването на квалификацията
на персонала през последната година);
Степен на разработване и прилагане на пазарни стратегии (като от: (1)
наличието на краткосрочни, средносрочни и дългосрочни планове за
дейността и (2) разработени и прилагани пазарни стратегии на вътрешния
и външния пазар).

Индексът е пресметнат въз основа на следните видове вътрешнофирмени
дейности:
Използване на следните ИКТ

Прилагане на политика за висока
квалификация на персонала

Разработване и прилагане на
пазарни стратегии и планиране на
дейността

- Автоматизирана система за
управление на отношенията с
клиенти

- Равнище на квалификацията на
персонала

- Планиране на дейността:
o В краткосрочен план

Участие на персонала в:

- Автоматизирана система за
управление на отношенията с
доставчици

o В средносрочен план

- Вътрешнофирмени обучения

o В дългосрочен план

- Външни специализирани
обучения за управление и
продажби

- Автоматизирана система за
управление на вътрешни
процеси

- Разработена маркетингова
стратегия
- Проведени маркетингови
проучвания на вътрешния и
външния пазар

- Друг вид автоматизирана
система за управление на
процеси

- Външни специализирани
обучения в професионалната
сфера на дейност на
предприятието

- Интернет страница

- Езикови обучения

- Разширяване на продуктовото
портфолио

- Възможност за интернет
продажби

- Специализирани обучения за
интелектуална собственост

- Разширяване на вътрешните и
външните пазари

- Електронен подпис на
управляващите

- Обучения по използване на ИКТ
приложения
- Други обучения

Индексът отчита приложението на добри практики в
предприятията през последната и през последните пет години.

дейността

на

Формулата, по която е пресметнат индексът, е следната:

IBPi

IBPi

е

HRi
3

BSi

100 , където:

индексът, който измерва прилагането на добри практики в

предприятие

ICTi

ICTi

i,

измерва използването на ИКТ технологии от предприятие

пресметнато по следния начин:
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i

и е

Приложение

MISin

Internetim

n

m

MIS n

max

Internet m

max

n

ICTi

m

, като

2

показва използването на управленска информационна система

Internet

HRi

m
i — използването на интернет технология

MISin

n,а

m,

измерва степента на приложение на политики за висока квалификация на

i

персонала в предприятие
спецификация:

и

е

пресметнато

посредством

следната

Trainingik
HRi

0.4 Qualificationi

k

0.6

,

max

Training

като

k

m

Qualificationi
Training

BSi

е индикатор за високата квалификацията на персонала, а

k
i показва участието на персонала в обучение

i

измерва степента, в която в предприятие

стратегии

и

е

пресметната

са използвани пазарни

по

следния

начин:

MSi j

t
i

Plan

j

t

Plant

max
BSi

k.

MS j

max

t

j

, като

2

за наличието на планиране за период

t , а MSi j

разработена и приложена пазарна стратегия

j

Planit

е индикатор

е индикатор за наличие на

.

Индексът заема стойности от 0 до 100, като:
Стойности, клонящи към 100 показват наличие на изключително висока
степен на приложение на добри практики.
Стойности, клонящи към 0 показват неприлагане на добри практики в
дейността на предприятието.
Стойностите на индексите могат да бъдат разпределени в следните интервали:
0 – 20

21- 40

41 – 60

61 – 80

81 – 100

ниска степен на
приложение на добри
практики

по-скоро ниска степен
на приложение на
добри практики

нито ниска, нито
висока степен на
приложение на добри
практики

по-скоро висока
степен на приложение
на добри практики

висока степен на
приложение на добри
практики
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Приложение

Оценени регресионни модели
Структурен модел на
взаимосвързаността между
факторите за развитие и
конкурентоспособност

Фактори
Иновационна активност
Добри практики
Интернационализация
Патентна дейност
Внедрени стандарти
Реализиран износ
Брой заети
Големина на населеното място
Константа
Метод за оценка
R-squared
Adjusted R-squared
Number of observations

Система 1

Система 2

(1) Зависима
(2) Зависима
променлива - променлива Иновационна Добри
активност
практики
0.26**
0.68**
0.60**
19.08**
0.25**
-5.75**
0.26**
31.16**
WLS
0.35
0.45
0.34
0.43
167
132

(3) Зависима
(4) Зависима
променлива - променлива Интернациона Патентна
лизация
дейност
0.14**
0.42**
0.27**
11.13*
0.10**
-0.01
2.25**
WLS
0.32
0.22
0.30
0.22
188
220
** p < 0.01

