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Приключването на преговорите за присъединяване към Европейския съюз през 

първата половина на 2004 година поставя на дневен ред определен кръг 

проблеми, свързани не само с процеса на уеднаквяване на българското 

законодателство с acquis communautaire. Въпросите, които процесът на 

интеграция поставя оттук нататък, се отнасят до различни нива в икономиката и 

държавното управление. Те се отнасят и до определени политики и практики, 

които следва да бъдат прилагани в българската икономическа политика, за да се 

създадат условия за пълноценно вписване на българското стопанство в Единния 

европейски пазар. Пълноценна интеграция е невъзможна без координация и на 

ниво политиката за повишаване на конкурентоспособността на индустрията, 

често наричана политика към предприятията.   

 

Според разбиранията на администрацията на Европейската комисия, политиката 

към предприятията е основното средство за постигане на целите, поставени на 

Европейския съвет в Лисабон през 2000 година, а именно: най-

конкурентоспособната икономика, основаваща се на знанието и на принципите 

на устойчивото развитие в световен мащаб да бъде европейската, като 

индикативната дата за постигането на тези цели е 2010 година.  

 

Целта на настоящото изложение ще бъде да представи тази политика на 

равнище на Общността и доколкото е възможно, да изгради паралел между 

това, което е актуално в ЕС, включително в новоприетите страни, и в България 

по отношение на този сбор от политики в различни области на икономиката и 

държавното управление, наречен политика към предприятията. 

 

1. ПОЛИТИКАТА КЪМ ПРЕДПРИЯТИЯТА В ЕС 

 

Политиката към предприятията в ЕС е насочена главно към това да стимулира 

страните членки да създават благоприятна за бизнеса среда за стартиране и за 

функциониране на предприятията. Мерките на политиката към предприятията 

се съсредоточават предимно към МСП, но също така от подобрената среда за 

функциониране на бизнеса се възползват и големите предприятия. 

Едновременно с този подход обаче и напълно в съгласие с регулативистките 
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тенденции в мисленето на европейските полисимейкъри се използва и 

директното стимулиране на предприятията. 

 

На наднационално равнище в ЕС политиката към предприятията е организирана 

на хоризонтална основа, т.е. не се открояват приоритетни сектори в 

икономиката, а съществуват само мерки за подобряване на средата за 

стартиране, за водене и за прекратяване на бизнеса като цяло. На национално 

равнище обаче тези хоризонтални мерки не могат напълно да осигурят баланса 

между досегашните практики в отделните икономически политики на 

държавите членки, които са насочени по-скоро към дефиниране на приоритетни 

отрасли и стимулиране на определени сектори в икономиката, и стимулирането 

на бизнес средата като цяло, което изисква прилагане на наднационалния 

подход към секторните политики вътре в страната-членка. Съвсем нормално е 

корпоративните лобита на големите компании от “традиционните” отрасли в ЕС 

да не са съгласни да се откажат от привилегиите си на национално равнище. 

Затова анализаторите в Европейската комисия, които същевременно са 

представители на определени страни членки, стигат до компромисната 

формулировка на методите, с които борави политиката към предприятията, а 

именно: “Инструментите на индустриалната политика, които са инструменти и 

на политиката към предприятията, целят да осигурят рамковите условия, в 

които предприемачите и бизнесът могат да поемат инициативи, да използват 

идеите си и да реализират възможностите, които са се открили пред тях. 

Въпреки това политиката към предприятията трябва да има предвид нуждите на 

определени сектори, които подлежат на подробни секторни регулации.”1  

 

Предимствата на хоризонталния подход към секторните политики може да се 

обобщи в следното:  

Тази политика създава условия за ускоряване процеса на алокация на 

ресурси в икономиката, както и за развитие на отраслите от новата икономика. 

Тя постига целите и на индустриалната политика в частта й за осигуряване на 

конкурентни предимства на международните пазари.2  Вместо да определя 

                                                 
1 Commission of the European Communities. Industrial Policy in an Enlarged Europe. Brussels, 
11.12.2002 COM (2002) 714 final, р. 3 
2Авдашева С., Шаститко А. Промышленая и конкурентная политика: проблемы взаимодействия 
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приоритетни отрасли и на тази основа да търси повишаване на 

конкурентоспособността на национално равнище, ролята на държавата може да 

бъде да използва "съвременни системи на управление на ресурсите,  

позволяващи с минимални транзакционни разходи да се преразпределят 

средства, които да отиват за реализацията на конкретен инвестиционен проект в 

сектори, които правителството не е предполагало, че иска да поддържа, но 

гарантиращи по-висока доходност."3  

 Това твърдение се подкрепя и от редица други автори, които твърдят, че 

"малко роли на правителството са по-съществени за модернизирането на 

икономиката от гарантирането на енергично вътрешно съперничество."4 За 

разлика от намесата на държавата в други сфери, пазарите се нуждаят от 

правителствена намеса именно за да се насърчи конкуренцията.5 

Хоризонталният подход към секторите на икономиката функционира именно за 

да насърчи енергичното вътрешно съперничество – както между отделните 

фирми в рамките на един отрасъл, така и между представителите на различните 

отрасли, които се борят за определено ниво на приоритетност в политиката за 

разпределяне на ограничените ресурси за подкрепа на предприятията. 

 

Хоризонталният аспект на политиката към предприятията в ЕС е насочен към 

подобряване на бизнес средата по осем нейни параметъра, влиянието върху 

които се очаква да постигне Лисабонските цели: 

 Достъп до финансиране 

 Регулаторна и административна среда 

 Отворени и ефективно функциониращи пазари 

 Предприемаческа активност 

 Човешки ресурси 

 Разпространение на знанията и на иновациите 

 Информационни и комуникационни технологии 

                                                                                                                                            
и уроки для России // Вопросы Экономики 9/2003, с. 23. В дадения източник подробно се 
разглеждат рисковете от това конкурентните предимства да се базират на предварително 
зададени от политическия избор приоритетни отрасли, от които да се очаква повишаване на 
националната конкурентоспособност. 

3Пак там, с. 29 
4Портър, М. Конкурентното предимство на нациите, изд. Класика и Стил, София 2004, с. 788 
5Soto R., Loayza N. On the measurement of market-oriented reforms. Global Development Network 

research paper., p. 43  
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 Устойчиво развитие 

 

1.1. Мерки за подобряване достъпа до финансиране на МСП в ЕС6

 

В рамките на политиката към предприятията в Европейския съюз се включват 

мерки за подобряване достъпа до финансиране на МСП. Подкрепата за МСП в 

това отношение се осъществява или директно от ЕС, или чрез структурните 

фондове на Съюза, които се разпределят към отделните държави и се 

управляват на национално равнище. 

 

Европейските структурни фондове са главният източник на възможности за 

финансиране на МСП, които членството в ЕС предоставя на МСП от дадена 

страна членка. Те са насочени към това да намаляват разликите в 

икономическото развитие между регионите на ЕС главно в четири направления: 

земеделие, регионална политика, заетост и социални дейности. Разликата с 

директните субсидии е, че фондовете се управляват на национално равнище. 

Проектите, с които МСП кандидатстват за финансиране от структурните 

фондове, се номинират за финансиране от конкретната страна членка или 

регион в страната. За да се подпомогне ускореното икономическо развитие на 

МСП в по-изостаналите европейски региони, са създадени четири фонда: 

Европейски фонд за регионално развитие, Европейски социален фонд, 

Европейски гаранционен фонд за развитие на земеделието и Финансови 

инструменти за развитие на риболова. 

 

Директните помощи на ЕС за европейските предприятия са съсредоточени 

предимно в няколко области: околна среда, научни изследвания и образование. 

Те се предоставят на МСП от различните департаменти на Европейската 

комисия. МСП могат да кандидатстват за тези програми, при условие че са 

представили международен проект, който генерира определена добавена 

стойност. Помощите са под формата на субсидии, покриващи 50 на сто от 

разходите за конкретния проект. Такива програми са например Шеста рамкова 

програма за изследвания и технологично развитие (2002–2006), като 15 на сто 
                                                 
6 Тази част от курсовата работа е основана на: European Commission. DG Enterprise. European 
Union Support Programmes for SMEs. May 2003. 
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от бюджета на програмата ще се разпредели за подкрепа на изследователската 

дейност и иновациите в МСП, програма ЕУРЕКА – мрежа за пазарно 

ориентирана развойна дейност и изследвания, и програмите Сократес и 

Леонардо да Винчи, които са насочени в сферата на образованието. 

