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РЕЗЮМЕ
Иновациите и степента на интеграция на дигиталните технологии в
производствените процеси стават все по-определящи за
конкурентоспособността на предприятията. Въпреки доброто си представяне
в редица отношения, България не успява да се възползва в максимална
степен от сравнителните преимущества, които могат да се материализират в
следствие на акцента върху дигитализацията.
По редица икономически, нормативни, конюнктурни и социални причини МСП
у нас не оперират в оптимална среда, независимо от степента на интегриране
на дигиталните технологии в тях.
Роля на ИКТ сектора за развитието на българската икономика
Данните за развитието на българската икономика през последното
десетилетие показват ясно, че тя следва световната тенденция на
дигитализация на бизнес отношенията. Доколкото развитието на сектора на
информационните и комуникационните технологии (ИКТ) е своеобразен
барометър за този процес, България изпреварва част от останалите страни
членки на ЕС:
ИКТ предприятията генерират 4,5% от общата брутна добавена стойност
(БДС) в икономиката, в сравнение с 3,7% за ЕС-28;
В периода 2008-2015 г. чуждестранните инвестиции в сектора нарастват със
средно 28,5 млн. евро годишно, като се наблюдава тенденция на ръст;
Относителният дял на сектора в общия износ на услуги на страната се
увеличава, като България е сред водещите страни в ЕС по този показател.
Основен двигател на процеса е ръстът на износа на услуги в обхвата на
информационни технологии (ИТ) - 74,3 млн. годишно в периода 2006-2015 г.;
Секторът е от водещо значение за способността на страната ни да привлича и
задържа млади и високо производителни кадри:
73,3% от наетите в сектора са на възраст под 40 години, като
възнагражденията при лицата на възраст до 29 години са два пъти по-високи
от средните за страната, а при 30-39 годишните тази разлика достига почти
три пъти;
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71,5% от наетите са висшисти;
През последните 5 години ИТ-специалистите се увеличават от 24,5 на 39,4
хил. души и вече формират 50% от общо наетите в ИКТ сектора;
Високото търсене на IT специалисти в София е както двигател на
миграционни процеси към столицата, така и стимул за предприятията да
разширяват географския обхват на своята дейност, особено в посока
Пловдив и Варна.

Използване на интернет в България
Бизнес средата в България е все още далеч от точка, която можем да
определим като “оптимална” по отношение както на потребителското търсене
онлайн, така и на предлагането на стоки и услуги. Ограниченият размер на
вътрешния пазар принуждава много предприятия да се ориентират към
експортни дейности.
Основен проблем пред по-бързата дигитализация на икономиката (и
развитието на дигиталните предприятия в частност), е все още ниската
използваемост на интернет. Въпреки че според редица международни
сравнения средната скорост на интернет връзката в България е сред
най-високите в ЕС, съществуват редица проблеми:
Свързаността на населението с интернет остава по-ниска от средната за ЕС;
Само 31% от българите притежават дигитални умения, което забавя процеса
на модернизация;
Близо една трета от от домакинствата, които нямат достъп до интернет, не
могат да си го позволят.
Освен със сравнително ограничена свързаност на населението, страната ни
се характеризира и с известно изоставане по отношение на използването на
информационните технологии и на възможностите, които те предлагат, от
страна на предприятията.
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Добри международни практики
Прегледът на международната практика в посока насърчаване на
дигитализирането на бизнес отношенията, предприемачеството и иновациите
показва, че про-активната позиция на редица национални и местни
правителства е помогнала за укрепването и ускоряването на този процес. В
този доклад са включени добри примери за успешни инициативи в сферата
на:
Нагласи към предприемачеството: Програми, насочени към гимназисти и
студенти, които насърчават започването на бизнес в защитена среда,
предоставяйки менторство, академична, материална и финансова подкрепа,
както и организиране на конференции, образователни и нетуъркинг събития,
насочени към неуспели предприемачи;
Менторство и програми за мениджмънт и подкрепа: Целенасочени усилия
за подсигуряване на свързаността и ефикасността на иновативните
еко-системи чрез подкрепа на различни по обхват менторски програми, (пре-)
акселаратори и инкубатори. Ключово е изграждането на трайни партньорства
между държавни институции, предприятия, технологични инкубатори и
университети;
Образование и дигитални умения: Програмите за развитие на дигитални
умения в най-ранна възраст вече са приоритет на множество правителства.
Международната практика показва, че към този момент по-голямата част от
необходимите умения се придобиват чрез опит в алтернативни форми на
обучение. Наблюдава се постепенно формализиране на тези практики чрез
включването на държавни и образователни институции във финансирането,
организацията и сертифицирането на образователния процес;
Привличане и задържане на таланти: Полагат се значителни усилия в
посока промяна на визовите регулации и осигуряване на изгодни условия за
преместване и придобиване на работни документи и гражданство за
чужденци;
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Препоръки
Направените препоръки за стимулиране на дигиталните и дигитално
задвижваните МСП се базират както на задълбочен анализ на добрите
международни практики, така и на преглед на релевантните аспекти на
българската нормативна законодателна уредба и други ключови елементи на
бизнес средата, които имат отношение към капацитета на икономиката за
дигитализация, насърчаване на предприемачеството и иновациите.
За гарантиране на ефективното провеждане на последващи политики в
подкрепа на развойната дейност и иновациите е необходим първоначален
акцент върху справянето с проблемите в базисните стълбове, определящи
конкурентоспособността на страната, като качеството в работата на
институциите и прозрачността на провежданите политики, мерки и програми.
В унисон с дефиницията на Digital Entrepreneurship Monitor на Европейската
комисия (ЕК), следва да бъде приет интроспективен подход към работата на
администрацията с нови форми на бизнес-организация и трансформирането
на съществуващите бизнеси, добавящи икономическа и социална стойност,
чрез създаването и приложението на съвременни цифрови технологии.