Регресионни модели,
обясняващи факторите за
развитие и
конкурентоспособност

Зависими променливи

Иновационна Интернациона
Добри
Фактори
активност
лизация
практики
Иновационна активност
0.06**
0.26**
Внедрени стандарти
8.15**
Патентна дейност
0.60**
Достъп до финансиране
0.32*
Реализиран износ
30.0**
40.5**
Брой заети
0.13**
0.06**
0.25**
Големина на населеното място
-5.19*
1.31*
-5.75**
Константа
17.8**
-2.23
31.16**
LS1
LS1
LS1
Метод за оценка
R-squared
0.24
0.75
0.45
Adjusted R-squared
0.23
0.74
0.43
Number of observations
254
247
132
1
Newey-West HAC Standard Errors & Covariance

Поведенчески уравнения,
обясняващи ефектите от кризата

Патентна
дейност
0.23**
0.52

Достъп до
финансиране
0.24**
0.06**
LS1

LS1
0.25
0.25
205
** p < 0.01

0.13
0.12
206
* p < 0.05

Зависими променливи
Намаление в
продажбите

Фактори
Добри практики
-0.33**
Достъп до финансиране
Константа
33.4**
LS1
Метод за оценка
R-squared
0.14
McFadden R-squared
Number of observations
174
1
Newey-West HAC Standard Errors & Covariance
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Намаление в
печалбата
-0.30*
32.7**
LS1
0.13
169