 

Третият главен източник на финансиране, който се генерира от наличието на 

политика към предприятията в ЕС, са различните финансови инструменти, 

които не са достъпни директно за предприятията. Средствата се разпределят 

чрез финансови посредници от дадената страна членка. Тези финансови 

инструменти са създадени с цел да увеличат обема на кредитите за МСП чрез: 

1) стимулиране на банките да доразвиват капацитета за кредитиране на МСП, 2) 

участие в различни рискови схеми за кредитиране на малкия и средния бизнес, и 

3) предоставяне на гаранции на институции, финансиращи МСП. За периода 

2001–2005 година са предвидени 320 млн. евро по това направление на 

политиката към предприятията. Средствата се управляват от Европейския 

инвестиционен фонд.  

 

1.2. Мерки за подобряване на административната и регулативна среда в ЕС 

 

Целта на подобряването на административната и регулативна среда е да се 

подкрепя индиректно желанието за поемане на риск у потенциалните 

предприемачи и да се стимулира развитието на предприятията чрез 

институционални източници за позитивна промяна, каквито са например 

работата на регулаторните органи, на съдебната система и на различните 

институции, които прилагат политиката към предприятията. 

Административната и регулативна среда е важна за развитието на бизнеса, 

защото колкото повече са ограниченията пред стартирането и функционирането 

му, толкова по-трудно расте предприятието, а като макроефект това се пренася 

и върху растежа на БВП и на съвкупното търсене, което от своя страна оказва 

вторичен задържащ ефект върху растежа на предприятията. 

 

В ЕС най-много препятствия съществуват в регулациите по отношение на 

наемането на нови работници – там са най-големите различия в постиженията 

на отделните държави. За различните държави членки процедурите по наемане 
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на работници преди самото наемане и след това са различни по вид и по брой, 

но средното ниво за ЕС е 1 процедура преди наемането и 3 процедури след 

наемането7. Колкото по-малко процедури има за наемане на работници, толкова 

повече стимули имат МСП да растат.  

 

Значителен напредък в последните години се отбелязва при опростяването на 

регистрацията на фирми. Тук основните параметри за позитивна промяна в 

бизнес средата са времето и разходите за стартиране на малък бизнес, както и 

последващите време и разходи за общуване с администрацията. Колкото по-

малко е времето и колкото са по-ниски разходите за общуване с 

администрацията, толкова по-високи стимули имат предприемачите да развиват 

своята дейност в рамките на легалната икономика. В ЕС времето и разходите за 

стартиране на компания са значително по-ниски (3 процедури и 1 ден), 

отколкото са в България, където са 10 процедури и 30 дни8.  

 

Съществуват още два силни метода за подобряване на административната 

среда, които широко се използват в ЕС. Първият е използването на ex-ante и ex-

post анализ на влиянието на законодателството върху бизнеса (т.нар. impact 

assessment analysis). В това отношение лидери са Ирландия, Швеция и 

Великобритания, които са декларирали, че до 2006 година ще подлагат всички 

отнасящи се до бизнеса закони на такъв предварителен и последващ влизането 

им в сила анализ.  Вторият метод е електронното правителство. Въвеждането на 

ИКТ в публичните услуги не е самоцел – то реално намалява разходите на 

бизнеса за влизане и функциониране в рамките на закона, което им освобождава 

ресурс за повече инвестиции и повече новосъздадени работни места, отново в 

рамките на формалната икономика. Въвеждането на електронно правителство в 

повечето страни се съпровожда от кампании по обучение на предприемачите 

как да използват новите възможности, които ИКТ им предоставят за 

разширяване на бизнеса и намаляване на разходите. В това отношение ЕС също 

е значително по-напред от България, защото поне 67 на сто от публичните 

услуги могат да се потребяват през Интернет (Франция), а процентът е най-
                                                 
7 European Commission. Benchmarking Enterprise policy. Results from the 2002 scoreboard. 
Commission staff working document. SEC (2002) 1213, Nov. 2002, р. 34. 
8 OECD/EBRD. South East Europe Region: Enterprise Policy Performance. A regional Assessment. 
October 2003, р. 29. 
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висок в Дания, където практически всички публични услуги могат да се получат 

по Интернет9.  

 

1.3. Мерки за подобряване ефективността на функциониране на пазарите 

 

В ЕС мерките за подобряване на функционирането на пазарите се изследват 

главно в три направления: а) търговска интеграция между и извън държавите 

членки; б) държавна помощ за определени предприятия; в) прозрачни, открити 

и силно рекламирани процедури по публични поръчки.  

 

Изследванията на ЕК показват, че степента на търговска интеграция10 е най-

силна сред новоприетите страни, като за Естония този дял е около 80 на сто, 

докато за България например е около 40 на сто11. Тези показатели свидетелстват 

както за отвореността, така и за конкурентоспособността на икономиките. За 

повишаване на търговската интеграция се използват главно намаляване на 

търговските ограничения (мита и нетарифни ограничения) между страните в 

ЕС. 

 

Държавната помощ за определени предприятия затихва като метод за 

подобряване на ефективността на пазарите, тъй като делът на държавната 

помощ в икономиката непрекъснато намалява и се движи между 0.5 на сто и 1.7 

на сто от БВП в икономиките на ЕС (изчислено преди последното разширяване). 

Доколкото съществуват, мерките в тази насока се прехвърлят от директна 

подкрепа за определени предприятия към хоризонтален подход, т.е. към 

осигуряване на рамкови условия за ефективно функциониране на пазарите. 

Делът на “хоризонталната” държавна помощ към общата за целия ЕС е около 70 

на сто за 2001 година12. Основна роля в тази смяна на подхода имат 

националните комисии за защита на конкуренцията и прилагането на 

европейското законодателство в тази област.  

                                                 
9 EC. Benchmarking Enterprise Policy: Results from the 2003 Scoreboard. Brussels 4.11.2003, SEC 
(2003) 1278, р. 30. 
10 Изчислена като (Износ+Внос / 2 x БВП). 
11 Пак там, стр. 34. 
12 Пак там, стр. 36. Тук би следвало да се направи важно методологическо уточнение: при 
изчисляването на държавната помощ се изключват помощите за земеделие, рибовъдство и 
транспорт, които сами по себе си също са значителни. 
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Що се отнася до откритите и прозрачни процедури по държавни поръчки в ЕС, 

то тук прогресът на страните членки е най-малък. За целия ЕС процентът на 

тези поръчки не надхвърля 30 на сто, а друга характерна черта на този процес е, 

че е по-скоро изключение поръчката да бъде спечелена от чуждестранен 

конкурент на местна компания, която участва в конкурса (делът на тези поръчки 

е само 1.3 на сто)13. Това показва все още твърде голяма асиметричност между 

декларираната равнопоставеност на икономическите субекти на територията на 

ЕС и реалните практики, на които тепърва предстои да правят големите си 

крачки към реалното интегриране на европейския пазар на обществени поръчки.  

 

1.4. Мерки за насърчаване на предприемачеството 

 

В ЕС (отново по данни преди последното разширяване) функционират около 

20.5 млн. предприятия и 99.8 на сто от тях са малки и средни, а 93.1 на сто от 

всички предприятия имат под 10 служители, което ги категоризира към 

микропредприятията14. Най-важните фактори за насърчаване на 

предприемачеството са състоянието на бизнес средата и личните качества на 

предприемачите. Не бива да се забравя и фактът, че съществуват два обобщени 

типа предприемачи: 1) които се опитват да се възползват от видяна възможност 

на пазара (opportunity entrepreneurs), и 2) които стават предприемачи заради 

необходимостта от изхранване на семействата си или заради личната увереност, 

че трябва да поемат съдбата си в собствените ръце (necessity entrepreneurs). 