Подкрепата за дигитално-задвижвания бизнес трябва да се направлява от
дигитално-задвижвано правителство, което подобно на дигиталните
предприятия, да се характеризира с висок интензитет при оползотворяване
на новите технологии (конкретно в сферата на мобилните, облачни,
аналитични и социално-мрежови решения) за подобряване на операциите,
иновиране в моделите за правене на бизнес и управление, основаващо се на
анализ на големи обеми от данни, в близко сътрудничество с клиентите и
останалите заинтересовани страни.
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Нормативното уреждане на мерките за подкрепа и стимулиране на
дигиталните предприятия и дигитализирането на икономиката като цяло,
следва да стъпи на един устойчив институционален фундамент, какъвто в
момента е в процес на изграждане с реализацията на инициативи. Такива са
национална програма „Цифрова България 2020“, Националният план за
широколентова инфраструктура за достъп до следващо поколение на МТИТС,
Стратегията за ефективно прилагане на информационни и комуникационни
технологии в образованието и науката на Република България (2014-2020 г.)
на МОН, както и приетата от Министерски съвет Концепция за насърчаване
обучението на софтуерни специалисти. Създаването на правителствен "cloud"
(облак) за намаляване на разходите и подобряване на предоставяните към
бизнеса и гражданите услуги ще спомогне за повишаване на качеството и
степента на проникване на услугите, предоставяни от електронното
правителство.
Необходимо е структуриране на политическите усилия както по
хоризонталата – в мрежата от заинтересовани страни, така и по вертикалата интегриране на българските инициативи в европейския контекст и обратното.
Уточнението за възможните синергии от по-добрата синхронизация по
вертикалата е важно за моментната ситуация, в която се намира България,
защото епохата на „споделената икономика“ предполага както споделени
възможности, така и споделени предизвикателства.
Достъпът до адекватни финансови инструменти във всеки един от етапите на
разрастване на дигиталните и дигитално задвижваните МСП е един от
важните фактори за успеха им. Това важи с особена сила за дигиталните
МСП, при които е налице значително разминаване между потенциалната
бъдеща стойност на продукцията и способността за осигуряване на средства
за функционирането на предприятието в първоначалния етап от неговото
развитие. За промотирането на предприемачеството и подобряването на
бизнес-средата е необходимо осигуряването на съответстващ достъп до
финансиране в зависимост от етапа на развитие на предприятието.
Дигиталните и дигитално задвижваните МСП използват алтернативни методи
в основните бизнес процеси както за ежедневните си операции, така и за
финансирането на дейността и мотивацията на служителите си.
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Образование и човешки ресурс
Поставяне на концентрирано усилие за повишаване на дигиталните умения
на различни обществени групи и изнасяне на по-голямата част от този процес
онлайн по примера на масовите онлайн отворени курсове;
Замяна на част от съществуващата държавна субсидия за висшите учебни
заведения с финансиране на проектен принцип - насочване на бюджетни
средства към университети и колежи, които полагат усилия в посока
подкрепа на предприемачеството и иновациите, свързани с намаляването на
необходимите инвестиции в първите фази на развитие на дигитални и
дигитално задвижвани МСП;
Преместване на фокуса на активната политика на пазара на труда от
създаването на субсидирана заетост към преквалификацията и обучението, в
унисон с добрите практики в ЕС, като за бенефициентите на всички програми
и мерки се гарантира възможност за придобиването на поне базови
дигитални умения;
Включване на курсове по предприемачество в програмите на
университетите и стимулиране на инициативи като хакатони, състезания,
предизвикателства от различен характер, водещи до създаване на продукт, и
прокарващи иновативни модели за усвояване на предприемачески и бизнес
принципи;
Разширяване на държавната дейност и стимулирането на регионални
инициативи в подкрепа на съществуващи или планирани акселараторски и
менторски програми като средство за запълване на част от дефицитите на
досегашната система на формално публично образованиe;
Увеличаване на размера на добавките за информационни услуги, отпускани
по програма „Целеви средства за подпомагане на интеграцията на хора с
увреждания”;
Осигуряване на изгодни условия за преместване и придобиване на работни
документи и гражданство за чужденци в унисон с описаните в доклада добри
мерки.
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Администрация и проекти
Продължаващото публикуване и поддръжка на масиви с данни в отворен
формат посредством портала за отворени данни на Република България с
цел осигуряването на инструменти за създаване на различни продукти и
реализация на иновативни бизнес идеи;
Допълнителни усилия в посока организация на процеса на отваряне и
поддъжране на базите данни, както и в посока повишаване на техническата
готовност и капацитет на задължените институции;
Оптимизация и модернизиране на дейността на Изпълнителната агенция за
насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП), както и
последващо увеличаване на числения състав чрез привличане на
специалисти в сферата на бизнес комуникацията и бизнес отношенията, в
унисон с евентуални промени в обхвата на дейност на агенцията;
Обновяване на действащия в момента „Национален експортен портал”,
поддържан от ИАНМСП, с фокус върху подкрепата за износ от страна на
дигитални и дигитално задвижвани МСП, посредством подобряване на
достъпа до необходимата експертна помощ за спазване на регулаторните
изисквания на международната търговия, актуална информация за чужди
пазари, потенциални партньорства и контакти, финансови механизми за
подрепа на дейността на МСП и възможности за гарантиране на плащания от
чужбина чрез различни застрахователни инструменти;
По-нататъшно разширяване на обхвата и качеството на електронните
публични услуги, придружено с целенасочено усилие за повишаване на
готовността за обслужване на гражданите и бизнеса посредством единна
точка за достъп (едно гише) и поетапно увеличаване на цените на
традиционните форми на административни услуги, които вече са достъпни
онлайн;
Повишаване на съществуващия капацитет на отделните административни
структури да обменят информация и документи по електронен път, както по
отношение на тяхната технологична готовност, така и чрез промени в
разпоредбите (вкл. вътрешните правилници), които контролират обхвата и
изискванията документооборота.
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Инвестиции и бизнес среда
Правителствените политики за подкрепа и помощ е редно да се насочат към
всички фази, през които минават компаниите, за да подсигурят устойчиво
развитие на българския дигитален малък и среден бизнес и да му помогнат
да се разраства, като се обърне внимание на всички аспекти, които
изграждат предприемаческата еко-система;
Прилагането на подход „отдолу-нагоре“ при формиране на политиките,
основан на партньорство със стартиращите предприемачески екосистеми по
места, които се явяват естествени интегратори на процесите, свързани с
развитието на предприемачеството, дигитализацията и иновациите;
Данъчната система в България благоприятства развитието на ИКТ сектора,
особено що се касае до насърчаването на чуждестранните инвестиции,
поради което е необходимо да се гарантира предвидимост и стабилност по
отношение на провежданите данъчни политики;
Увеличаване на отстъпката от дължимия корпоративен данък при подаване
на данъчна декларация онлайн (в момента до 1%, но не повече от 1000 лв.) за
МСП, след предварителен анализ на очакваните фискални ефекти;
Ревизия и премахване на приетите през 2016 г. поправки в Закона за
корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), които се опитват да прокарат
несъществуваща линия между употребата на фирмени активи за общо и
лично ползване, особено що се касае до дейността на микро- и малките
предприятия, включително дигиталните и дигитално задвижваните такива;
Намаляване на административната тежест и разходите чрез разширяване
на обхвата на преференциалните такси и облекчените процедури, както и
създаване на специализиран консултантски портал, който да предоставя
съвети на подлежащите на подпомагане компании и да създаде основата на
единна обща информационна база-данни, чрез която да се генерира
информация за ефективността на прилаганите мерки (оценка за спестеното
време, усилия и средства от страна на бизнеса, чрез изчисляване на
номиналната стойност на използваните преференции - един път по линия на
намалените такси и втори - чрез приблизителна оценка на алтернативната
цена по линия на време и ресурси за спазване на предходните режими).
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Финансиране
Фискални стимули под формата на безлихвено отложено плащане на
дължими осигуровки в рамките на от 3 до 6 месеца за дигитални или
дигитално-задвижвани МСП в начален етап на развитие (особено
микро-предприятия). Защитата на осигурителните права на работещите в тази
фаза на развитието си може да бъде гарантирана чрез създаването на
специализиран фонд към НОИ, който да бъде финансиран директно със
средства от държавния бюджет, по този начин предоставяйки своеобразно
мостово финансиране в първите месеци на развитие на съответните МСП;
При създаване на специализирано законодателство за дефиниране и
подпомагане на дигитални и дигитално задвижвани компании, е възможно да
се инициират програми с по-висока гаранция от страна на Националния
гаранционен фонд, което да позволи усвояването на по-голям размер
средства чрез конвенционалните методи на финансиране;
Създаване на регулаторна база за промотиране на развитието на
колективните методи на финансиране, която да позволи диференциирането
на МСП, които използват подобни методи за финансиране, и опростяване на
съществуващите процедури чрез намаляване на бюрократичните процедури
за компании, търсещи финансиране до определен праг;
Създаване на възможност за сключване на договори за заем и на договори
за прехвърляне на дружествен дял с електронен подпис, вместо с нотариална
заверка на подписите с цел създаване на възможност за образуване на
активен вторичен пазар на подобни продукти, което ще подобри
атрактивността им за инвеститорите и ще даде възможност за
идентифициране на цена по пазарни механизми;
Допълнителните усилия за установяване на партньорства с различни
организации за алтернативно финансиране, ще дадат възможност за
по-детайлна оценка както на текущата ситуация на пазара на алтернативно
финансиране в страната, така и на областите за подобрение.;
Намаляване на ставката за облагане на инвестиции от бизнес-ангели с цел
поощряване на инвестициите в стартиращи компании с по-висок присъщ
бизнес риск.
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Очаквани резултати от прилагане на
предложените мерки
Прилагането на предложените в този доклад мерки ще спомогне за:
Запазване на положителната тенденция на развитие на ИКТ сектора и
повишаването на способността му да задържа/привлича млади
високопроизводителни кадри;
Подобряване на бизнес средата, в която оперират дигиталните и дигитално
задвижваните МСП чрез намаляване на административните изисквания,
разширяване на обхвата на електронните публични услуги и намаляване на
ефективната данъчна тежест в първоначалния етап от тяхното съществуване;
Разширяване на възможностите за осигуряване на финансиране на
дигиталните и дигитално задвижваните МСП в зависимост от периода от
развитието си, в който се намират;
Подобряване на връзката между образованието и пазара на труда чрез
въвеждането на съвременни методи за обучение, както и чрез създаването на
стимули за развитие на благоприятстваща предприемачеството и иновациите
образователна среда;
Намаляване на недостига на квалифицирана работна ръка, както и на
необходимостта от допълнителни инвестиции в обучението и
преквалификацията на персонала от страна на МСП;
Анализ на целия процес около стартирането на „София Тех Парк”,
отстраняване на допуснатите стратегически и оперативни грешки и успешно
репликиране на натрупания добър опит в други райони на страната;
Подобряване на конкурентоспособността и управленския капацитет на вече
действащите МСП, както и на тези, които тепърва предстои да стартират
своята дейност;
Подобряване на обществените нагласи към предприемачеството и
насърчаването на по-активното включване в този процес на лица от
уязвимите групи на пазара на труда;
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Подобряване на информираността на МСП за възможностите за
интернационализация на техния бизнес;
Повишаване на ефекта от провеждането и качеството на активните
политики на пазара на труда;
Създаване на нови възможности за разработване на продукти и услуги на
база разширяването на обхвата и подобряването на качеството на масивите
от отворени данни;
Подобряване на позицията, която страната ни заема в международни
изследвания, оценяващи степента на дигитализация, иновативност и
конкурентоспособност в различните страни;
Повишаване на предвидимостта на бизнес средата и намаляване на
рисковете пред стартиращите предприятия;
Повишаване на международната конкурентоспособност на българските
дигитални и дигитално задвижвани МСП и повишаване на чуждестранния
инвестиционен интерес;
Развитие на динамичен вътрешен пазар за ИКТ и ИТ продукти и повишаване
на степента на използваемост на информационните технологии от страна на
предприятията.
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ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИЕТО НА
ИКТ СЕКТОРА В СТРАНАТА
Един от водещите показатели за степента на развитие на дигиталната
икономика и дигитализирането на бизнеса е повишаващата се роля на
икономическите дейности, попадащи в обхвата на информационните и
комуникационните технологии (ИКТ). Макар че далеч не всички компании,
които могат да бъдат определени като дигитални, оперират в рамките на този
сектор, неговото развитие е своеобразен барометър за цялостната степен на
дигитализация на бизнес отношенията. В огромна част от случаите именно
компании от ИКТ сектора се явяват контрагенти на предприятия, които се
опитват да дигитализират аспекти от своя бизнес.
Последните сравними данни на европейско ниво показват, че в периода
2006-2014 г. относителният дял на брутната добавена стойност (БДС),
генерирана от предприятията от ИКТ сектора у нас (1) се повишава от 2,9%
на 4,8%, при запазване на ниво от около 3,7% за ЕС.
През 2015 г. е отбелязан лек спад до 4,5% за България, но страната ни е на
6-то място в ЕС по относителен дял на брутна добавена стойност (БДС) на
ИКТ сектора от общата брутна добавена стойност (БДС) (при страните, за
които има публикувани данни за 2015 г.). Пред нас се нареждат Естония
(5,2%), Румъния (5,0%), Великобритания (4,8%), Люксембург (4,7%) и Финландия
(4,5%).
Относителен дял на ИКТ сектора в общата брутна добавена стойност (БДС)
в икономиките на избрани страни членки на ЕС през 2015 г. (%)
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Икономически дейности J61-63, NACE Rev.2
Източник: Евростат
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Данните важат за икономически дейности J61-63 от NACE Rev.2 (J61 – „Далиекосъобщения”, J62 – „Дейности
в областта на информационните технологии”, J63 – „Информационни услуги”). В един по-широк план ИКТ
секторът включва още сектори J58-60 (J58 „Издателска дейност”, J59 – „Производство на филми и
телевизионни предавания; звукозаписване и издаване на музика”, J60 – „Радио- и телевизионна дейност”).
Тези сектори не влизат напълно в тематичния обхват на настоящето изследване, поради което се
изключвани от изчисленията на местата, където статистиката го позволява.
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Увеличаването на значението на ИКТ сектора за българската икономика се
дължи почти изцяло на развитието на дейностите в областа на
информационните технологии и услуги. Последните имат три пъти по-голяма
роля в българската икономика през 2015 г. в сравнение с 2006 г., като
относителният дял на генерираната от тях БДС се увеличава от 0,73% на
2,28%.
Повишаващото се значение на ИКТ сектора за българската икономикa,
инвестициите и напливът на чуждестранни компании (2) в сектора водят до
бърз ръст на търсенето на труд, което създава недостиг на работна ръка,
предизвикващ бърз ръст на възнагражденията.
В периода между 2008 и 2015 г. преките чуждестранни инвестиции в ИКТ се
увеличават от 103,8 на 303,4 млн. евро, което представлява средногодишен
ръст от 28.5 млн. евро. Делът им в общите чуждестранни инвестиции остава
нисък (1,31%), но увеличението спрямо 2008 г. (когато те са 0,54%) е
значително.
Повече от половината от привлечените чуждестранни инвестиции в ИКТ
сектора в периода между 2008 и 2015 г. са реализирани през 2014 и 2015 г.
Предвид тези факти, не е изненадващо, че профилът на българската ИКТ
индустрия е в голяма степен доминиран именно от аутсорсинг дейности на
международни компании. Реализацията на голяма част от тяхната продукция
на местния пазар остава предизвикателство както заради неговия
сравнително малък обем, така и заради липсата на достатъчно продукти,
разработени изцяло в България.
Относителен дял на икономически дейности, влизащи в обхвата на ИКТ
сектора от общата БДС за България, %
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Износ
ИКТ секторът играе все по-важна роля в представянето на българския износ.
Делът на износа на ИКТ услуги от общия износ на услуги се увеличава от 2,7%
през 2006 г. до 10,9% през 2014 г., достигайки 863 млн. долара.
Износ на ИКТ услуги и относителен дял на ИТ услуги

1000

100%

750

80%
60%

500

40%

250

Износ на ИКТ услуги
(млн. лв )
Относителен дял на
износа на ИТ от всички
ИКТ услуги

20%

0
2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

0%
Източник:
Световна банка

Тази тенденция на нарастване се дължи почти изцяло на износа на услуги в
сферата на информационните технологии (ИТ), чиято стойност се увеличава
от 50,6 млн. долара през 2006 г. до 645,6 млн. долара през 2014 г., като
относителният дял на износа на ИТ услуги от общия износ на ИКТ услуги
нараства от 26% на 72%.
Като дял от общия износ на услуги, износът на ИТ услуги в същия период се
увеличава от 1,0% на 7,2%, а средногодишният темп на нарастване на
стойността на ИТ износа е 74,3 млн. долара. Динамиката на тези показатели
извежда ясно конкурентните предимства на българския ИТ сектор пред
голяма част от конкурентите му в Европа и по света. Износният потенциал на
българския ИКТ сектор е значителен не само що се касае до сравнение с
други сектори на българската икономика, но и в сравнение с този в други
европейски страни. Износът на родните ИКТ предприятия формира
значително по-голям дял от общия износ на услуги от този в повечето страни
на ЕС. От 17-те страни членки, за които има съпоставими данни, България
заема шесто място, като пред нея се нареждат Швеция, Румъния, Чехия,
Словакия и Германия.
2