Затруднено
плащане на
кредити
-0.12**
-3.00**
Logit
0.18
277
** p < 0.01

Освободен
персонал
-0.02*
-0.05**
-0.45*
Probit
0.11
172
* p < 0.05
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Структура на предприятията в България, 2005-2009 г.
Брой МСП и заетост в МСП в България 2005-2009 г.
Брой предприятия и среден размер на предприятията в България
2009 г.
Брой предприятия и заетост в България и ЕС-27, 2008 г.
Предприятия по икономически дейности и среден размер в България
2009 г.
Брой предприятия по икономически райони за планиране и среден
размер в България 2009 г.
Новосъздадени и закрити предприятия в България 2006-2009 г.
Брой оцелели предприятия и коефициент на оцеляване по
икономически дейности в България 2008 г.
Брой заети по размерни групи предприятия, 2005-2009 г.
Заети в МСП по икономически дейности, 2005-2009 г.
Брой заети по икономически райони за планиране, 2009 г.
Оборот и добавена стойност по размер на предприятието, 2009 г.
Производителност на труда, структура на заетите лица и добавена
стойност по размер на предприятията и икономическа дейност, 2009 г.
Оценка на нормата на печалба по размер на предприятието, 2008 г.
ДМА в нефинансовите предприятия (хил. лева) по размер на
предприятието и икономическа дейност, 2009 г.
ДМА в нефинансовите предприятия (хил. лева) по размер на
предприятието и икономическа дейност, 2009 г.
Структура на ДМА в нефинансовите предприятия* по размер на
предприятието и райони на планиране, 2009 г.
Географска структура на износа на стоки, 2005-2009 г.
Географска структура на вноса на стоки и услуги, 2005-2009 г.
Цени и обеми на износа по групи стоки (SITC), 2009 г.
Структура на износа по групи стоки (SITC) и основни страни партньори,
2009 г.
Профил на собствениците на МСП през 2011 г.
Избрани макроикономически показатели в България и ЕС-27, 2005-2010
г. (годишен темп на растеж, %)
Оценки за растежа на БДС и за промяна в заетостта в ЕС-27, 2009-2011
г.
Ефекти от кризата — по сфера на дейност
Проблеми, причинени от общата пазарна конюнктура и икономическата
криза — по сфера на дейност
Матрица с ключови индикатори за представянето на сектора 2009-2011
г.
Макроикономически показатели в България 2002-2009 г.
Структура на предприятията в България по размерни групи, 2009 г.
Карта на България с разпределението на броя МСП в избрани
икономически дейности от „Преработваща промишленост‖, 2009 г.
Топ 5 икономически дейности в сектор „Преработваща промишленост‖
по области на страната, 2009 г.
Коефициент на откриване, закриване и нетен коефициент на
откриване, средно за 2006-2008 г.
Структура на предприятията в България по заетост в икономически
дейности (топ 5 сектора), 2009 г.
Динамика в оборота на МСП и големите предприятия, 2006-2009 г.
Динамика на добавената стойност на МСП и големите предприятия,
2006-2009 г.
Норма на печалба в зависимост от размера на предприятията, 20052008 г.
Динамика на добавената стойност, компенсация на наетия и нетния
опериращ излишък на МСП, 2005-2009 г.
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Развитие на външнотърговския обмен в млн. лв., 2005-2009 г.
Стокова структура на износа, 2005-2009 г.
Профил на собствениците на МСП по пол
Профил на собствениците на МСП
Преки чуждестранни инвестиции в България в млн. евро, 2005-2010 г.
Заетост и безработица, 2005-2010 г.
Темп на инфлацията, 2005-2010 г.
Текуща сметка, 2005-2010 г.
Ръст на брутен вътрешен продукт, 2002-2010 г.
Политики по отношение на персонала, 2009 г.
Ефекти на кризата — общо и по размерни групи предприятия
Пазарни позиции през 2010 г.
Проблеми, причинени от общата пазарна конюнктура и икономическата
криза — по размерни групи предприятия
Участие в обществено обсъждане на законодателство в сектора на
дейност
Участие в обществени поръчки
Ползване на административни услуги
Време за административни услуги
Познаване на портала за обществени консултации на Министерски
съвет
Области /институции с корупционни практики
Сблъсък с корупционни практики
Разпределение на стойностите на индекса за институционална среда
по видове услуги
Средни стойности на индекса по размер на предприятията и видове
услуги (институционална среда)
Средни стойности на индекса по сфера на дейност на предприятията и
видове услуги (институционална среда)
Средни стойности на индекса по райони на планиране и видове услуги
(институционална среда)
Информация за фондове, финансиращи МСП
Ползване на финансови инструменти
Достъп до публични фондове
Разпределение на стойностите на индекса за достъп до финансиране
Средни стойности на индекса по размер на предприятията (достъп до
финансиране)
Средни стойности на индекса по сфера на дейност на предприятията
(достъп до финансиране)
Средни стойности на индекса по райони на планиране (достъп до
финансиране)
Иновативни практики в МСП
Практики за научно-развойна дейност в МСП
Разпределение на стойностите на индекса за иновационна активност
Средни стойности на индекса по размер на предприятията
(иновационна активност)
Средни стойности на индекса по сфера на дейност на предприятията
(иновационна активност)
Средни стойности на индекса по райони на планиране (иновационна
активност)
Активност, свързана с интелектуална собственост
Регистрирани търговски марки
Регистрирани патенти
Разпределение на стойностите на индекса за интелектуална
собственост (търговски марки и патенти)
Средни стойности на индекса по размер на предприятията (търговски
марки и патенти)
Средни стойности на индекса по сфера на дейност на предприятията
(търговски марки и патенти)
Средни стойности на индекса по райони на планиране (търговски
марки и патенти)
Форми на износ и международно партньорство
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Информация за международни пазари
Вносители и износители
Участие в изложения и панаири
Участие в клъстер от свързани дейности
Дейности в рамките на клъстерите
Ползи от участието в клъстер
Разпределение на стойностите на индекса за интернационализация
Средни стойности на индекса по размер на предприятията
(интернационализация)
Средни стойности на индекса по сфера на дейност на предприятията
(интернацонализация)
Средни стойности на индекса по райони на планиране
(интернационализация)
Системи за управление на процеси
Информация за добри практики
Обучение на персонал
Планиране и маркетинг
Разпределение на стойностите на индекса за добри практики
Средни стойности на индекса по размер на предприятията (добри
практики)
Средни стойности на индекса по сфера на дейност на предприятията
(добри практики)
Средни стойности на индекса по райони на планиране (добри
практики)
Средни стойности на индекса за достъп до финансиране по размер на
предприятията и сфера на дейност, както и ефекта на кризата върху
заетостта в тях
Средни стойности на индекса за иновационна дейност по размер на
предприятията и сфера на дейност, както и ефекта на кризата върху
заетостта в тях
Средни стойности на индекса за търговски марки и патенти по размер
на предприятията и сфера на дейност, както и ефекта на кризата
върху заетостта в тях
Средни стойности на индекса за интернационализация по размер на
предприятията и сфера на дейност, както и ефекта на кризата върху
заетостта в тях
Наблюдавани (2010 г.) и очаквани (2011 г.) изменения в продажбите и
печалбата
Средни стойности на индекса за добри практики по размер на
предприятията и сфера на дейност, както и ефекта на кризата върху
заетостта в тях
Механизъм на влияние на факторите за конкурентоспособност върху
развитието на МСП по време на настоящата криза
Самооценка на МСп за техните силни и слаби страни
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