Предприемачеството като ясно видяна пазарна възможност е резултат от 

подобрението на средата за възникване и функциониране на бизнес и промяната 

на отношението към риска сред потенциалните предприемачи. Преходът към 

този тип предприемачество се осъществява чрез различни типове обучения и 

доразвиване на човешките ресурси в ЕС чрез постоянно обучение в 

предприемачески умения.  

 

                                                 
13 Пак там, с. 36. 
14 Schiemann, M. Enterprises in Europe - does size matter? // Industry, Trade and Services. Statistics 
in Focus, theme 4-39/2002, стр. 2 
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Насърчаването на предприемачеството се ориентира в шест главни 

направления: 

 Улесняване стартирането на предприятия 

 Повишаване склонността към предприемачество 

 Намаляване на времето и разходите за стартиране на бизнес 

 Насърчаване на предприемачеството сред жените 

 Стимулиране на бизнес инкубаторите 

 Улесняване на трансфера на собствеността на МСП 

 

Ясно е, че поне три от тези направления са тясно взаимосвързани: стартирането 

на предприятията, времето и разходите и бизнес инкубаторите. Стартирането на 

предприятия се улеснява чрез намаляването на времето и разходите за 

регистрация на компании и тук стандартната мярка на политиката към 

предприятията е обслужването на едно гише, чрез която се постига регистрация 

на компания за 1 ден и се преминава само през 3 стандартни процедури. Както 

бе отбелязано по-горе, за сравнение в България към края на 2003 година тези 

показатели са съответно 30 дни и 10 процедури.  

 

Като цяло страните кандидатки постигат по-добри резултати от страните членки 

в стартирането на нови предприятия и задържането им на пазара. Стандартният 

показател, който се използва за анализ на стартиращите предприятия, е нетен 

брой на зародилите се предприятия (стартирали минус фалирали15). За периода 

1995–2000 година този дял за ЕС се движи между –1.7 на сто и 6 на сто, докато 

за новоприетите страни и страните кандидатки той е между 2.3 и 21 на сто16. 

Това подчертава връзката между скоростта, с която се преструктурира 

икономиката, и възникването на нови възможности за бизнес, от които се 

възползват потенциалните предприемачи в страните кандидатки. 

 

Що се отнася до насърчаването на предприемачеството сред жените, в ЕС се 

оценява, че тази част от населението не е реализирала напълно своя потенциал 

за участие на трудовия пазар. Общият дял на предприятията, създадени от жени 

в ЕС, не надхвърля 28 на сто, за новите членки делът достига 30 на сто, а в 
                                                 
15 Като дял от общия брой предприятия. 
16 Пак там, с. 41. 
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България жените като цяло се представят още по-добре: през 2001 година делът 

на предприятията, създадени от жени, се движи около 33-34 на сто17

 

Склонността към предприемачество се влияе от няколко фактора: обществен 

авторитет на фигурата на предприемача, традициите в предприемачеството, 

склонността към риск, възможностите, които пазарът генерира, и 

алтернативните доходи от наемане на потенциалния предприемач. В ЕС се 

насърчава положителният облик чрез позитивни медийни кампании, залагане на 

учебни предмети по предприемачество в учебните програми на средните 

училища и в учебните планове на университетите, и хоризонтални мерки като 

улесняване на входа в отраслите. Въпреки това обаче може да се заключи, че 

склонността към предприемачество в ЕС е значително по-ниска, отколкото в 

САЩ, където рискът е по-добре възприет и склонността към използването на 

предприемачеството отново като възможност за личностна реализация дори и 

при провал в бизнеса е по-висока, а страхът от провал – по-нисък, отколкото в 

ЕС.  

 

Именно тази по-ниска склонност към риска в ЕС прави специфичната мярка, 

наречена бизнес инкубатори, толкова привлекателна за европейските 

управляващи. Макар и тя да не спада към хоризонталните мерки за подкрепа на 

предприемачеството, защото се подкрепят предимно стартиращи 

високотехнологични компании и компании с висок потенциал за растеж, тези 

мерки са довели до създаване на около 900 бизнес инкубатора в ЕС до 2002 

година, повечето от които действат чрез подкрепата на държавни институции и 

не реализират печалба18. Заетостта на площите в бизнес инкубаторите в ЕС е 

между 44 и 100 на сто, което показва, че тази мярка е добре приета от 

предприемачите и може да се използва и в страните кандидатки с цел 

допълнително насърчаване на предприемачеството в отрасли с висока степен на 

добавена стойност.  

 

                                                 
17 Пак там, с. 45. 
18 Източник: European Commission. Benchmarking Enterprise policy. Results from the 2002 
scoreboard. Commission staff working document. SEC (2002) 1213, Nov. 2002, р. 50. 
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1.5. Политики в областта на човешките ресурси 

 

ЕС обособява няколко мерки, с които да насърчи по-адекватния отговор на 

европейската образователна система на изискванията на икономиката, основана 

на познанието. Първа мярка е взаимното признаване на дипломите за средно и 

висше образование в страните членки, което насърчава мобилността на 

работната сила. Освен географската, има и други измерения на мобилността, 

необходима за икономиката на познанието. Смяната на квалификацията и 

професията е нормална практика и затова се насърчават програмите за 

перманентно обучение по предприемачество и високи технологии.  

 

Изследванията показват, че новоприетите страни и страни кандидатки 

изпреварват страните членки на ЕС само по отношение на броя на завършилите 

обществени науки и в отделни случаи като Литва, Румъния и Словения – по 

брой на завършилите инженерни науки. В останалите области на развитие на 

човешките ресурси, които подпомагат икономиката на познанието, като 

например математика,  компютърни науки и медицина, новите страни изостават 

значително от досегашните средни за ЕС стойности. България изпреварва 

значително средните за ЕС стойности единствено по броя на завършилите 

обществени науки, но в останалите сфери на образованието, които имат 

отношение към новата икономика, позициите на страната също изостават 

значително19.  

 

1.6. Политики за разпространение на знанията и иновациите 

 

За да постигне целта си да бъде най-конкурентната икономика в световен 

мащаб, основана на познанието, Европа трябва да може да намери правилните 

политики за да осигури широко разпространение на знанието и на иновациите, 

тъй като те са най-краткият път към конкурентоспособността на компаниите. 

Последната изгражда конкурентоспособността на държавите членки, а оттам - 

на ЕС и на неговата икономика. Европа чувствително изостава от САЩ и 

Япония по дела на НИРД в БВП и особено по дела на НИРД, който се осигурява 
                                                 
19 European Commission. Benchmarking Enterprise policy. Results from the 2002 scoreboard. 
Commission staff working document. SEC (2002) 1213, Nov. 2002, р. 62 
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от бизнеса, в БВП. Единствено финландската и шведската икономика 

изпреварват щатската по НИРД, осигурени от бизнеса. В Европа се отделят 

между 0.7 и 3.8 на сто от БВП за НИРД, като средното за ЕС е едва 1.9 на сто20. 

За да се насърчи по-лесният трансфер на научни разработки към бизнеса, който 

би позволил достигането на стратегическата цел от 3 на сто НИРД в БВП до 

2010 г., европейските управляващи са склонни да виждат разширени функции 

на държавната политика и в тази сфера. Това се доказва и от факта, че между 4 и 

14 на сто от разходите на предприятията за НИРД се финансират от 

правителствата на страните членки, но не бива да се забравят и възможностите, 

за които стана въпрос в началото – участието на европейските МСП в 

различните програми на наднационално равнище за насърчаване на 

разпространението на знания.  

 

В новоприетите страни и оставащите страни кандидатки се наблюдават две 

тенденции при участието на държавата във финансирането на 

разпространението на знания и иновации, респ. в разходите за НИРД. Има 

държави като Кипър, Унгария, Латвия и Словения, чиито правителства не 

изглеждат заинтересувани от голямо участие във финансирането на научно-

изследователските програми на бизнеса: директните правителствени трансфери 

за НИРД при тях не надхвърлят 6–7 на сто. Въпреки това обаче Словения държи 

първенството сред тази група страни, заедно с Естония, по разходи за НИРД в 

БВП, по Интернет потребители и по абонати на мобилни оператори21. Този 

факт, заедно с факта, че Естония спада към тези държави, чиито правителства са 

по-склонни да финансират начинанията на бизнеса в трансфера на технологии, 

говори за това, че едва ли може да се намери универсална политика, която да 

отговаря на местните изисквания на бизнеса, за да могат местните компании да 

отделят повече от средствата си за научноизследователска и развойна дейност. 