България е една от малкото европейски страни, които някога са били класирани сред десетте
най-атрактивни аутсорсинг дестинации (АТ Kearney’s Global Services Location Index).
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Относителен дял на износа на ИКТ услуги от общия износ
на услуги в страните с налични сравними данни (2014)
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По темп на нарастване на относителния дял на износа на ИКТ и ИТ услуги
страната ни се нарежда още по-напред – съответно на четвърто и второ
място.
Промяна на относителния дял на износа на
ИКТ услуги от общия износ на услуги за
периода 2007 - 2005, пр.п.
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В периода 2007-2015 г. относителният дял на износа на ИКТ услуги нараства
със 7,6 процентни пункта (от 2,3% на 10,9%). Сравнимите данни за износа на
ИТ услуги са до 2014 г., като нарастването е с 5,5 процентни пункта (от 1,7% на
7,2%).
Основни пазари за българските ИКТ и ИТ компании са европейските страни,
към които е насочен 74% от износа (61% за страни от ЕС). Още 16% са
насочени към САЩ, 3% към Русия и 7% към други пазари. От отделните страни
членки на ЕС основни пазари са Германия (14%), Великобритания (12%),
Франция (8%), Швейцария (7%), Холандия (4%) и Ирландия (3%).
Като основни пречки пред по-нататъшното разширяване на износа
националното проучване на EDIT.bg от 2016 г. InnovationShip Bulgaria | Digital
обособява липсата на подходящи партньорства (41% от компаниите),
недостиг на средства (36%) и липса на знание за външни пазари (30%).
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Наети и възнаграждения
Динамичното развитие на ИКТ сектора води до бързо увеличаване на броя на
наетите лица и до значителен ръст на възнагражденията. Данните от
последното мащабно проучване на НСИ за структурата на наетите и
заплатите показва, че 73,3% от наетите в ИКТ сектора са на възраст под 40
години. Средната брутна заплата на лицата на възраст до 29 години в ИКТ
сектора достига 8,5 лв./час, а при тези на 30-39 години – 11,3 лв/час.
Ако сравним тези данни със структурата на наетите и техните
възнаграждения на национално ниво, различията са ясно видими. Общо в
икономиката наетите на възраст до 40 години са едва 40,6%, а техните средни
възнаграждения са съответно 4,1 лв./час за лицата на възраст до 29 години и
4,8 лв./час за лицата на 30-39 години. Това показва, че:
Делът на лицата на възраст до 40 години, наети в ИКТ сектора, е близо два
пъти по-висок от средния дял на наетите от тази възрастова група за
страната;
Средното възнаграждение на лицата на възраст до 29 години в ИКТ сектора
е два пъти по-високо от общото за икономиката за същата възрастова група;
Средното възнаграждение на лицата на възраст 30-39 години в ИКТ сектора
е близо три пъти по-високо от общото за икономиката за същата възрастова
група.
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В периода между първото тримесечие на 2011 г. и третото тримесечие на
2016 г. броят на наетите лица в сектор (3) “Създаване и разпространение на
информация и творчески продукти; далекосъобщения” се увеличава от 62,4
на 78,8 хиляди души (ръст от 26% или близо 750 души ръст спрямо всяко
предходно тримесечие, или средно по 250 души на месец). Над 90% от новите
работни места в общата икономическа дейност “Създаване и
разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения” в
периода между първото тримесечие на 2011 г. и третото тримесеие на 2016 г.
са именно в “Дейности в областта на информационните технологии”. Броят на
наетите в свързани с ИТ дейности нараства от 24,5 на 39,4 хиляди души, а
относителният им дял от общо наетите в ИКТ се увеличва от 39% на 50%.
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Разбивката на наетите според образованието показва, че работещите в
сектора получават по-високи възнаграждения от лица със същото
образование, но заети в други икономически дейности. 71,5% от наетите в
ИКТ сектора са висшисти, което е два пъти повече от относителния дял на
висшистите от всички наети. ИКТ секторът осигурява работа и за значителен
брой среднисти, но наети лица с основно и по-ниско образование са
малцинство.
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Нивото на възнагражденията в ИКТ сектора и неговата способност да
привлича млади квалифицирани кадри е една от основните предпоставки за
намаляване на т. нар. “brain-drain” процес, изразяващ се в емиграцията на
високопроизводителни специалисти.
Сериозно ограничение за развитието и изпълнението на дейности, свързани с
иновационната и технологична политика на равнище МСП, остава това от
ресурсен характер – „усещането за недостиг на финансови и човешки
ресурси“. Проведеното през 2016 г. национално проучване на EDIT.bg InnovationShip Bulgaria|Digital показва, че 91% от компаниите очакват да наемат нови
служители през 2017 г., но близо една трета от тях изпитват трудности при
намирането на персонал. Преодоляването на именно тези дефицити следва
да бъде ключовата стратегическа цел. В противен случай би последвал
неуспех, подобен на този, който пожънаха популярните от
предприсъединителния период общински бизнес-инкубатори, създадени по
програма „ФАР“ и др., които в общия случай не успяха да надскочат жизнения
цикъл на съответните проекти, по които бяха реализирани, макар на тях да се
разчиташе за „формирането на критична маса за ново технологично
развитие“.

.
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Регионален аспект
Близо 82% от наетите в ИКТ работят в София. Това показва сериозна
концентрация на този тип икономическа дейност в столицата, тъй като от
общия брой на наетите в икономиката, делът на наетите в София е много
по-нисък – 31%. През 2015 г. около 65 хиляди души (или 9,1% от всички наети
в София) работят в ИКТ сектора в столицата.
В страната има само 6 области, в които делът на наетите в ИКТ е над 1% от
общия брой на наетите – Велико Търново (1,20%), Русе (1,16%), Варна (2,12%),
Бургас (1,01%), София (9,16%) и Пловдив (1,56%). Най-нисък е делът на заетите
в ИКТ в Кюстендил (0,16%), Търговище и Сливен (0,24%), и Разград (0,25%).
Липсата на традиции в ИКТ сектора в по-голямата част от областите в
страната е едно от обясненията зад сравнително ниските възнаграждения в
тази икономическа дейност на регионално ниво. В едва половината от 28-те
области средното ниво на възнагражденията надхвърля средната работна
заплата за областта.
Заетите в ИКТ получават 63% от средната заплата в област Разград, 76% в
Ямбол, 75% в Кюстендил и 72% в Смолян. В други области заплатите в сектора
надхвърлят значително средните – 184% в столицата, 203% в Пловдив и 150%
във Варна.
Може да се направи обосновано предположение, че дейност “Дейности в
областта на информационните технологии” е слабо представена в тези
области, а акцентът е върху други активности, влизащи в обхвата на дейност
“Създаване и разпространение на информация и творчески продукти;
далекосъобщения”.
Търсенето на IT специалисти в София е както двигател на миграционни
процеси към столицата, така и стимул за предприятията да разширяват
географския обхват на своята дейност, особено в посока Пловдив и Варна.
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Използване на интернет в България
Използване на интернет от населението
Основен проблем пред по-бързата дигитализация на икономиката (и
развитието на дигиталните предприятия в частност), е все още ниската
използваемост на интернет. Въпреки че според редица международни
сравнения средната скорост на интернет връзката в България е сред
най-високите в ЕС, свързаността на населението с интернет остава по-ниска
от средната за ЕС. Според последните данни на НСИ, през 2015 г. интернет
използват редовно 55% от лицата на възраст между 16 и 74 г. при средно 76%
за ЕС, а близо една трета от от населението на страната никога не е
използвало интернет.
В допълнение, въпреки че дигиталните умения стават все по-необходими за
успешна реализация на съвременния трудов пазар, само 31% от българите
притежават такива умения, което забавя процеса на модернизация на
икономиката.

Ниската използваемост отразява някои обективни характеристики на
социалното и икономическото развитие на страната като нивото на доходите,
влошаващата се възрастова структура и социалното изключване на групи
лица като следствие от различни фактори (етнически произход, териториална
отдалеченост, функционални увреждания и др.). За това свидетелства факта,
че по-малко от една трета от лицата на възраст 55-64 г. и по-малко от 10% от
лицата на възраст над 65 години използват интернет редовно (повече от един
път седмично).
Повече от половината от домакинствата, които нямат достъп до интернет, не
разполагат с уменията да го използват, а близо една трета от домакинствата,
които нямат достъп до интернет, не могат да си го позволят. В редица
райони, в което значителен дял от населението се самоопределя като част от
ромската етническа група, свързаността с интернет също е ниска.
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Предвид факта, че някои от най-важните аспекти на онлайн присъствието на
населението (като електронната търговия и онлайн банкирането) се
материализират с известно забавяне спрямо първоначалния достъп, бизнес
средата в България е все още далеч от точка, която можем да определим
като “оптимална” по отношение както на потребителското търсене онлайн,
така и на предлагането на стоки и услуги.
Това намалява необходимостта от дигитализация на част от предприятията и
забавя потенциалните положителни ефекти от нея – особено що се касае до
малки и средни предприятия (МСП), които оперират основно на вътрешния
пазар.
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Използване на интернет от МСП
Освен със сравнително ограничена свързаност на населението, страната ни
се характеризира и с известно изоставане по отношение на използването на
интернет и на възможностите, които той предлага, от страна на
предприятията.
През 2016 г. собствен уебсайт имат общо 51% от тях, при средно ниво за ЕС от
77%. При МСП стойностите са сходни – 50% за България и 77% за ЕС. При
големите предприятия (с над 250 служителя) разликата намалява – 86% за
България и 94% за ЕС. За целия период 2010-2015 г. делът на предприятия със
собствен уебсайт у нас нараства от 37 на 51%, а в ЕС - от 67 на 77%.
Данните на Евростат показват още, че през 2016 г.:
18% от българските МСП заплащат за онлайн реклами, при средно ниво за
ЕС от 25%. Сходни нива се наблюдават още във Франция, Италия, Унгария
(18%), по-ниски само в Португалия (12%) и Румъния (14%), а най-високи в
Дания (40%), Швеция (41%) и Малта (45%);
Социалните мрежи биват използвани от 30% от МСП в България при средно
ниво за ЕС от 41%. По-ниска използваемост от тази у нас се наблюдава в
Чехия (29%), Латвия (24%), Полша (22%), Румъния (28%), и Словакия (29%). Две
трети от МСП в България, които използват социалните мрежи, са активни
само в една мрежа, докато в ЕС близо половината МСП са активни в две или
повече мрежи;
Употребата на сайтове за споделяне на мултимедия (като YouTube, Flickr,
Picasa, SlideShare и др.) остава ниска не само у нас, но и като цяло – 7% за
България и 14% за ЕС;
Само 9% от българските МСП използват уеб страницата си, за да обявяват
свободни работни места при средно 25% за ЕС. Единствената друга страна с
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толкова нисък дял е Италия, а в страни като Дания, Белгия и Германия това
правят над 40% от предприятията;
Онлайн резервации и покупки предлагат 13% от българските МСП при
средно 18% за ЕС. Сходни нива на тези у нас се наблюдават още в Кипър,
Хърватия, Италия и Естония;
По отношение на онлайн следенето на доставките българските МСП
постигат средните за ЕС 8%.
Разбивката на данните по икономически дейности показва различната степен
на навлизане на дигиталните технологии във всяка една от тях.
Делът на българските предприятия със собствен уебсайт в хотелиерството
и ресторантьорството и ИКТ е близък до средния за ЕС. Най-сериозно е
изоставането в търговията и ремонта, както и при административните и други
видове услуги;
Макар по-малък дял от българските строителни предприятия да имат
собствен уебсайт, относителният дял на тези, които предлагат каталог със
своите услуги и продукти, е по-висок от средния за ЕС. При останалата част от
икономическите дейности изоставането в повечето случаи е между 10 и 20
процентни пункта;
Макар в сравнение със средните стойности за ЕС българските МСП да
предлагат сравнително по-ограничени възможности за закупуване на
продукти и услуги онлайн, стойностите в много икономически дейности са
близки;
В България липсват традиции в използването на уебсайтовете на
компаниите за публикуване на обяви за работа.
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Процент от предприятията в различни икономически дейности,
които имат уебсайт, предлагащ дадени функционалности (2016)

Преработваща промишленост

55

79

47

57

7

21

10

12

Строителство

47

71

36

34

5

13

4

5

Търговия и ремонт

43

76

38

60

10

25

17

28

Транспорт и складиране

37

65

29

40

7

22

9

12

Хотели и ресторанти

94

95

88

88

12

31

67

77

ИКТ

88

93

62

67

34

58

22

25

Недвижими имоти

52

79

43

61

9

35

11

16

Професионални и научни дейности

73

88

43

60

17

45

7

9

Административни и други услуги

40

75

33

49

9

34

10

14

ЕС

България

ЕС

България

ЕС

Онлайн
пазаруване

България

Обяви за
работа

ЕС

Продуктов
каталог

България

Уебсайт

Източник: Евростат

37

От разбивките е видно, че българските МСП не успяват в пълна степен да се
възползват от възможностите за повишаване на конкурентоспособността,
които информационните технологии предоставят. Докато в някои сектори
(като хотелиерство и ресторантьорство и ИКТ), разликата е минимална, в
други (като преработваща промишлност, транспорт и складиране и търговия)
изоставането е значително. Възможно обяснение за това са
характеристиките на клиентската база на такъв тип предприятия, особено що
се касае до контекста на българската икономика. Увеличаването на
използваемостта на интернет от българските граждани и бизнеса ще
спомогне за повишаването на онлайн транзакциите и ще създаде
допълнителен стимул за предприятията да разширят своето онлайн
присъствие.
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Преглед на основни индекси за иновации и
дигитализация и мястото на България в тях
Иновациите и степента на интеграция на дигиталните технологии в
производствените процеси стават все по-определящи за
конкурентоспособността на предприятията, особено що се касае до
шансовете им за реализация на външни за тях пазари. Обхватът и
динамиката на тази тенденция е обект на изследване от редица европейски и
глобални класации, в повечето от които е включена и България. Текущият
анализ (4) включва преглед на 4 международни класации:
The Digital Economy & Society Index (DESI)
European Digital City Index (EDCi)
Global Innovation Index (GII)
Global Competitiveness Report (GCR)
Въпреки своя различен обхват и тематика, разгледаните международни
класации дават относително хомогенна оценка за предизвикателствата пред
дигиналното развитие на страната и МСП в частност. Основният извод от
прегледа на последните издания на няколко от тях, е че въпреки доброто си
представяне в редица отношения, страната ни не успява да се възползва в
максимална степен от сравнителните преимущества, които могат да се
материализират в следствие на акцента върху дигитализацията и
иновациите. Предизвикателства остават високите възприятия за корупция,
неоптималната бизнес среда и недостигът на квалифицирани кадри. Тези три
фактора показват ясно, че по редица нормативни, конюнктурни и дори
социални причини МСП у нас не оперират в оптимална среда, независимо от
степента на интегриране на дигиталните технологии в тях. Ниската оценка на
България се дължи както на обективни причини, така и на някои от
особеностите на използваните методологии.
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Човешки капитал и образование
Като основни предизвикателства се очертават повишаването на
квалификацията на работната сила, недостигът на кадри в определящи за
развитието на дигиталната икономика сектори, ниският дял на разходите в
образование и НИРД, както и липсата на достатъчно примери за успешно
сътрудничество между образователната система и бизнеса. Ниският дял на
населението с основни дигитални умения (31% в DESI) води до повишаване на
цената на труда на такива служители, което от своя страна може да доведе до
трудности пред наемането им от страна на МСП, особено стартиращи такива.
Възприятията към предприемачеството (според EDCi) не са особено
положителни, което наред с все още неблагоприятните оценки за условията
за правене на бизнес у нас и липсата на традиции в менторството, не
създават оптимална среда за създаване на нови предприятия.
Както оценката на международни организации за качеството на висшето
образование у нас, така и експертните оценки на българските мениджъри
показват, че липсата на сътрудничество между образователните институции
и бизнеса е сериозно предизвикателство. Ученето през целия живот остава
непопулярна практика, а обученията на работното място са по-скоро
изключение.
Тъй като МСП в общия случай оперират с ограничен бюджет и разполагат с
по-малък организационен капацитет от големите предприятия, връзката
образование-практика е от водещо значение за тяхната
конкурентоспособност. За МСП (особено стартиращите такива) е по-скъпо да
инвестират в обучението на своите кадри, поради което може да се очаква,
че положителният ефект от повишаване на практическата подготовка на
завършващите образователните институции ще бъде по-осезаем при тях в
сравнение с големите предприятия.

4

Подробен анализ на представянето на България във всеки един от тях, както и някои общи бележки
по използваните методологии за оценка, са достъпни в приложенията.
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Институции, бизнес среда и пазар
Въпреки влошаването на някои показатели, оценката за
макроикономическата позиция на страната е положителна. Данъчната
система в България създава добри условия за привличането на
чуждестранни инвестиции благодарение на ниския размер на данъка върху
корпоративните печалби, както и относително ниската данъчна тежест върху
високоплатения труд (пропорционалният подоходен данък и максималният
осигурителен доход).
Въпреки някои притеснения относно банковата система в страната, достъпът
до кредит се оценява положително. Все още липсват традиции при някои от
по-иновативните методи на финансиране като краудфъндинга, които могат да
са от полза за повишаване на способността на дигиталните и дигитално
задвижваните МСП да привличат капитал. Все още ограниченият за
икономиката ефект от дейността на Българската фондова борса (БФБ) не
позволява на развиващите се предприятия, включително МСП, да се
възползват в пълна степен от още един традиционно отворен към дигитални
инициативи и иновации капиталов пазар.
Ограниченият размер на вътрешния пазар принуждава много предприятия да
се ориентират към експортни дейности. Процедурите по стартирането на
бизнес, както и за съблюдаване на данъчните закони постепенно биват
облекчавани, но много от предприятията все още не се възползват в пълна
степен от електронните публични услуги. Цялостната оценка за условията за
правене на бизнес стагнира в унисон с представянето на страната в индекса
“Правене на бизнес” на Световната банка. Възприятията за корупция остават
високи, а собствеността (вкл. интелектуалната) не се ползва с достатъчно
силна нормативна защита и навременна/адекватна защита в рамките на
съдебната практика.
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Инфраструктура и дигитално развитие
Цялостната свързаност на населението с интернет остава незадоволителна,
макар качеството на услугите да е сравнително високо. Общата оценка за
развитие на инфраструктурата в GCR е намалена допълнително от ниското
развитие на базовата инфраструктура, включително лошото състояние на
голяма част от пътната мрежа в страната.
Активността на българските предприятия онлайн е по-ниска от средната за
ЕС, като това важи както за наличието на сайт/профил в социалните мрежи,
така и за техните онлайн продажби и оборот.
Една от причините за това е относително ниският дял на лицата, които
използват интернет с цел осъществяване на покупки (31%), както и ниският
дял на населението, използващо онлайн банкиране.
Чуждестранните инвеститори играят важна роля за възприемането на нови
технологии и помагат за увеличаващата се роля на България в редица
международни вериги на предлагането.
Степента на навлизане на системи за управление на качеството се повишава.
Българският бизнес има висок капацитет за иновация, но не получава
достатъчна подкрепа от образователните институции и държавата –
инвестициите в НИРД остават ниски на фона на добрите европейски
практики.

.
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Преглед на българската и световната практика в
дигитализацията и насърчаването на
дигитално-задвижвани МСП
Съпоставката с добрите практики на водещи държави като Германия,
Финландия, Естония, Полша е необходима най-вече от гледна точка на
стратегическия бенчмаркинг. За основа на тази съпоставка може да се
използва измерването на прогреса и средствата за постигането му –
политики, законодателство, инструменти, по отношение на общите за ЕС
„Мерки в подкрепа на дигиталната икономика“, а именно – развитие на
дигиталното предприемачество, оползотворяването на ИКТ от МСП,
стандартизирането в сферата на ИКТ, развитието на е-умения и др.
Необходима е и конкретна рамка, която да се използва за подобна
съпоставка. Като такава може да послужи методологията за анализ на
прогреса зад „Digital Scoreboard“ на Европейската комисия.
Освен партньорския опит, националният такъв, натрупан по успешно
осъществени мерки и процедури в предходния програмен период, също може
да бъде използван за извеждането на нови политики за подкрепа, конкретно
по повод развитието на научните изследвания и иновациите за постигането
на цифрово-задвижван растеж и балансирана иновативна МСП-екосистема в
областта на ИКТ. Националният иновационен фонд е сред онези механизми,
които си поставят за приоритет адресирането на тази цел.
За да бъде възможно това, следва да бъдат актуализирани правилата за
управление на средствата на Националния иновационен фонд по модел,
сходен на този при новите оперативни програми - като се гарантира принципа
на отвореността на данните при реализацията на проектите и достъпа на
обществото до преките резултати от съответните проекти.
Така ще се осигури възможност за мултипликация на тези резултати на микро
ниво и повишаване на ефективността на вложените публични ресурси на
макро ниво (проектите по инициативи като „Еврика“ и „Евростарс“ също се
финансират по правилата на НИФ).
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Акцент върху регионите и
трансграничното сътрудничество
Всички добри практики и намерения за политически действия в перспектива
следва да бъдат разгледани през призмата на риска от формиране на
„България на две скорости“, когато говорим за дигитално-задвижвано
икономическо развитие – динамично развиващи се хъбове около София и
Пловдив и стагниращи райони на Северозапад (и не само).
Икономическото и технологично изоставане и негативните демографски
процеси в редица региони на България в действителност могат да доведат до
превръщането им в „пустинни области“ от иновационно естество. Все повече
ръководители в публичния сектор осъзнават опасността междурегионалните
различия да се превърнат в най-сериозния проблем за устойчивото
икономическо развитие на страната и това намира отражение в
правителствената Стратегия за интелигентна специализация.
За момента най-осезаеми са водените отдолу децентрализирани усилия,
макар и ограничени по обхват и ресурси, като финансираното от Google
“Враца Софтуер Общество“, както още старозагорската ZaraLab и русенската
Startup Factory. За да можем да говорим за разгръщането на подобни
практики в мащаб, за правителствени мерки при реализацията на които
водеща роля имат самите региони – като управлението на финансовата
подкрепа за стартиращи технологични предприятия и др., ние следва да
можем да оперираме в условия на развити автономно-функциониращи
регионални иновационни системи, каквито все още не са изградени.
Такива има налични, когато подсистемата за генериране на знание
(университети, изследователски фирми, агенции, експерти и пр.), е
ангажирана в рамките на двустранен процес на учене, на обмяна на
информация в т. нар. „мрежи на знанието“, съвместно с подсистемата на
експлоатация на знанието (регионални индустриални структури, клъстери и
т.н.).
Създаване на предпоставки за ускорено трансгранично сътрудничество със
страните от Югоизточна Европа може да помогне. По настоящем в рамките на
програмата „Цифрова България“ се проучват условията за цифров растеж по
двустранните програми с Гърция, Румъния, Сърбия и др. (5)
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Проучени са, и следва да бъдат надлежно комуникирани, условията за
включване и реализиране на политики и проекти по програми като INTERREG
Europe, по които може да се осъществи внедряването на ИКТ решения за
стимулиране на цифровите услуги, внедряването на нови бизнес модели за
МСП, на интерактивно и транзакционно ниво, в рамките на множеството от
потенциални партньорски трансгранични инициативи.

5

Вече има създадена инициатива за тристранно сътрудничество между България, Румъния и Сърбия
в ИКТ на ниво комуникиран идеен проект между страните, създадени органи за координация и
управление, направени преговори за стартиране на инициативата и т.н.
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Четвъртата индустриална революция
и дигиталните умения
Всички действия в подкрепа на дигиталното задвижване и подкрепата за
дигиталните МСП в България, следва да бъдат съобразени с по-широкия
глобален контекст, а именно – трансформацията на глобалната икономика в
контекста на Четвъртата индустриална революция – водещата тема от
последните две издания на Световния икономически форум.
Заформянето на тази трансформация, включваща промяна в моделите за
развитие с възникването на нови технологии и средства и сливане на
информационните и производствени технологии, на физическата и цифрова
среда, бива свързвано със зората на финансовата криза, а причината за това
се крие в историческата закономерност, изразяваща се във връзка между
периодите на икономическа стагнация и следващите ги пикове в
иновационното развитие.
Тази нова посока на междусистемна интеграция, определяна като четвъртата
индустриална революция, има огромно влияние върху всички утвърдени
индустрии. Ето защо идентифицирането на онези печеливши решения, които
вече се заформят в системата и се развиват експоненциално в новите
условия на променената среда, се явява от критично значение за успеха на
всяка икономика.
Размиването на разделителните линии между производство и услуги, между
физическа и дигитална среда, са тези обстоятелства, които дават отговор на
въпроса в каква посока би трябвало да се развиват малките и средни
предприятия у нас, за да уловят новите възможности, нареждайки се сред
ранните иноватори, което от своя страна може да ги предпази от
трансформационните „турболенции“ и да ги запази релевантни.
Макар добри практики в това отношение да са налични, някои концептуални
пропуски в тяхното внедряване ясно очертават трудностите в адаптацията на
системата към промените
Примерът с образователната система, която бе спомената по-рано като
ключов стълб в икономика, задвижвана от повишаване на ефективността на
производството, е удачен. През т.нар. „МООК“ - масови отворени онлайн
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курсове - интерактивни курсове, съчетаващи видео, текстове и упражнения,
може да се анализира разликата между потенциал и фактическа
имплементация на иновациите с трансформационен за икономиката
потенциал.
Осигуряването на достъп до професионални обучения с ИКТ насоченост и
обучения за придобиване на ключова компетентност „Дигитална
компетентност” е заложено в програмата „Цифрова България“ като
ангажимент на МТСП и АЗ, а МОН вече започна изпълнението на своята
национална програма „Обучение за ИТ кариера“ съвместно с
представителните асоциации на българската ИТ индустрия. В рамките на
планирания две-годишен курс по програмата се очаква да бъдат обучени за
„приложни програмисти“ 400 ученици и 60 учители на територията на пет
изнесени центъра за квалификация.