Естония е неоспорим лидер в промените в регулаторната рамка за иновации 

сред страните кандидатки: тя първа приема Закона за електронния подпис и 

либерализира телекомуникационния си пазар, а това се оказват важни 

индиректни фактори за разпространение на знанията и иновациите. Към 

                                                 
20 Изчислено отново само по досегашните 15 страни членки. 
21 Kalvet, Tarmo. Estonians and Slovenians at Top in IT. The Baltic Review. Vol.19. 
http://www.tbr.ee/issues/vol19/it_top.html  
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споменатата група страни с по-активно участие на държавата освен Естония 

спадат България, Чешката република, Словакия, Полша и Румъния. В тази група 

делът на участие на държавата е между 14 и 38 на сто, като горният екстремален 

случай е Румъния22. 

 

Насърчаването на произвеждането на нови патенти и трансферът им в реалните 

бизнес практики, както и политиките за насърчаване на износа на 

високотехнологични продукти също са елементи на политиката към 

предприятията в досегашните и в новоприетите (включително в оставащите 

кандидатки) страни членки на ЕС. Разликата между двете групи страни е в това, 

че новите страни изостават драстично от страните - досегашни членки, по брой 

на патентите на 1 млн. души (с изключение на Словения) и по дял на 

високотехнологичния експорт. 

 

Преследването на определени количествени цели далеч не е изключение в 

политиките на страните членки на ЕС. Нещо повече: те определено дават 

положителен резултат, ако бъдат обвързани с адекватни на конкретните 

национални условия политики, които да засягат израстването на научния 

потенциал в инженерните науки, защитата на интелектуалната собственост, 

прилагане на клъстерни стратегии за развитие на определени отрасли и региони, 

и насърчаване на рисковия капитал. Например Финландия прилага такива 

количествени цели от 70-те години на 20 век, достигайки в началото на този век 

равнище на най-конкурентоспособна икономика в световен мащаб23.   

 

1.7. Политики за разпространение на ИКТ 

 

Тези политики са тясно свързани с предходната подтема, като използването на 

определени мерки за разпространение на знанията и иновациите означава да се 

насърчават и ИКТ. В същото време обаче в ЕС се предприемат някои по-

специфични мерки като например: насърчаване проникването на 

информационните и комуникационните технологии във всеки сектор от 

                                                 
22 European Commission. Benchmarking Enterprise policy. Results from the 2002 scoreboard. 
Commission staff working document. SEC (2002) 1213, Nov. 2002, р. 67 
23 Вж. Global Competitiveness Report 2003–2004, р. 2. 
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икономиката, повишаване значението на електронната търговия, повишаване на 

Интернет потреблението и особено на високоскоростните връзки сред 

предприятията, както и насърчаване на конкуренцията сред Интернет 

доставчиците с цел да се намалят разходите на компаниите за неговото 

използване.  

 

1.8. Включване на устойчивото развитие като елемент на политиката 

 

Въпреки че устойчивото развитие се оценява като едновременно 

взаимодействие на икономически, социални и екологични фактори върху 

състоянието на европейските предприятия, в ЕС се говори предимно за третия 

компонент на това развитие. Това е така, първо, заради изчерпателността на 

гореизложените мерки в сферата на икономиката, второ, заради твърде големите 

разлики в социалните системи вътре в ЕС, което на този етап прави почти 

невъзможно прилагането на общностни политики, и трето заради относително 

по-простото нормативно прилагане на екологични стандарти в производството 

за целия ЕС. Именно там се съсредоточава политиката към предприятията в ЕС 

по отношение на устойчивото развитие, като се приемат определени стандарти 

за замърсяване на околната среда от предприятията, както и за приемане на 

екологични стандарти при управлението на европейските предприятия въобще 

(например ISO 14001). Следи се също така за намаляването на енергоемкостта 

на производствата и за намаляване на емисиите на вредни за атмосферата 

газове. Като цяло новоприетите страни изостават и по показателите за 

устойчиво развитие от страните членки на ЕС, с единственото изключение на 

Словения. 

 

2. ПРИНЦИПНИ СХОДСТВА И РАЗЛИЧИЯ НА ПОЛИТИКАТА ЗА 

ПОВИШАВАНЕ КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТТА НА 

ПРОМИШЛЕНОСТТА В РАЗВИТА И В ПРЕХОДНА ИКОНОМИКА 

КАТО БЪЛГАРСКАТА 

 

Политиката към предприятията (ПП) в една развита икономика е до голяма 

степен различна от ПП в една все още трансформираща се икономика като 

българската. Това е така на първо място защото европейските административни 
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бариери, достъп до финансиране, иновации и дифузия на знанията, 

предприемаческа култура, човешки ресурси, пазари, технологии и екологични 

стандарти, формиращи цялостната бизнес-среда, са различни от тези в 

България. Затова ще бъде недостатъчно добре обоснован всеки подход, който 

търси ПП за България, изхождайки напълно и само от това, което се прави в 

Европейския съюз. Но основната разлика между ПП в ЕС и в България е, че ПП 

в ЕС е основен  инструмент за постигане на целите от Лисабон, а ПП в България 

– освен интеграция с лисабонските цели - е и инструмент за постигане на целите 

на икономическия преход въобще: по-висок жизнен стандарт днес, отколкото 

вчера и утре, отколкото днес, и чиста околна среда за следващите поколения. 

Кое обаче е общото между двете? Това, че навсякъде ПП е призвана да 

подкрепя растежа на бизнеса.  

 

Следователно ако икономическият преход в България има за цел растеж на 

бизнеса (а в това съмнение не може да има), то той логически може да бъде 

обединен с ПП. Нещо повече – по този начин например приватизацията се 

превръща в подмножество на ПП, както и следприватизационният контрол. 

Приватизацията на старата държавна собственост и преструктурирането й от 

една страна, и от друга страна създаването и растежът на новия частен сектор, 

са две страни на един процес, който осигурява цялостното преструктуриране на 

икономиката, което е една от целите на икономическия преход в България. 

Когато приватизационните процеси затихнат, нуждата от следприватизационен 

контрол няма да отпадне и той ще остане като елемент на политиката към 

предприятията. Също така разбира се няма икономика, в която 100% от 

собствеността да е частна. Ще останат определени държавни икономически 

субекти, които също ще бъдат подложени на механизмите на конкуренция в 

развитата пазарна среда на ефективно фукциониращата българска пазарна 

икономика и произходът на собствеността им няма да влияе върху техните 

резултати. С други думи, хоризонталната политика към предприятията няма да 

се влияе от собствеността на икономическите агенти, което вече до голяма 

степен ще обезсмисли разглеждането на политиката към предприятията към 

държавните предприятия от една страна (т.е. образно казано политиката за 

приватизация) и към частните от друга. Но дотогава приватизацията ще остане 

подмножество на преходната политика към предприятията. 
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Защитата на конкуренцията обаче заема своето място именно тук – ако 

държавата е способна да създаде механично частен сектор чрез приватизация, тя 

не е способна да му осигури и необходимия растеж, ако създава преференции за 

едни субекти (напр. все още неприватизираните предприятия) и лишава 

останалите от тях, което демотивира предприемачеството и лишава 

икономиката от потенциал. Това е така, защото колкото повече преференции 

има за държавните предприятия, толкова по-малко стимули има за новия частен 

сектор – те не са поставени при едни и същи конкурентни условия. От друга 

страна, е необходимо да търсим отговор на въпроса как се защитава 

конкурентната среда, когато вече съпоставяме не държавния и частния сектор, а 

предприятията в новосъздадения частен сектор. По същата логика ако защитата 

на конкуренцията в новия частен сектор не работи, икономиката се лишава от 

предприемачески ресурс – ето защо защитата на конкуренцията също е 

елемент на ПП както в ЕС, така и в България.  