.
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Тук идва неоползотворената възможност, която масовите отворени онлайн
курсове предоставят в контекста на четвъртата индустриална революция –
за разгръщане на „хибридни“ форми на обучение, чрез които може да бъдат
достигнати по-големи и нехомогенни групи на обучаващите се при
понижаващи се пределни разходи.
Решение, което корелира с някои от вече изтъкнатите проблеми (като
големия процент млади хора от групата NEETs) и с някои от препоръчаните
подходи за политическо действие (като сътрудничеството на наднационално
ниво), тъй като едни такива курсове позволяват адаптирането им в рамките
на над-институционални и над-национални обучителни програми, задвижвани
от нуждите на бизнеса. На европейско ниво под егидата на Startup Europe и ЕК
вече съществува мрежа за развитие на подобни образователни ресурси,
насочени към дигиталните умения и справянето с онези недостигащи 900 000
професионалисти в ИКТ сектора на ЕС към 2020 г., а някои от националните
правителства – във Франция и Германия, за пример, активно подкрепят
съответните платформи на национално ниво, сред които France Université
Numérique (Френски Дигитален Университет), iVersity и др.
В този смисъл България изостава от европейския пример, защото
реализацията на подобни дистрибутирани, междуинституционални и като
цяло междусистемни усилия все още не намират широка институционална
подкрепа, може би и поради доминиращо затворената и фрагментирана
институционална култура.
В заключение, в „икономиката на идеите“, във времето на глобалните вериги
на добавените стойности, в които икономическа единица от значение е не
конкретната индустрия или сектор, а отделните бизнес дейности и функции,
ролята на интегратор става все по-критична за постигането на
цифрово-задвижван (и всякакъв друг) икономически растеж.
Ако държавните институции се стремят да насърчават и направляват този
растеж, то основното стратегическо усилие от тяхна страна би следвало да
бъде по посока активното заемане на тази роля и нейното изпълване със
съдържание.
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Анализ на финансовите инструменти,
насочени към стартъпи и МСП
МСП следват специфичен цикъл на развитие като достъпът до финансиране
във всеки един от етапите на разрастване е един от важните фактори за
успеха им. Именно наличието на няколко етапа в цикъла на развитие
обуслява и необходимостта от различни финансови инструменти за
инвестиране в или финансиране на МСП.
Това важи с особена сила за дигиталните МСП, при които е налице
значително разминаване между потенциалната бъдеща стойност на
продукцията и способността за осигуряване на средства за функционирането
на предприятието в първоначалния етап от неговото развитие.
Националното проучване на EDIT.bg от 2016 г. InnovationShip Bulgaria|Digital
показва, че конвенционалните методи на финансиране формират
относително малка част от финансовия микс, използван от българските
дигитални предприятия, особено тези от тях, които се намират в ранен стадий
от своето развитие. Като пример можем да посочим използването на дългови
инструменти и европейски средства, които посочват по едва 10% от
респондентите.
За разлика от големите компании, МСП имат ограничен достъп до
конвенционални методи за набиране на капитал като например фондови
борси за емитиране на акции или облигации, често не разполагат с
достатъчно дълга бизнес история, която да обуславя лесното предоставяне
на банков кредит или пък дори достатъчно материални активи за
обезпечаването на вземанията на кредитор.
С достигането на по-зрял етап на развитие на всяко едно предприятие тези
обстоятелства се променят, но за промотирането на предприемачеството и
подобряването на бизнес-средата е необходимо осигуряването на
съответстващ достъп до финансиране в зависимост от статуса на
предприятието в жизнения му цикъл и подходящите финансови инструменти,
както е представено на долната графика:
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Въпреки че компаниите, които са в начален стадий на развитие (т. нар.
„Pre-seed”, „Seed” и „Start-up” компании), имат ограничен достъп до
традиционните форми на финансиране, те са и най-изобретателни в
използването на алтернативни форми за набавяне на капитал. Именно
поради тази причина е необходимо да се идентифицират подходящите методи
за финансиране на компании в такъв стадий на развитие и съответно как
тези инструменти да бъдат направени по-достъпни за тях.
Дигиталните и дигитално задвижваните компании използват алтернативни
методи в основните бизнес процеси както за ежедневните си операции, така
и за финансирането на дейността и мотивацията на служителите си. В същото
време същите често не биват формализирани от данъчна гледна точка, което
представлява проблем при МСП като цяло.
От гледна точка на предприемачите, осигурителната тежест е често
непосилно бреме, а в същото време много от служителите предпочитат
начисляването на по-малък осигурителен доход, с което ефективно
увеличават нетните си доходи. Един от добрите примери за създаване на
рамка, която да промотира както стартиращите предприятия, така и
изсветляването на сектора, е румънска програма, при която предприемачите
получават следните облекчения:
Финансова помощ в размер на до 10 хиляди евро;
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Възможност за възползване от гаранции в размер на до 80% от заеми от
Националния гаранционен фонд;
Работодателят се освобождава от социално-осигурителните вноски;
Не подлежат на таксуване офисите, вписани в търговския регистър;
Получават бизнес консултиране и административна помощ от държавните
офиси.
Създаването на аналогична рамка в диалог с бизнеса би могло да доведе до
конкретни препоръки, чрез които да се подобри предприемаческата среда.

.
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Достъп до pre-seed и seed капитал чрез
държавни и частни фондове
В много страни от ЕС са установени практики за държавно финансиране чрез
фондове, които разпределят директни инвестиции в определени сектори.
Макар че създаването на добър предприемачески климат за стартиращите
компании е функция на много променливи и съответно резултат от
целенасочена комплексна държавна политика, достъпът до финансиране
остава един от важните елементи за реализацията на съответните идеи.
Естония е един от примерите за т. нар. „нация на стартъпи” (Start-up Nation),
позната с успеха на компании от типа на Skype. Страната създава през 2007 г.
с изцяло собствен ресурс държавния фонд „Arengufond“, който се използва
както за директни инвестиции, така и съвместно с венчър инвеститори, и за
директно подпомагане на развитието на стратегията за интелигентна
специализация и зелена икономика.
Словакия също създаде т. нар. „Innovation and Technologies Fund” за
финансиране на идеи в различни етапи на развитие при максимална
инвестиция до 1,5 млн. евро. В Полша е създадена Агенция за развитие на
предприятията („Polish Agency For Enterprise Development), финансирана с
общо 7 млрд. евро средства по програми на ЕС. Други държави от типа на
Унгария, Румъния и България насочиха средства по програмата JEREMIE за
финансиране на стартиращи компании.
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В случая на България насочването на JEREMIE средствата чрез фондовете
Eleven и LaunchHub беше мощен двигател за развитието на еко-системата до
вида, в който я познаваме днес. Чрез тях бяха инвестирани над 20 млн. евро в
180 компании, при създадени общо над 600 работни места.
Към днешна дата се предвижда повторното стартиране на аналогично
финансиране в рамките на новия програмен период, което да стане чрез т.
нар. „Фонд на фондовете”, който обединява средствата по всички програми с
цел по-ефективното им управление.
Изработването на техническата спецификация е все още в процес на
подготовка, но по този инструмент се предвижда да се насочат средства за
начално и ускоряващо финансиране в размер на над 61 млн. евро, насочени
към компании в начален етап на развитие при сходни критерии с предходната
програма, както и средства за фонд за рисков капитал за развитие на
компании с размер 42 милиона евро.
Въпреки наличието на средства за подобно финансиране е необходимо да се
предвиди по-значителен ангажимент от страна на държавните органи.
Например създаването на обществени фондове, обединяващи университети,
пре-акселераторски програми, представители на предприемаческата
общност, държавни органи, финансирани чрез държавни средства и при
налагане на адекватни рамки за управление и прозрачност, би могло да
създаде допълнителна конкуренция между фондовете, да насърчи
предприемаческия климат в страната и дори да доведе до публично-частни
партньорства с фондове за рисков капитал, както и разширяване на
областите на подпомагане с цел по-висока ефективност на вложените
средства, какъвто е примерът на Естония.
Съдейки от опита на балтийската държава, подпомагането на
предприемаческата активност води не само до създаване на нови работни
места, но и до допълнителни данъчни приходи. Само за първото полугодие на
2015 г. Естония изчислява данъчните ефекти на 11,9 милиона евро и общо 2
154 работни места.
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Облекчаване на достъпа до конвенционално
банково финансиране за компании
в напреднал етап на развитие
Финансирането на компании, които са в начален стадий на развитие,
традиционно не представлява интерес от страна на търговските банки
поради по-високия присъщ риск на подобни инициативи, липсата на
възможност за адекватна оценка на бизнес-моделите, но и високата
регулираност на сектора.
Едва след като стартиращите дигитални и дигитално задвижвани компании
се развият до зрял статус, естествената еволюция на бизнеса им води до
имплементация на конвенционална финансово-административна отчетност и
наличие на необходимата бизнес-история и фундаменти.
С достигането на тези етапи е логично да се търсят възможности за
конвенционално финансиране като банковия кредит, които не налагат
продажбата на дялове от дружеството, а и обикновено са по-евтини от
алтернативните продукти.
Банките обаче имат изисквания относно обезпечаването на такъв тип
продукти и това обикновено е пречка пред дигиталните компании, тъй като те
рядко разполагат с материални активи за обезпечаване на кредитирането.
Българският Национален гаранционен фонд предоставя различни гаранции
за обезпечаване на кредити към търговските банки в страната, които
достигат до 50% от стойността на кредита при максимален размер на кредита
от 2 млн. лева, облекчени лихвени условия и съответно по-ниски изисквания
за обезпеченост, като тези средства могат да се използват за инвестиционни
цели, оборотни разходи, включително и за финансиране на разходи по
европейски проекти.
При създаване на специализирано законодателство за дефиниране и
подпомагане на дигитални и дигитално задвижвани компании е възможно да
се инициират специализирани програми с по-висока гаранция от страна на
НГФ, което да позволи усвояването на по-голям размер средства. Друга
подобна възможност за подпомагане на сектора е чрез предоставянето на
кредитен ресурс чрез Българската банка за развитие.
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Бизнес - ангели
Много често стартиращите компании получават средства от т. нар.
неформални инвеститори, към които принадлежи групата на бизнес-ангелите.
Това е хибриден инструмент за финансиране, тъй като бизнес-ангелите:
Търсят възвръщаемост на вложените средства като основна
характеристика на финансовите инвеститори;
Разполагат с познания, опит и контакти, които споделят и влагат в процеса
на развитие на компанията – характеристика на стратегическите
инвеститори.
Въпреки липсата на официална статистика относно обема на вложенията им
в България показателно е, че в националното проучване на EDIT.bg
използването на средства от „Индивидуални инвеститори“ заема трето място
във финансовия микс, използван от участвалите близо 250 дигитални и
дигитално задвижвани компании.
В тази връзка диференцирането на бизнес-ангелите като участници в
инвестиционният процес е стъпка, която не само може да насърчи такъв тип
вложения, но и създаването на адекватна база за отчетността им и
последващия анализ на ефективността им.
На световно ниво все още липсват еднозначни оценки на ефективността от
подобни мерки, като същите варират силно спрямо конкретните програми и
допустимостта на инвеститорите/компаниите. Един от показателните
примери към момента е приложената в Сингапур “Angel Investors Tax Deduction Scheme”, която е насочена изцяло към физически лица от следните групи:
Бизнес-ангели със съответния исторически опит на инвестиции в
стартиращи компании;
Серийни предприемачи;
Мениджъри с опит на високи позиции в корпоративната йерархия.
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Оценката на допустимостта се извършва на база биография и документация,
подлежаща на верификация от държавните органи, като при одобрение на
подпомагане подлежат инвестиции на стойност между 100 и 500 хиляди
долара с времеви хоризонт от минимум 2 години.
След изтичането на този срок данъчната основа на инвеститора се намалява
с 50% от стойността на първоначалната инвестиция (тоест между 50 и 250
хиляди долара).
По действащото законодателство в България подобен тип инвестиции,
направени от физически лица, подлежат на облагане от 10%, като
минимализирането на тази ставка до нива от типа на 1% може да бъде
значителен стимул за поощряване на инвестициите в стартиращи компании с
по-висок присъщ бизнес риск.
Световната практика в това отношение показва, че подобен тип инвестиции
обикновено се насочват именно към иновативни, дигитални и дигитално
задвижвани предприятия.
Точното и адекватно калибриране на мерките за допустимост под една
подобна програма е основен фактор за нейното успешното внедряване, като
анализът на ефекта от една подобна инициатива следва да се базира на
по-детайлни данни от НАП, които да позволят точна разбивка на
генерираните данъчни постъпления от продажба на дружествени дялове.
В световната практика подобни инвестиции често се правят под формата на
конвертируеми заеми, които могат да бъдат трансформирани в капитал,
(например преди последващ рунд на финансиране). Прилагането на
прозрачни и ясни стандарти за подобен тип договори за хибридно
финансиране на МСП е стъпка напред в стандартизацията и подобряване на
сигурността както на инвеститорите, така и на стартиращите компании.
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Методи за колективно финансиране
Методите за колективно финансиране чрез интернет са относително млад
феномен като в началото се обвързваха основно с финансиране на творчески
проекти или социални инициативи, но постепенно се превърнаха и в метод за
финансирането на различни бизнес-проекти.
Проучването на CrowdfundingHub сегрегира следните типове колективни
инвестиции:
Инвестиционно базирани - При този тип инвеститорът закупува дял от
дружеството, като същото представя детайлно историческите си финансови
данни, перспективите, обосновка за необходимостта от средствата и
очаквания ефект, като в някои случаи дори има възможност за сегрегиране
на дяловото участие между обикновени (с право на глас) и привилегировани
акции (с гарантиран дивидент);
Предоставяне на заеми (P2P финансиране) - Чрез онлайн платформи се
предоставя директно финансиране на компании/физически лица, които
обикновено имат лимитиран достъп до кредит.
Обикновено при такива инвестиции се реализира по-висока възвръщаемост
от стандартни банкови продукти, което ги прави атрактивни, тъй като въпреки
по-високия риск, обикновено има възможности за намаляване на общия риск
чрез по-нисък номинален размер на всеки дял, разширяващ потенциалната
аудитория от инвеститори;
Базирано на възнаграждения - Често платформите за колективно
финансиране са базирани на възнаграждения – например срещу участието си
всеки инвеститор получава продукт от компанията. Това е особено подходящ
метод за финансиране на кампании, които са в идеен етап на развитие;
Базирано на дарения - Платформите за колективно финансиране са
достъпни не само за бизнес насочени инициативи, но и за социални,
артистични и други дейности. Често подобни инструменти се използват от
музиканти или например актьори, които набират средства за финансиране на
творческите си проекти.
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Като подобни платформи могат да се определят сайтове от типа на
www.kickstarter.com, www.indiegogo.com, включително и българската
платформа за социално колективно финансиране www.timeheroes.org.
Алтернативното финансиране предлага и много други решения, които са
насочени не само към дигиталните и дигитално задвижваните компании, но и
могат да подобрят чувствително достъпа до финансиране за традиционни
МСП.
В последно време се развиват платформи за търговия с вземания от типа на
www.arex.io, които дават възможност за ускорено освобождаване на
ликвидност от компаниите, след дисконт на вземанията в зависимост от
фактори като например качеството им и падежа им.
От страна на инвеститорите това е добър инструмент за реализация на
доходност, а за компаниите е инструмент за ускоряване на темпа на развитие,
тъй като това подобрява събираемостта на вземанията, а средствата
впоследствие могат да бъдат отново вложени в основната дейност на
компанията и да генерират допълнителен растеж.
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Примери за успешно използвана кампания
за краудфъндинг: BREWDOG
Британската занаятчийска пивоварна е един от най-ярките примери за
успешно използване на алтернативните методи за финансиране. Тази
компания е и най-бързо растящата в сектора си за последните пет години
предприятие, което успешно използва алтернативни методи за финансиране
в стратегията си за бизнес-развитие и експанзия. Тяхната стратегия включва
микс от капиталово и дългово финансиране.
„Equity For Punks” - Компанията успява да набере общо 13 милиона паунда от
18 000 инвеститора чрез платформата на Crowdcube. Това е четвъртият рунд
на капиталовото финансиране чрез тази платформа, като компанията успява
да завърши успешно най-голямото в историята на колективното финансиране
до момента предлагане на дялове. Това не е само източник на финансиране,
но и мощен маркетингов инструмент – чрез серия провокативни акции,
кампанията достига до по-голяма аудитория и помага за популяризирането
на марката им;
Brewdog Bond” - През 2016-та година компанията анонсира своята първа
микро-облигационна емисия, предлагана през същата платформа при
минимална стойност на инвестицията в размер на 500 паунда, 4 - годишен
матуритет и фиксирана лихва от 7,5% годишно. Целевото записване в размер
на 10 милиона паунда беше постигнато в рамките на под 30 дни от общо 2756
инвеститора.
Основната част от облигационерите са именно фенове на компанията, които
имат желанието да инвестират в този бизнес като про-активни потребители,
които получават не само финансова възвращаемост, но и участват в
своеобразен клуб на феновете със съответните отстъпки при посещение в
баровете на компанията и други преференции.
Посоченият пример за Brewdog е показателен за ползите, които предоставят
подобни инструменти на участващите компании – набирайки средства от
най-устойчивия източник, а именно потребителите на един продукт или
услуга.
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Предизвикателства пред развитието на
технологичните паркове в България
Развитието на технологичните паркове е тема от особен интерес както в
контекста на конкретните предизвикателства пред развитието на Софийския
технологичен парк, така и по повод на други идейни проекти с държавно
участие, свързани с изграждането на сходни структури на територията на
страната, като този за създаването на технопарк в рамките на по-широко
международно партньорство на база БРСП „Автоелектроника” (Пловдив).
Редица общини са заложили в своите планове за развитие създаването на
високотехнологични паркове в партньорство с държавни институции, висши
училища, неправителствени организации и широк кръг от стопански субекти.
Въпреки мащабните намерения, визията за практическата реализация на
общинското участие в тези инициативи се изразява най-вече в заявки за
апорт на подходящи терени и/или сграден фонд, а физическо изграждане на
самите проекти се прехвърля от програмен период към следващия. (8)
Технологични паркове, съобразно плановете за развитие на 27-те областни
центъра