 

Регулирането на обществените поръчки и реформата в съдебната система 

също могат да се причислят към ПП. Обществените поръчки са елемент на 

разходите в бюджета, а разходите в бюджета са инструмент на фискалната 

политика на държавата. Фискалната политика е един от лостовете на 

икономическата политика на държавата, а в условията на валутен борд тя се 

превръща в основният лост на икономическата политика. Тогава ако има пряк 

начин, по който държавата в преходния период може да влияе върху 

промишлеността, то това са именно обществените поръчки (заедно със 

субсидиите за предприятията в процес на преструктуриране).  

 

Влиянието на съдебната система върху предприятията и бизнес-средата може 

да се усети по-трудно. Но това не означава, че го няма и тук също можем да 

откроим една съществена разлика между ПП в развита и преходна икономика. 

Ако например миноритарните акционери не могат да защитят правата си, 

определено предприятие може да изпита изтичане на активи. Ако процедурите 

по връщане на корпоративен дълг се точат с години, междуфирмените кредити 

ще бъдат пречка за новите инвестиции. Ако съдебният контрол върху 

неизпълнението на дадена сделка не може да бъде осъществен, разходите по 
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сделката ще се увеличат неимоверно и тогава икономическите агенти няма да 

имат изгода да сключват сделки въобще. Това на практика означава 

икономиката да бъде негативно повлияна от нещо, което е извън 

икономическата сфера. Тогава, макар че връзката не е пряка, съдебната реформа 

има съществено отношение към процесите в една все още трансформираща се 

икономика като българската. Тя влияе върху дейността на предприятията по 

линия на защита на правата на собственост и контрол върху изпълнението на 

договорите и следователно е логично да бъде интегрирана с ПП. Нещо повече. 

Все още в България търговската регистрация на компании е оставена в рамките 

на съдебната система, а регулациите на входа на отраслите от икономиката 

влияят съществено върху решенията на потенциалните предприемачи дали да 

предприемат бизнес или да бъдат наемни работници. Тогава колкото по-бавно 

се регистрират фирми, колкото по-дълго продължават делата по събиране на 

вземанията и колкото повече време отнема последващия съдебното решение 

съдебен контрол, толкова по-малко стимули ще има за създаване и развитие на 

промишлени и предприятия от сферата на услугите. Всички тези променливи 

зависят от съдебната система и това прави влиянието й върху бизнеса в една 

преходна икономика още по-значимо от обикновено.  

 

Успехът на икономическия преход в България зависи от състоянието и 

развитието на малките и средни предприятия. Това е така, защото те са 

носители на реалното преструктуриране на икономиката и създаване на нова 

конкурентна среда за наложилите се пазарни условия, и най-вече за вече 

съществуващите компании в отраслите на икономиката. Нещо повече: в 

икономиките в преход съществува определен праг на минимум структурни 

реформи24, който трябва да бъде преминат, за да може икономиката да се 

подчинява на икономическата политика и по-важното в случая е, че достигането 

на този праг зависи от ролята на малките и средни предприятия в икономиката. 

Затова е важно преди да се премине към анализа на политиката за стимулиране 

на конкурентоспособността на промишлеността в България накратко да се 

проследи състоянието и ролята на МСП в икономиката на България.  
                                                 
24 Над 40% от брутната добавена стойност и заетостта в икономиката да бъде реализирана в 
сектора на МСП. Анализът на този праг е подробно предтавен при: EBRD/World Bank. 
Transition. The First Ten Years. Analysis and Lessons for Eastern Europe and the Former Soviet 
Union. World Bank 2002, p. 40. 
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3. РОЛЯ НА МСП В ИКОНОМИКАТА НА БЪЛГАРИЯ 

 

В преходния период се наблюдава непрекъснато нарастване на броя на МСП, на 

относителния им дял в броя на всички предприятия, на дела, който МСП имат в 

заетостта и в добавената стойност (респ. в брутния вътрешен продукт).  

 

Между 1996 и 2000г. Броят на МСП нараства значително: от 175 000 на 222 

00025, като най-голям принос за това нарастване имат микропредприятията: 

цялото нарастване на сектора е с 47 000 предприятия, докато нарастването на 

броя само на микропредприятията е с 43 хиляди (или 92% от общото нарастване 

на сектора).  

 

Още от 1996г. делът на МСП е над 97% от всички предприятия, като плавно 

нараства над 98% през 2000г. Разбира се и тук преобладават 

микропредприятията, които са 92% от всички предприятия. С промяната на 

дефиницията за МСП, която беше направена26, делът на МСП в икономиката на 

България ще надхвърли 99%. Картината за България по тези показатели се 

доближава до тази в ЕС, където броят на МСП също надхвърля 99%27.   

 

Ролята на МСП за икономическия растеж на българската икономика също 

нараства. Ако през 1997г. секторът е давал 22.4% от добавената стойност в 

икономиката, то през 2000г. този дял е вече 29.9%. През 2002 година вече МСП 

дават 34.2% от добавената стойност в икономиката, а ако показателят се 

преизчисли според новата дефиниция за МСП, приета през юли 2004г., 

показателят нараства до 41.2% от добавената стойност в икономиката28. 

Въпреки нарастването обаче прави впечатление, че делът на МСП в добавената 

стойност е далеч от средноевропейското равнище, където секторът дава ок. 60% 

от добавената стойност.  

 

                                                 
25 Данните за България са от Доклад за МСП 2002. 
26 ЦИР. Икономиката на България. Юли 2004., с.20 
27 Данните за ЕС са от Manfred Schmiemann. Statistics in focus INDUSTRY, TRADE AND 
SERVICES THEME 4 . 39/2002: Enterprises in Europe - does size matter?. ЕС 2002 
28 АМСП. Малките и средните предприятия в България 2002-2003. София 2004, с. 16-17 
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Въпреки че ролята на МСП в икономиката на България непрекъснато се 

повишава, политиката по отношение на МСП следва да бъде не просто 

ориентирана към растеж на влиянието на сектора на МСП в българската 

икономиката. Както споменахме, Лисабонската програма служи за ориентир на 

политиката към предприятията и именно затова ПП в България в контекста на 

целите от Лисабон е неотменим аспект от темата за повишаване на 

конкурентоспособността на българската промишленост. 

 

4. ПОЛИТИКА ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА 

В БЪЛГАРИЯ В КОНТЕКСТА НА ЦЕЛИТЕ ОТ ЛИСАБОН 

 

Лисабонската програма си поставя няколко основни цели в областта на 

предприемачеството, които да способстват за постигане на целта европейската 

икономика да се превърне в най-конкурентоспособната икономика основана на 

познанието в световен мащаб до 2010 година. Първата основна група цели е 

създаване на среда за стартиране и развитие на предприятията и намаляване на 

административните ограничения пред бизнеса, а втората основна група цели е 

преориентиране на държавната помощ към хоризонтални мерки за подкрепа на 

предприятията и прилагане на ефективна политика за защита на конкуренцията. 

 

Лисабонската цел за подпомагане дейността на стартиращите предприятия е 

особено подходяща за внедряване в икономическата политика в България. 

Ограниченията пред стартирането в нашата икономика са съсредоточени главно 

по два параметъра: време и разходи за стартиране на бизнеса. Изследванията 

показват, че в България времето и разходите за стартиране на бизнес са 

значително по-високи, отколкото в ЕС: всеки предприемач в България 

преминава през 10 процедури и изчаква около 30 дни, за да регистрира 

компания, докато добрите практики в ЕС са МСП да преминават през само 1 

процедура, която отнема до 3 дни.29 Съществува сериозен потенциал за 

подобрения в административната среда за стартиране на предприятията в 

България, реализирането на който означава повече средства за инвестиции, 

                                                 
29 OECD. South East Europe Region. Enterprise Policy Performance: A Regional Assessment. Oct. 
2003, p. 28; Вж. също Djankov, La Porta, de Silanes, Shleifer. The Regulation of Entry. The World 
Bank Policy Research Working Paper 2661, Aug. 2001, p. 38  
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индиректно насочени към бизнеса, респективно подобряване на цялостната 

среда за стартиране на бизнеса. 

 

Извън косвените разходи по стартиране на предприятие в България, които биват 

генерирани по линия на времето за общуване с администрацията и броя на 

процедурите по регистрация, във всяка икономика се изследват и преките 

разходи. Да се стартира бизнес в България е сравнително евтино по отношение 

на останалите страни от Югоизточна Европа – България изпреварва всички 

страни с изключение на Черна гора и Македония. Преките разходи за 

стартиране в България се оценяват на 132 евро30, което е добър показател за 

страните, присъединили се към програмата от Лисабон.  

 

Стартирането на предприятията в България е сравнително облекчено по 

сравнение със страните в ЮИЕ, но все още остава далеч от показателите за най-

добри практики в ЕС. Въпреки това в страната се забелязва активно разкриване 

на нови предприятия – годишно се разкриват между 15 и 20% нови предприятия 

като дял от съществуващите предприятия.31  

 

В края на 2003 г. бяха предложени някои мерки в икономическата политика, 

които биха насърчили стартирането и развитието на бизнеса в България чрез 

опростяване на административните бариери. Сериозна стъпка в това отношение 

са например: приетият Закон за ограничаване на административното регулиране 

и административния контрол върху стопанската дейност; промените в Закона за 

МСП, които са положителна стъпка към намаляване на разходите за бизнеса по 

всички фази на жизнения цикъл на компаниите; новият Закон за насърчаване на 

инвестициите в МСП; Законът за насърчаване на инвестициите и Законът за 

насърчаване на научните изследвания. 

 

Допълнителни подобрения на административната среда за повишаване на 

конкурентоспособността на българските компании и за ускорено придвижване 

на българската икономика към лисабонските цели могат да се очакват в 
                                                 
30 OECD. South East Europe Region. Enterprise Policy Performance: A Regional Assessment. Oct. 
2003, p. 28 
31 European Commission. Benchmarking Enterprise Policy. Results from the 2002 scoreboard. Nov. 
2002, p. 41 
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следните области: наемане и уволняване на работници (с цел улесняване 

растежа на предприятията); фалиране на предприятието (за да се улесни 

трансферът на ресурси към по-продуктивни дейности); въвеждане на 

алтернативни съдебни практики (за да се улесни прилагането на договорите и 

намалят разходите на българските компании по спазването на договорите); 

допълнително улесняване на достъпа до финансиране и технологии чрез 

възможност за листване на МСП на Българската фондова борса (БФБ).  

 

Предоставянето на държавна помощ за определени предприятия губи 

значението си като метод за подобряване на ефективността на пазарите. Делът 

на държавната помощ в икономиката непрекъснато намалява и се движи между 

0.5% и 1.7% от БВП в икономиките на ЕС. Доколкото съществуват, мерките в 

тази насока се прехвърлят от директна подкрепа за определени предприятия към 

осигуряване на рамкови условия за ефективно функциониране на пазарите. 

Делът на “хоризонталната” държавна помощ към общата за целия ЕС е около 

70% за 2001 година.32 В подобна посока би следвало да се ориентира и 

българската политика към предприятията. 

 

5. РАЗВИТИЕ НА ПОЛИТИКАТА КЪМ ПРЕДПРИЯТИЯТА 

ПРЕЗ 2003-2004 ГОДИНА В БЪЛГАРИЯ 

  

Практическите аспекти на политика за насърчаване на предприемачеството в 

България са актуални за полисимейкърите сравнително отскоро. Може да се 

каже, че преди средата на 2003 година политиката към МСП или отсъства като 

елемент на икономическата политика, или е твърде хаотична, за да даде 

определен положителен резултат за състоянието на сектора на МСП и за 

неговата роля в икономиката.33 Това личи и от съпоставките за ролята на МСП в 

икономиките на България и ЕС34. След средата на 2003 година се забелязва 

                                                 
32 European Commission. Benchmarking Enterprise Policy: Results from the 2003 Scoreboard. 
Brussels 4.11.2003, SEC, р. 36. Тук би следвало да се направи едно важно методологическо 
уточнение, а именно, че при изчисляването на държавната помощ се изключват помощите за 
земеделие, рибовъдство и транспорт, които сами по себе си също са значителни. 
33 За повече подробности вж. Соколов, Р. Трудният път на индустриалните зони в България, сп. 
In Business, 15 юни-15 юли 2003г., с.20-22 и Койнова, Е. Държавна “помощ” за малкия бизнес, 
пак там, с.32-35, както и Бончева, Ю. Малкият бизнес чака Годо?, пак там, с.36-41 
34 АМСП. Малките и средните предприятия в България 2002-2003. София 2004, с. 21 

 23



промяна в подхода на полисимейкърите към проблемите на МСП. Това може да 

бъде проследено по няколко направления, които са разгледани по-долу: 

 

5.1. Развитие в институционална рамка за стимулиране на 

промишлеността 

 

На първо място следва да се отбележи, че в министерството на икономиката за 

пръв път възниква дирекция “Политика към предприятията”, която е отговорна 

за формулирането и прилагането на гореспоменатите аспекти на политиката към 

МСП в България. 

 

На второ място институционалната рамка за развитие на предприятията се 

подобрява чрез приемането на важни за развитието на сектора закони. Законът 

за малките и средни предприятия35 ще позволи да се изградят 28 регионални 

звена на Агенцията за насърчаване на МСП, докато в момента те са само 6. Това 

от една страна ще намали времето и разходите на бизнеса за общуване с 

администрацията. От друга страна, тези регионални звена ще функционират на 

принципа на публично-частното партньорство, което ще даде възможност на 

представители на бизнеса да предоставят услуги на МСП, вместо с проблемите 

на последните да се занимават държавни чиновници. Постепенното въвеждане 

на европейската дефиниция за МСП в България от своя страна ще позволи на 

повече предприятия да кандидатстват за финансиране с проекти по 

предприсъединителните и структурните фондове. С промяната в статута на 

Агенцията за насърчаване на МСП (която слива от досегашните АМСП и 

Изпълнителна агенция за насърчаване на търговията) от “държавна” в 

“изпълнителна”, се скъсява пътя между формулирането на икономическата 

политика и нейното изпълнение. Това е така, защото политиката към 

предприятията ще се формулира в МИ, а АМСП ще бъде под неговото 

подчинение. До края на мандата на сегашното правителство обаче остават 

няколко месеца, а позитивните промени се нуждаят и от определен 

административен лаг, за да заработят. Това означава, че е възможно от 

                                                 
35 Изм. ДВ. бр.64 от 23 Юли 2004г 
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следващата година да има “нулиране на ситуацията” по отношение на 

институционалната рамка за политиката към предприятията в България. 

 

5.2. Политика за стимулиране на инвестициите 

 

Изминалата 2003 година беше най-успешната от началото на прехода по 

привлечени чуждестранни инвестиции. Само за деветмесечието в 

икономиката са инвестирани повече средства, отколкото през най-успешната 

досега 2000г. Това може да се потвърди от следната таблица: 

 

Табл.1: Преки чуждестранни инвестиции по години 

 

Преки чуждестранни инвестиции по години 

Чуждестранни инвестиции (млн. долара) ГОДИНА 

Приватизация Други Общо 

1996 76.4 180.0 256.4 

1997 421.4 214.8 636.2 

1998 155.8 464.2 620.0 

1999 226.7 592.1 818.8 

2000 366.0 635.5 1001.5 

2001 19.2 793.7 812.9 

2002 142.2 731.5 873.7 

200336 363.9 908.7 1272.6 

Общо 1953.8 4848.6 6802.4 

Източник: Агенция за чуждестранни инвестиции http://www.bfia.org/70022 

 

Предложените от МИ през последното тримесечие на 2003 година промени в 

Закона за чуждестранните инвестиции (вече са приети като Закон за 

насърчаване на инвестициите) са най-адекватният отговор на икономическата 

политика към нуждите на икономиката от повече инвестиции, и то главно по 

отношение на нуждите от повече инвестиции от страна на големи компании. 

След приемането на поправките, през 2004 година може да се очакват рекорди 

                                                 
36 Само за периода януари-октомври 2003 
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за инвестициите на зелено в икономиката. Предвидените методи за продажба на  

дружества от Булгартабак Холдинг и останалите големи държавни предприятия, 

както и вече продадената БТК,  гарантират най-успешната година и за 

инвестициите по линия на приватизацията. 