Брой парковепо план 2007/2013

Брой паркове по план 2014/2020

Брой паркове към днешна дата

21

14

1

Шумен, Хасково, Търговище,
Стара Загора, Пловдив (х1),
Плевен, Монтана, Враца, София,
Габрово, Благоевград, Русе,
Варна, Бургас

София

Ямбол, Шумен, Хасково,
Търговище, Стара Загора,
Силистра, Пловдив (х1),
Перник, Пазарджик, Монтана,
Ловеч, Враца, София, Кърджали,
Добрич, Габрово, Благоевград,
Варна, Бургас, Велико Търново

7

БРСП ”Автоелектроника” е съвместно българо-руско държавно предприятие, създадено през 1986 г.,
като единствен производител на електронни модули и микропроцесорни системи за автомобили за
бившия източен пазар. Въпреки заявената към 2016 г. липса на интерес към предприятието от руска
страна, намирането на алтернативен модел за бъдещо развитие на проекта за технологичен парк на
база натрупания опит и традиции във високите технологии за производство на конкурентни изделия
.
за автомобилния пазар остава тема, която следва да бъде развита в перспектива от българските
заинтересовани страни, начело с Министерството на икономиката. „АгроФуудТех“ е друг от
проектите за изграждане на технологични паркове на територията на община Пловдив, фиксиран в
ОПР 2014-2020.

52

При съпоставката на заложеното в общинските планове от първо (2007/2013)
и от второ (2014/2020), прави впечатление променената терминология, която
отразява променените нагласи, съобразни с ограниченията на местната
действителност, които постепенно вземат превес над първоначалния
ентусиазъм от предстоящото присъединяване на България към ЕС.
„Отрезвяващ“ ефект има икономическата криза от 2009 г., която направи
невъзможно постигането и на без това амбициозни цели като “8% ежегоден
ръст на инвестициите за развитие на технопаркове, бизнес инкубатори и
регионални центрове за изследвания и технологии и 50 % икономически
растеж от изследователска дейност и технологични разработки“, каквито
общини като Пловдив залагат в плановете си за развитие към онзи период.
В документите за настоящия седемгодишен период, акцентът от
инвестиционни проекти за иновативни научни и високотехнологични паркове
отстъпва място на далеч по-традиционните бизнес центрове и индустриални
зони (9).
Тази промяна на плановия фокус към познатото и изпитано отговаря в
голяма степен на настоящата фаза на развитие на българската икономика, а
именно – на структурно и технологично обновяване, без претенции за
водещо място в иновациите, както са дефинирани в Community Innovation
Survey (CIS) на Eвростат (10).
В сегашното си състояние утвърдените производствени зони по места често
не могат да бъдат ефективно оползотворени за нови мащабни
инвестиционни инициативи, тъй като собствеността на терените в тях е
твърде раздробена и следва да се планират изцяло нови зони. Дори в случая
на София Тех Парк, проблемите с част от сградния фонд и терените на Парка
остават актуални.
8

Практиката показва, че тези инициативи остават най-вече на нивото на прединвестиционните
проучвания, каквито в програмния период 2017-2013 г. общинските администрации успяват да
реализират чрез проекти към ОП „Административен капацитет“ на национално ниво и програми
като тези за трансгранично, транснационално и междурегионално сътрудничество (съфинансирани
от Европейския фонд за регионално развитие). Липсата на детайлна визия за развитието на подобни
инициативи в перспектива и съответстващата ресурсна осигуреност и договорни ангажименти в
мрежата от партньори, води до разпиляването и намаляването на ефективността от вложените
средства в началните фази на усилието, какъвто е примерът с проекти като „Възстановяване на
традиционни индустриални зони в Югоизточна Европа – ReTinA” за изграждане на технопарк в
община Перник (на обща стойност 3 327 500 евро).
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Понятието „стандарт за качество на средата” предполага обвързването на
предприемаческата среда с всички видове елементи на техническата
инфраструктура (като удобен транспортен достъп, качество на съобщителните
комуникации и т.н.) и лесното взаимодействие с елементите на социалната и
пазарна инфраструктури (банкови и застрахователни институции, борси и др.),
което далеч надхвърля пределите на обособения инвестиционен проект за
научно-технологичен парк – изисква се по-широка,
стратегически-ориентирана координация между заинтересованите страни.
Адекватно решение би било прилагането на подход „отдолу-нагоре“, основан
на партньорство със стартиращите предприемачески екосистеми по места,
които се явяват естествени интегратори.
При наличието на желание и интерес за сътрудничество администрациите
биха могли успешно да работят с тези иноватори за надграждане на техните
усилия в посока на съвместно сътрудничество, характерно за
научно-изследователските комплекси –предоставянето на подкрепа за
стартиращи фирми по пътя от „идеята до продукта”, на стимули за
въвеждането на пазарно-ориентирани технологични проекти и др. (в т.ч. чрез
лансиране на европейски технологични инициативи и прилагане опита на
Европейския институт за иновации и технологии).
Доколкото в последните години се формират технологични средища от нов
тип около т.нар. „споделени работни пространства”, не се изисква
непременното наличие на зона със завършена инфраструктура. Тази
логистична фаза идва на следващ етап, при формирането на подходящата
интелектуална среда и подкрепа за устойчивото и конкурентоспособно
развитие (11) . Със своята идея за „дисперсен технологичен парк“, община
Габрово се доближава най-близо до това разбиране, макар да предстои да се
види нейната практическа реализация.
Както по отношение на координацията със заинтересованите страни и
работата в мрежа, така и по отношение на ресурсната обезпеченост на МСП,
общинските администрации имат и една друга обозрима, практична и
необходима цел пред себе си, свързана с оползотворяването на потенциала
на клъстерите като форма на коопериране между фирми, общини и партньори
от академичния и научен сектор (в т.ч. мрежата от регионални академични
центрове към БАН).
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Някои от съществуващите клъстери (създадени с подкрепата на програмите
„ФАР“ и „Конкурентоспособност“), вече демонстрират резултати по линия на
успешното прилагане на иновативни инициативи за използване на
професионалното обучение, технологичния и изследователския капацитет в
преследване на икономически растеж (12) .
Следващата голяма стъпка е към създаване на Регионални клъстери на
знанието като регионални публично-частни партньорства за осъществяване
на интелигентна икономическа специализация.
Всеки местен проект, който се опитва да адресира липси на важни елементи
от структурата на регионалния икономически комплекс и e способен да даде
тласък на производството, като подобри технологическата и бизнес среда,
следва да бъде адмириран, тъй като създава условия за динамичен растеж,
базиран на преодоляване на технологичното изоставане, извличане на
сравнителни предимства в региона и нарастване на жизнения стандарт на
населението.
Общинската администрация на гр. Бургас може да послужи за пример в това
отношение, тъй като в резултат от работата си по международни проекти за
териториално сътрудничество има изготвен подробен анализ на пазара на
иновационните продукти за своя научно-технологичен парк като първа
стъпка от неговата реализация (13).
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Проблемът е, че именно този областен център не попада в плановете на
Националната пътна карта за научна инфраструктура като част от
„Националната стратегия за научни изследвания 2020”, съобразно която
морските изследвания следва да се концентрират основно в конкурентния
център - Варна.
Съществуват и редица други примери за липсата на връзка между
планирането на ниво местна и централна изпълнителна власт, въпреки че
подобна връзка би следвало да бъде от решаващо значение за крайния успех
на проектите за научно-технологични паркове. Къде и какви центрове за
компетентност и за развитие на върхови постижения ще се реализират до
2020 г. по програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (с над 350
млн. лв. осигурено програмно финансиране) би следвало да бъде решение от
стратегическо значение, съответстващо на националната иновационна
стратегия за интелигентна икономическа специализация, а тя от своя страна
– да се базира на идентифицираните от местните общности силни страни,
възможности и цялостни планове за развитие.
Концепцията за „Дисперсен технологичен парк“ представлява възможност за
преодоляване на съществуващите дефицити от финансова и координационна
гледна точка, предоставяйки гъвкава алтернатива за реализацията на
подобни мащабни проекти поетапно, въз основа на „технологична пътна
карта“.
За развитието на инкубаторите за стартиращи компании може да се стъпи на
съвместно партньорство със създадените по децентрализиран модел
екосистеми около споделените работни пространства и техните екипи, които
имат все по-широко присъствие на територията на цялата страна.
На принципа на „предприемаческото откриване“ могат да се дефинират
отделните съставни части на цялостния проект, като се избегне прекомерни
акценти върху планирането централизацията в условия на динамично
променяща се и постоянно развиваща се среда.
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В настоящия анализ не са разгледани проекти от типа „индустриални зони“ / „зони за бърз
икономически растеж с индустриален парк за високотехнологични производства“, каквито са
управлявани от Национална компания индустриални зони ЕАД (НКИЗ) - общо 8 проекта.
В по-широк смисъл, актуален справочник на Българската търговско промишлена палата (БТПП)
откроява над 60 индустриални зони и паркове в различна фаза на планиране/реализация.
Съгласно CIS, иновация представлява реализирането на пазара на нов или значително
усъвършенстван продукт (стока или услуга) или внедряването на нов или значително
усъвършенстван производствен процес, за което се изисква използването на нови знания и
технологии, или на нови комбинации от съществуващи технологии и знания.
Сравнително изследване на иновационното развитие на европейските региони (Regional Innovation
Scoreboard) отбелязва, че България по линия на иновационното си представяне остава на дъното
на класацията в графа „скромен иноватор“ – средна и ниска степен.