 

Въпреки че не е пряко насочен към развитието на МСП, приетият през второто 

тримесечие на 2004г. Закон за насърчаване на инвестициите също се очаква да 

подобри състоянието на сектора на МСП по линия на създаване на повече 

поръчки от страна на чуждестранни и местни инвеститори към МСП.  

 

Позитивна промяна по отношение на политиката за привличане на повече 

инвестиции в икономиката е и все още не окончателно приетият Закон за 

насърчаване на рисковите инвестиции в МСП. Той урежда възможностите за 

рискови инвестиции в български МСП и може да се счете като позитивна стъпка 

в политиката към предприятията, която ще улесни достъпа на МСП до 

напреднали производствени технологии. Силна мярка от страна на държавата е 

да гарантира за издадените от дружествата за рисково инвестиране облигации 

със средства от държавния бюджет, като сумата от гаранциите не бива да 

надхвърля 50 млн. лева годишно. Прави впечатление, че 50 млн. лева са 

предвидените за гарантиране облигации от държавния бюджет, което е точно 

толкова, колкото предвиждаше отхвърления ЗИДЗМСП за създаване на 

Гаранционен фонд за микрокредитиране. Следва да се отбележи, че трансферът 

на тези 50 млн. лева от бюджета е по-удачно да бъде направен именно към 

дружествата за рисково инвестиране, тъй като именно проектите на фирми от 

сферата на високите технологии с кратка кредитна история биха могли да 

получат шанс за алтернативно финансиране по този начин. Насочването им по 

този начин е обосновано, тъй като все още банковата система не отделя голям 

ресурс за финансиране на рискови проекти, а листването на акции фондовата 

борса или продажбата на дълг е непопулярна практика за повечето АД и ООД 

със заети до 250 човека, към които са насочени мерките в закона. 

 

5.3. Достъп до финансиране 
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Достъпът до финансиране е областта, в която се наблюдава най-бърза 

положителна промяна. През 2003 година в икономиката има 38% ръст на 

новодоговорените кредити през банковата система и между 40-45% ръст на 

кредитния портфейл на банките37. Тази положителна промяна може да се 

проследи и от оценките на предприемачите за състоянието на политиката към 

предприятията в България, накратко представени по-долу. Това принуди БНБ да 

въведе на известни рестрикции за търговските банки, в резултат на което може 

да се очаква намаление на темповете на нарастване на кредитирането през 2004 

година, но същевременно продължаване на тенденцията за разрастване на 

кредитите като абсолютна сума. В допълнение може да се отбележат и повечето 

кредитни линии, които банките договориха за кредити към МСП, повечето 

договорени средства по предприсъединителните програми на ЕС и разбира се 

получената финансова рамка на ЕС за България – всички тези събития ще 

коригират очакванията на предприемачите в посока подобряване на достъпа 

до кредитиране и през 2004 година. Това най-вероятно ще доведе и до 

допълнително увеличаване на инвестициите в икономиката от страна на 

българските предприемачи.  

 

5.4. Административна и регулативна среда 

 

През 2003 г. бяха предприети мерки за редуциране на административните 

бариери, усъвършенстване на процедурите по възлагане на обществени 

поръчки, насърчаване на лоялната конкуренция на пазара и усъвършенстване на 

процедурите по несъстоятелност. Направени бяха стъпки за повишаване на 

ефективността на съдебната система и борбата с корупцията. Независимо от 

това, по мнение на предприемачите (проследено по-долу) все още не е 

настъпило съществено подобрение в административната и регулативната 

среда. Икономическата политика като че ли не обръща достатъчно внимание на 

институционалните стимули за насърчаване на предприемачеството: повечето 

положителни промени в законодателството сами по себе си не означават 

подобрена среда за стартиране и развитие на бизнеса. Това е така, защото от 

страна на прилагането на приетото законодателство все още има съществени 

                                                 
37 CED. The Bulgarian Economy in the Fourth Quarter of 2003., p.23 
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пропуски във всички звена на администрацията на всички йерархични равнища 

и във всички региони на страната. 

 

6. ГЛЕДНАТА ТОЧКА НА БИЗНЕСА ЗА ПОЛИТИКАТА ЗА 

ПОВИШАВАНЕ НА КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТТА В 

БЪЛГАРИЯ38

 

Въпреки предприемането на активна роля в изграждането на по-ефективна 

институционална рамка в подкрепа на МСП, представителите на малките и 

средните предприятия дават най-ниска оценка на този елемент от всички седем 

анализирани елементи на политиката към МСП в България39. Основните 

причини за по-негативната оценка на бизнеса са липсата на достатъчно реално 

приложени мерки и програми в подкрепа на сектора на МСП, недостатъчната 

информираност на бизнеса относно функциите, целите и задачите на 

държавните институции в подкрепа на МСП, както и наличието на негъвкава 

държавна администрация.  

 

Налице е подобрение в оценката на предприемачите за правната и 

регулаторна рамка за развитие на бизнеса в сравнение с 2002г. Сред 

елементите на средата, които са предмет на оценка, най-значителна 

положителна промяна е отбелязана при процеса на регистрация на нова фирма. 

Процесът на набавяне на лицензи, разрешителни и сертификати също е оценен 

малко по-положително в сравнение с 2002 г. Независимо от това 

предприемачите считат, че процедурите по издаването на такива документи са 

все още излишно бюрократизирани, многобройни, времеемки, свързани със 

заплащането на множество такси и липса на добра координация между 

различните институции.  

 

                                                 
38 Подробен доклад за оценките на малкия и средния бизнес за политиката към предприятията 
по редица направления (OECD. Bulgaria Enterprise Policy Performance Assessment 2004) предстои 
да бъде публикуван на български и английски език до края на 2004 година. Докладите ще могат 
да бъдат свалени от http://www.investmentcompact.org. Авторът благодари на Магдалена 
Вършилова, д-р Анелия Дамянова, Ивайло Николов, Георги Михайлов и Елена Павлова – 
експерти в Центъра за икономическо развитие - за подкрепата с идеи за тази част от курсовата 
работа.  
39 Според гореспоменатия доклад. 
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Предприемачите не познават добре програмите за намаляване на 

административните бариери, в т. ч. и приетия през миналата година и влязъл в 

сила през декември 2003 г. Закон за ограничаване на административното 

регулиране и административния контрол върху стопанската дейност. Това 

говори за липсата на достатъчно мерки за популяризиране и разясняване на 

постановките и възможностите, които предоставя законът, както и за 

отсъствието на достатъчно активност от страна на самите предприемачи за 

запознаване с разпоредбите на Закона. 

 

В сравнение с оценките и резултатите от предишното изследване на политиката 

към предприятията в направлението за достъп на МСП до финансиране, в 

България е налице подобрена финансова, включително банкова, среда в 

подкрепа на МСП. Това наблюдение в преобладаваща степен, и то без 

съществено разминаване в оценките, се споделя от участниците във фокус-

групите и от анкетираните експерти. Наличните статистически показатели също 

отчитат ръст на кредита към частния сектор, включително към МСП. 

Небанковите източници на финансиране на МСП в България се възприемат като 

поне равностойни по важност. 

 

Предприемачите използват ограничен брой и обхват консултантски услуги 

и затова дават слаба оценка на разнообразието им. Те правят разграничение 

между ефективността на услугите, които се предоставят от публични органи и 

от частни консултантски компании. Предприемачите оценяват нуждата си от 

консултантски услуги и потенциалните ползи от използването им. Като трайна 

тенденция се забелязва по-високата съпоставимост на частно предоставяните 

консултантските услуги с тяхното търсене и нуждите на предприемачите. 

 

Мнението на бизнеса е, че образователната система не създава 

предприемачески дух, тъй като е прекалено консервативна и реформирана 

в различна от про-бизнес посоката. Учебните програми са остарели. 

Преобладаващата част от предприемачите считат, че не съществуват никави 

схеми за обучение на предприемачите от малките фирми. Разбира се такива има, 

но те не са популярни и затова преобладаващата оценка е негативна. Според 
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предприемачите съществуват и сериозни пропуски в правителствената политика 

за технологично обновление, информация за която не достига до тях. 

 

 

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ПРЕПОРЪКИ КЪМ БЪЛГАРСКАТА ПОЛИТИКА 

КЪМ ПРЕДПРИЯТИЯТА 

 

Приключването на преговорите за присъединяване на България към ЕС поставя 

на нова основа формулирането и прилагането на инструментите на 

икономическата политика в България. Индикативната цел до 2010 година 

европейската икономика да се превърне в най-конкурентоспособната в световен 

мащаб изисква от българските управляващи да синхронизират добрите 

практики на равнище Общ пазар при изготвянето на мерките на политиката към 

предприятията в България. Това означава да се работи по всички направления 

на политиката към предприятията със системно организирани мерки.  

 

В последната година в България се забелязват значителни изменения в 

положителна посока за стимулиране на предприемачеството и инвестициите, за 

улесняване на достъпа до финансиране, за отваряне на все повече пазари за 

български стоки извън ЕС и за увеличаване на степента на търговска 

интеграция със самия ЕС. Това положително развитие в политиката към 

предприятията обаче не може да компенсира изоставането от повечето вече 

присъединили се страни и от самите страни-членки по редица параметри на 

регулаторната среда, по разпространение на ИКТ в бизнеса и домакинствата, по 

разпространение на знанията и иновациите, и по реформирането на 

образователната система в посока на създаване на предприемачески умения. 

Тези слаби страни на политиката за насърчаване на предприемачеството в 

България би следвало да бъдат преодолени при интеграцията на българската 

икономика с тази на ЕС при прехода им към постигане на най-висока 

конкурентоспособност в световен мащаб. 

 

Препоръките за по-нататъчни действия в подкрепа на промишлеността и на 

МСП в България произлизат от все още нерешените проблеми, за които се 

спомена от гледна точка на бизнеса и могат да се обобщят в следното: 
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1. Препоръки към институциите, които провеждат политиката към 

предприятията 

1) Обособяването на Агенцията за насърчаване на търговията и 

Агенцията за малки и средни предприятия в една изпълнителна 

Агенция за насърчаване на предприемачеството безспорно е една 

стъпка напред в мисленето на администрацията. Тази нова 

агенция ще разполага с регионални звена и това означава, че 

правителството ще бъде по-близо до бизнеса и до неговите 

проблеми. Заложената възможност в новия Закон за МСП за 

взаимодействие с неправителствения сектор при обслужване на 

бизнеса също носи потенциал за реализиране на синергичен 

ефект, но само ако ясно се дефинират различните отговорности, 

които ще поемат правителството и обслужващите бизнеса 

организации. 

2) След като правителството е инвестирало много средства, време и 

усилия за създаване на политики, стратегии и най-вече 

организации на национално и на местно ниво, правителството 

трябва да поеме лидерска роля при осигуряването на финансовата 

им стабилност; 

3) Ефективно прилагане на Националната стратегия за развитие на 

МСП и Работната програма (2002-2006), която е неделима част от 

тази стратегия; 

4) Да преразгледа наличието на множество административни звена 

на централно и местно равнище, които имат роля в подкрепата на 

сектора на МСП. В момента те са повече от 300 и работят на 

множество йерархични звена40, което намалява сериозно 

капацитета на държавната администрация да реагира на 

необходимостта от бързи промени в политиката към сектора. 

 

2. Препоръки към регулативната среда за дейност на предприятията 

Изследването показа, че за да стимулира растежа на предприятията, в 

тази област правителството трябва: 

                                                 
40 ЦИР. Малки и средни предприятия и конкурентоспособност. ЦИР 2001, с. 134. 
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1) Да въведе единен регистрационен номер за всяко предприятие, с 

което да спести на фирмите от времето за общуване с 

администрацията; 

2) Да прецени успехите и недостатъците на проектите за обслужване 

на едно гише и да използва преценките при въвеждането на този 

принцип занапред; 

3) Да улесни предприемачите в началната фаза на бизнеса, като 

опрости всяка една стъпка от процедурата за стартиране на 

компания; 

4) Колкото е възможно по-скорошно реално прилагане на 

мълчаливото съгласие; 

5) Въвеждането на ново законодателство да е съпътствано с анализ 

на възможното му влияние върху компаниите (impact-assessment 

analysis). 

 

3. Препоръки към правителството за данъчната политика към МСП в 

България 

1) Данъчните промени да се правят след консултации с МСП и техни 

представители; 

2) МСП да могат да получават редовно обяснения за данъчните 

промени на разбираем за всеки предприемач език; 

3) По-голяма стабилност, яснота и простота на данъчната политика; 

4) ДДС да се връща в международно установения срок от 30 дни и 

предприятията с оборот под 50 000 лв. да могат да се регистрират 

по ДДС, ако решат; 

5) Правителството трябва да развива форуми по места, за да 

запознава бизнеса с новите моменти в данъчната система, за да 

могат предприятията да бъдат информирани предварително за 

предвидените промени. 

 

4. Финансови инструменти за развитие на новите предприятия и на 

вече действащите МСП 

1) Подобряване на правната рамка за събиране на просрочени 

междуфирмени задължения. Това изисква координирана промяна 
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в търговския закон, закона за банките, наказателния и 

гражданско-процесуалния кодекси. Така ще се улеснят 

кредиторите на МСП и респективно ще се увеличи финансирането 

за целия сектор; 

2) Да се насърчи създаването и функционирането на фондове за 

рисков капитал. Както вече бе споменато, правителството вече 

предприема мерки в тази насока (Закон за насърчаване на 

рисковите инвестиции в МСП), които, ако бъдат довършени, ще 

имат силно положително влияние върху бизнеса и особено върху 

стартиращите компании, които са особено важни за повишаването 

на конкуренцията във всеки отрасъл на икономиката. 

 

5. Препоръки по отношение на консултантска помощ за новите и за 

вече създадените малки и средни предприятия: 

1) Дългосрочен поглед върху развитието на сектора на МСП. Това 

означава например да се продължи с приоритизирането на 

сектора, като се субсидира предоставянето на услуги, които го 

подкрепят. С развитието на сектора на МСП ще се засили делът на 

частно предоставяните услуги за подкрепа на бизнеса, което ще 

намали необходимостта от инициативи на правителството в тази 

насока;  

2) Предоставяне на услуги. Услугите, които правителството 

предоставя, трябва да се преразгледат, като целта на това 

преразглеждане е те да носят на МСП възможно най-висока 

полезност; 

3) Стандарти за качество. За да се повиши доверието в полезността 

на услугите, които се предоставят на МСП, трябва да се въведат 

стандарти и акредитации за различните звена, подпомагащи МСП. 

Например бизнес-центровете трябва да съставят списък с 

предоставяните услуги и стандартите, към които трябва да се 

придържат, за качество на услугите. А предприятията трябва да 

бъдат информирани за потенциалните ползи за самите тях от това 

да използват специализирани услуги. 
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6. Препоръки по отношение на създаването и развитието на бизнес-

инкубатори. 

Тук има все още много и много важни стъпки, които трябва да се 

предприемат. 

1) Да се дефинира национална политика за развитие на бизнес-

инкубаторите; 

2) Да се разпределят отговорностите по създаването на бизнес-

инкубаторите на организационно и на териториално ниво. Така в 

процеса на създаването им ще могат да се включат и браншовите 

организации, и местните власти; 

3) Промоция на възможностите, които БИ предоставят на 

предприемачите, за да се насърчи активността на предприемачите  

при реализиране на идеята, която ги е накарала да започнат 

бизнес; 

4) Оценка на възможността БИ да се превърнат в ускорител на 

зараждащия се високотехнологичен сектор.  

 

7. Препоръки по отношение на създаването на предприемачески 

умения от образователната система: 

1) Обучението в предприемачески умения би следвало да е заложено 

още в гимназиалното образование; 

2) Създаване на образователен курс по “Предприемачески умения и 

бизнес” за всяка специалност на икономическите университети; 

3) Създаване на специалност “Предприемачество и бизнес” към 

икономическите университети; 

4) Промоция на възможностите за обучение на вече действащи 

предприемачи. 
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