Изграждането на социалния капитал е това, което следва да предхожда изграждането на
инфраструктурата. Това усилие изисква предварителен задълбочен анализ, проектиране на
мрежата от партньори и създаване на подходящите условия за нейния успех, подобно на
всеки инфраструктурен проект. Веднъж създаден – този капитал може да захрани далеч
по-големи и широко-обхватни проекти на местно ниво.

Проектът „Средногорие Колеж“ за подпомагане на професионалното образование и обучение
на “Средногорие Мед” индустриален клъстер e може би най-амбициозната инициатива на
тази общност от партньори, в която попадат и 5 висши училища. Нейната цел е развитие на
технически кадри от класически и нови професии чрез реализацията на гимназиални проекти
в Челопеч, Златица, Пирдоп, Панагюрище и публично-частно партньорство за развитие на
регионален колеж.

Проект „Партньорство за създаване на научно-технологични паркове в югоизточна Европа”
(SMART STP), съфинансиран по Програма за европейско териториално сътрудничество
„INTERREG“ IVC и мини програма за предприемачество и иновации за малки и средни
предприятия SMART+.
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Добри международни практики в насърчаването
на дигиталните МСП
Дигиталните и дигитално задвижваните МСП се нуждаят от различни по вид
политики и инструменти за подкрепа на развитието им според фазата, в
която се намират.
Ако тези, които тепърва валидират идеите си и са в търсене на ефективен
бизнес модел имат нужда от стартов капитал и менторство, то тези, които са
започнали своите продажбени кампании за дефиниран вече продукт имат
нужда от финансово стимулиране в по-големи размери и разширяване на
клиентска мрежа.
Пре-акселераторски програми, инкубатори и споделени пространства за
работа могат да бъдат изключително полезни за първите и не толкова за
вторите, които имат нужда от структурирани срещи с фондове, знание от друг
тип и среда за обмяна на бизнес контакти.
Правителствените политики за подкрепа и помощ е редно да се насочат към
всички фази, през които минават компаниите, за да подсигурят устойчиво
развитие на българския дигитален малък и среден бизнес и да му помогнат
да се разраства. Важно е да се обърне внимание на всички аспекти, които
изграждат предприемаческата еко-система.
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Предприемаческа култура
По света съществуват значителни различия във възприятията на риска и
възнаграждението, значението на кариерната сигурност спрямо желанието за
стартиране на собствен бизнес, общественото мнение за това дали
предприемачите генерират богатство за обществото, дали съществуват
предприемачески възможности като цяло и какъв е социалният статус на
предприемачите.
В градове като Сан Франциско, Лондон и Берлин образът на предприемача е
положителна фигура, но на други места на предприемачите се гледа като на
хора, които не могат да изградят успешна кариера в други сфери.
Народностните характеристики, чувството за сигурност и държавната
подкрепа оказват голямо влияние за вземане на решение за стартиране на
бизнес. Докато на персонално ниво страхът от провал е нещо естествено и
дори здравословно от гледна точка на предприемаческата култура, то на
групово ниво трябва да бъдат взети конкретни мерки за неговото
адресиране.
Стимулирането на полово равенство сред основателите на бизнес е друго
предизвикателство. През 2015 г. само 18% от предприемачите в света са
жени, 31% в Европа (2012 г.) и малко над 36% в САЩ (2012 г.).
Постигане на по-голямо полово равенство и ангажиране на повече жени в
предприемаческата култура е възможно чрез подкрепа в посока разчупване
на предразсъдъците и изграждане на увереност у жените.
Световната практика в това отношение е изключително разнообразна и
включва организиране на събития от различен характер, които са насочени
към преодоляване страха от провал; създаване на групи за подкрепа и
менторски програми; инициативи, таргетиращи жени; коопериране с
неправителствени организации, които са ангажирани с разрешаване на тези
предизвикателства.
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Като добри примери в тази насока могат да бъдат обособени следните
инициативи:
Day For Failure е инициатива на финландската неправителствена организация
Aalto Entrepreneurship Society, създадена от студенти и подкрепяна финансово
и стратегически от Правителството на Финландия.
Enterprise Lithuania, Литва - публичен орган, ориентиран към създаване на
различни образователни и нетуъркинг събития със специфична насоченост, а
именно към провалилите се вече предприемачи, за да им осигури „втори
шанс”.
Конференциите Failcon (стартирала през 2009 г. в Сан Франциско,
Калифорния) и Failing Forward (организирана от Belgian Startup Association
през 2016 г. и спонсорирана от European Commission’s Startup Europe Programme) и F*ckup Nights (над 200 града по света; български еквиваленти са
„Вечери за наивници”, MOVE.BG).
Идеята възниква в Мексико Сити, Мексико през 2012 г. На събитието са
представени трима човека, споделящи своите бизнес провали с цел да се
обърне внимание на това, което е научено от тях, как са успели да преодолеят
трудния момент и да продължат напред до достигане положението, в което се
намират в момента. Аудиторията се запознава с тези вече успешни примери и
може да задава въпроси, да обменя идеи и по този начин да повиши нивата
на увереност и самочувствие, както и разшири своята професионална мрежа.
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Предприемачество сред младежите,
и студентите; академично предприемачество
Осъзнаването и професионалното ориентиране обикновено започва в ранна
младежка възраст. Неслучайно много усилия са насочени именно към
развиване на предприемаческо мислене в тези години и стимулиране на
желанието да се стартират самостоятелни инициативи с цел да се усвоят
основни бизнес умения.
Колаборации между училища, университети, технологични паркове, частни и
публични организации са доказано най-успешните сформирования.
Имплементиране на курсове по предприемачество в програмите на
университетите и стимулиране на инициативи като хакатони, състезания,
предизвикателства от различен характер, водещи до създаване на продукт,
прокарват иновативни модели за научаване и усвояване на предприемачески
и бизнес принципи и стимулират обмена на идеи.
Университетските среди могат да предлагат подкрепа на различни нива - чрез
обучителни програми, чрез предоставяне на обмен между изследователи от
университета и бизнеса, чрез споделяне на пространство за работа и
лаборатории.
Много големи и познати на света технологични компании стартират в
университетски среди, като сред най-познатите примери са Google, Facebook,
Sun Microsystems, Deepmind.
Option Startup (Париж, Франция) - двудневна програма за гимназисти,
създадена през 2015 г. в Париж. Целта на Option Startup е да покаже света на
предприемачите на учениците и да им докаже, че и те могат да бъдат част от
него и да се превърнат в създатели на иновативни технологии. Повече от 3
хиляди участници прекарват време със създатели на компании в областта на
роботиката, анализа на данни, е-образованието, дизайна на игри, т. нар
„Интернет на нещата” и др. Организира се от Paris&Co, Агенцията за
икономическо развитие и иновации в Париж и град Париж.
UStart Student Accelerator (Дъблин, Ирландия) - инициатива на DCU Ryan Academy (Dublin City University) съвместно със семейството на Тони Раян,
съосновател на Ryanair и един от най-успешните ирландски предприемачи.
Програмата се осъществява в рамките на един семестър и е насочена към
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студентите от DCU, които имат бизнес или социална идея. Те имат
възможността да получат 10 хиляди паунда за превръщането на идеята им в
прототип (Minimum Viable Product (MVP)), който да тестват и валидират
пазарния сегмент, получавайки менторство и пространство за работа.
Entrepregilrl – български конкурс за момичета на възраст 16-25 години с
интерес към предприемачеството, иновациите и технологиите, които искат да
стартират собствена компания. Носителят на наградата получава стипендия
за обучение в алтернативната ЕмБиЕй (aMBA) програма на Бизнес института
(The Business Institute), едногодишно бизнес менторство и едногодишно
членство в Български център на жените в технологиите.
Founders4school (в различни градове във Великобритания) - онлайн
платформа, която свързва училища и успешни предприемачи с цел да се
осъществи споделяне на знания и опит между бизнеса и учениците, като
същевременно има и мотивационен ефект. Създадена е през 2011 г. и от
тогава насам 2 450 ученици са взели участие абсолютно безплатно, а самата
платформа се поддържа и финансира от частни и държавни институции, като
Министерството на бизнеса, уменията и иновациите и Министерството на
образованието.
University of Hertfordshire (Хетфилд, Великобритания) - макар и не сред
най-добрите академични институции, University of Hertforshire има
впечатляваща 25-годишна история в областта на подкрепата на стартиращи
бизнеси. Голяма част от специализираните лаборатории и центрове за
изследвания на университета са били предоставяни на стартиращи компании,
заедно с офис пространство и безплатни консултантски услуги.
Technology Transfer Offices (TTOs, познати още като “Tech Transfer” или “TechXfer”) са вътрешни за университетите или компаниите организации, които са
отговорни за това да идентифицират технологични изследвания с потенциал
и да намерят начин за тяхното разпространение и комерсиализиране. В
университетите тези организации съществуват, за да подкрепят spin-out
процеса на компании, създадени в университетска среда и да урегулират
процеса по лицензиране на интелектуалната собственост, особено важен в
областта на дигиталните МСП. Тези организации работят по различни
модели. Някои основно или единствено с университета майка, от който
произлизат, а други обслужват и стартиращи компании, които не са
създадени в конкретния университет, в който се помещават.
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Contamination Labs (Реджио ди Калабрия, Катания, Косенца и Непал, Италия) създадени в университетите в Кампания, Пулия, Калабрия и Сицилия през
2013 г. от Италианското министерство на образованието, университетите и
изследванията и за които е отделено 1 милион евро. Тези лаборатории имат
за цел да свържат студенти от различни специалности с професори от други
департаменти и външни експерти от корпорации, новостартирали компании и
инвеститори, за да се “заразят” взаимно с вариативни форми на мислене и по
този начин да достигнат до по-креативни идеи.
Оffice of Business Development, UC Merced (Калифорния, САЩ) играе
изключително важна роля за изграждане на общност, повишаване на
ангажираността и създаването на работни места чрез подобни системи за
колаборация.
Growing Enterprises through Technology Upgrade (GET-Up) (Сингапур) - програма
на Agency for Science, Technology and Research (A*STAR), създадена в отговор
на нуждите на бързорастящите технологични компании. През нея те се
свързват с релевантни експерти, инженери и учени, за да развиват своите
бизнеси. Компаниите получават до 70% от необходимите им финансови
средства за покриване на заплатите за тези допълнителни специализирани
кадри в рамките на две години. Като резултат, 60% от тези компании са
успели да регистрират свои патенти за новоразработени технологии и 79% от
тях са пуснали в производство нов технологичен продукт.
Друг подобен пример е US Manufacturing Extension Partnership network.
Положителни български инициативи в тази насока са:
Програмата UniStart - 6-седмичен курс по предприемачество, организиран от
Младежки Бизнес клуб, събиращ студенти със сходни интереси от различни
университети в България;
Организацията Junior Achievement Bulgaria, която чрез основно частно
финансиране създава и развива различни проекти, промотиращи
предприемачеството от детските до университетските години.
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Менторство и програми за мениджмънт подкрепа
Менторството и подкрепата по отношение стартирането, ръководенето и
развиването на една компания заема основна роля във всички инициативи в
подкрепа на МСП. Множество изследвания показват, че самите
предприемачи отчитат менторство като изключително полезно и дори
необходимо. Tо може да се получи по различни канали - алтернативни и
формални.
Пример за първия подход са неформалните срещи, на които се събират
програмисти, дизайнери, хакери и предприемачи. В технологичния сектор,
който се развива с главоломни темпове, обмяната на опит и знания е
необходима, за да се подсигури свързаността и ефикасността на
иновативните еко-системи.
Освен акселераторите, съществуват и много програми, чиято цел е да
намират най-подходящи ментори за конкретни хора/бизнеси, а някои мрежи
предоставят възможност самите ментори да получават обучение и да се
развиват като такива. Най-често са сформирани на национално ниво, тези
мрежи често срещат затруднения в намирането на достатъчно ментори или
издръжка на технологичната инфраструктура и в тази посока правителствена
подкрепа би била от значение.
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(Пре-) Акселератори и инкубатори
Днес акселераторските програми съществуват в повечето развити
икономики по света и са стотици на брой, а успешните компании, преминали
през тях са многобройни. По своята дефиниция и модел на работа те се
различават, но най-общо представляват тренинг програми за подкрепа и
акселериране стартирането на нови бизнеси с цел подготовката им за
фондонабиране и излизане на пазара.
Менторството, силната мрежа, която изграждат, контактите и синергиите
между компаниите, които са в силно колаборативна среда, са ключови за
успеха и ефективното развитие на стартъпите, така че те да преодолеят
първите трудни години и съумеят да развият работещи бизнес модели.
Акселераторите и инкубаторите работят с бизнеси от всички сектори, но
най-много са тези, подкрепящи дигитално-технологични компании. Появата
на толкова много програми от този вид е свързана с намаляването на
инвестициите в първите фази на развитие на технологичните и дигитални
предприятия.
Те позволяват с дадено количество капитал да бъдат спонсорирани голям
брой компании, които имат нужда от финансова помощ за преодоляване на
първоначалните фази на развитие и достигане до фаза, в която са готови да
фондонабират по-големи суми или да продават директно своите продукти и
услуги.
Голяма част от акселераторите предлагат финансиране, макар и ограничено, а
менторството фигурира винаги като основна добавена стойност за
участниците. По отношение издръжката си, акселераторите са частно,
държавно или смесено финансирани. участниците.
Y Combinator е първият, създаден през 2005 г., a през него са минали успешни
компании като AirBnB, Dropbox, Reddit.
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Създаденият през 2006 г. Plug and Play Tech Center в Калифорния e
инвестирал в над 550 стартъпа до момента, а компаниите, минали през него,
са фондонабрали над 4 милиарда долара. Изграждайки трайни партньорства
с правителствени агенции, частни корпорации, технологични инкубатори и
университети от цял свят, Plug and Play се превръща в ускорител за
високо-технологични компании в Силициевата долина.
През 2007 г. се създава още един много успешен акселератор - SeedCamp, в
Лондон. През последните 9 години през него са минали 209 компании, от
които 45 вече не оперират, 149 са все още на пазара, а 12 са успешно
придобити. Тези 206 компании са фондонабрали общо 365 милиона долара.
За подкрепа на дейността на самите акселератори, ЕС подпомага инициативи,
които се грижат за осигуряване на качеството на работа на акселераторите в
областта на подбор на участващите компании, споделяне на добри практики,
менторски програми и създаване на успешни бизнес мрежи.
Такава инициаитива е Accelerator Assembly, ключов инструмент на Startup
Europe. Много национални инициативи са създадени с цел формиране на
акселератори и т.нар. инкубиращи програми. Такива са the South African
Department of Trade and Industry’s Incubation Support Programme, Enterprise
Ireland’s Accelerator Development Scheme и Startup Chile - водещ в Южна
Америка. През него са минали над 1300 стартъпа, 51% работещи и след
програмата и оценени на над 1,4 милиарда долара.
Предлагат се три вида програми според фазата, в която са компаниите:
Финансиране от 15 хиляди долара за 3-месечната програма за
жени-предприемачи, без насрещно прехвърляне на акции (S Factory);
30 хиляди долара за Seed програмата за стартъпи с вече създадени
продукти, която е с продължителност 6 месеца;
90 хиляди долара за едногодишната програма за компании във фаза на
разрастване („scale up”).
През 2016 г. Барселона обявява обществена поръчка за създаване Mobile
Acceleration Programme - програма, целяща да подкрепи съществуващите и
да привличе нови стартъпи в града. Френският акселератор NUMA печели
конкурса в партньорство с mVenturesBcn. Всяка година акселераторът
приема 10 компании за период от 4 месеца менторска програма и предлага
30 хиляди евро срещу 5% акции. Само община Барселона инвестира 3
милиона евро за развитието на тази програма.
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LaunchKC (Канзас Сити, САЩ) - през 2012 г. Канзас Сити инициира състезание
за развитие на бизнес модели за технологични стартъпи, като с това цели да
привлече предприемаческо общество към града. Участниците се състезават
за менторска програма, финансиране от 50 хиляди долара, работно
пространство и други придобивки. Инициативата се финансира от различни
партньори, между които Съветът на града Канзас сити, Корпорацията за
икономическо развитие на Канзас Сити, представители на местния бизнес и
Kauffman Foundation. Фокусът на LaunchKC са сектори, в които градът вече
има развита експертиза, в това число големи бази данни, облачни услуги,
финансови дигитални технологии (FinTech) и мобилни технологии, за да
подсили разрастващата се вълна от иновационни бизнеси в района.
AppCampus (Еспо, Финландия) - 3-годишен проект, който се осъществи в
периода 2012-2015 г. с цел да развие пазара на мобилни приложения за
операционна система Windows и същевременно да подсили
предприемаческата еко-система около града. Aalto University Foundation, Microsoft и Nokia бяха отговорни за програмата, като всяка от страните
инвестира 9 милиона евро. Избрани компании минаха през менторска
програма и получиха финансова помощ в размер от 20 хиляди евро до 70
хиляди евро, като в замяна на ексклузивни права за Microsoft на
разработените приложения. За трите години акселераторът помогна на
компании да създадат над 300 мобилни приложения, които са били свалени
почти 7 пъти повече от другите мобилни приложения в магазина на Microsoft,
като са генерирали и повече приходи и по-високи оценки от клиентите.
Ефектите върху местната еко-система са оценени като положителни.
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Girls in Tech Mentoring Programme (Хелзинки, Финландия) - местната за
Хелзинки, базирана на глобалната „Girls in Tech” мрежа е 6-месечна менторска
програма, която се финансира частно от онлайн търговеца NotOnTheHighstreet.com. С помощта за подбор на участниците от La Fosse Associates, тя е
насочена към подкрепа на жени, които искат да се развиват в областта на
дигиталните технологии. Програмата е създадена през 2016 г., включва
самостоятелни менторски сесии за 11 двойки.
Mentoring For Scale (Дъблин, Ирландия) - събитие, което се осъществява
веднъж в месеца и се организира от Startup Dublin (The Office of the Dublin
Commissioner for Startups). Таргетира компании, които са преминали първата
фаза на развитие и имат отдадени екипи, международна база клиенти и
приход.
Компаниите кандидатстват за включване в програмата и ако биват одобрени
(чрез помощта на Enterprise Ireland), получават достъп до ментор - сериен
предприемач с успешна бизнес история.
Интересен е Emerge Education (Лондон, Великобритания) - фокусиран изцяло
върху технологични компании в областта на образованието. Първоначалното
финансиране е над 40 хиляди паунда, а програмата е 3-месечна.
В България през 2015 г. е открита пре-акселераторската програма на Founder
Institute, организация с огромна световна мрежа и локации в множество
градове. Тя има 3-месечен срок, критерии за участие и такса от близо 500
долара, като е изключително интензивна и селективна по характер. За
времето, в което съществува има 2 300 стартирали компании в световен
мащаб, 72% от тях продължават съществуването си след нея и създават над
20 хиляди работни места. Друга подобна програма направи организацията
Start It Smart - през март 2017 г. се провежда 6-ти пореден сезон на
пре-акселераторската програма, а до момента над 265 компании са минали
през нея, които са фондонабрали общо над 2 милиона евро. Участието е със
селективен характер и компаниите заплащат по 1000 лв. за него.

14

Фонд, който е част от правителствената Mobile World Capital Barcelona Foundation, регионалното
правителство на Каталуния, Община Барселона и GSMA.

68

Споделени работни пространства
Споделените работни пространства предоставят възможност на
фрийленсъри и стартъп компании да обменят идеи и споделят услуги,
позиционирайки ги териториално на едно и също място, като им предоставя
още гъвкави условия за ползване.
Броят на тези пространства нараства значително през последните години,
тъй като имат благоприятен ефект върху развитието на средата за
компаниите в ранна фаза. Помощта, която тези пространства биха могли да
получат е при административно уреждане на сградите, които се използват
или подкрепа с осигуряване на общински помещения, необходими за събития
с цел изграждане или поддържане на мрежата.
Office Space Matchmaking Service (Дъблин, Ирландия) - През 2016 г. the Dublin
Commissioner for Startups инициира създаването на пространство за
споделена работа, свързвайки компании, в чиито офиси има място, което
може да бъде отдадено със стартиращи компании, които имат нужда от
такова. Създаването на синергия между корпорации и предприемачи е
полезно за подобряване на организационния климат и има положителен
ефект върху повишаване нивата на удовлетвореност на служителите, а в
замяна стартъпите използват пространството, без да заплащат такса.
Station F (Париж, Франция), Factory Berlin (Берлин, Германия) и Google
Campuses (на различни места по света) са подобни инициативи, предлагащи
набор от възможности и превръщащи дадени пространства в място за
професионално развитие за новостартиращите компании, събирайки
предприемачи, инвеститори, иновации и талант от различни сфери и по този
начин заздравяват еко-системата във всяко място.
Примерите за споделени работни пространства в България не са малко. С
появата на първото по модел на големия бранд betahaus, в момента в София
има девет такива пространства, а други възникват в градове като Пловдив,
Варна, Бургас, Русе, Велико Търново.
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Иновативни градски пространства/квартали
Тези градски квартали осигуряват пространство, където иновативни стартъпи
споделят идеи и колаборират с други бизнеси, акселератори и инкубатори.
Тези пространства са фокусирани върху това да се осигурява среда, която да
стимулира взаимодействие. Поради тази причина са позиционирани в
градовете в близост до летища, университети, нощен и културен живот и
райони, които са благоприятни за живеене, а не в отдалечени райони като
много от научните паркове или корпоративни кампуси от този вид. Някои
квартали са се развили съвсем органично, докато други са плод на
целенасочени усилия на местните власти.
Boston Innovation District (Босън, САЩ) - инициатива на кмета на Бостън и
град Бостън. За изпълнение на целите си по събиране на талант и
осигуряване на среда за колаборация съществува District Hall - отворено
мулти-целево пространство, което е на разположение на всички членове на
общността за събирания и дискусии. Споделеното пространството за работа
Factory 63 също се намира в близост. От 2010 г. насам 200 компании са
създадени в този „квартал” (30% от тях - технологични), създавайки 5 хиляди
работни места. Около 40% от компаниите се възползват успешно от
предоставените общи пространства за работа и живеене или са били част от
провежданите там инкубиращи програми.
22@ (Барселона, Испания) - разположен в югоизточна Барселона район, който
е превърнат в „22@ Innovation District” по инициатива на община Барселона.
От пространство, населено с изоставени фабрики, този „квартал” става дом на
частни и правителствени институции, центрове за изследване, технологични
лаборатории, тренинг организации, общи работни пространства, нетуъркинг
събития и субсидирани общежития.
Събира университетски таланти и иновативни бизнеси в едно пространство,
за да осигури инкубираща среда за нови идеи и взимодействие. Там се
помещават Енергийният изследователски център на Каталуния, както и
Центровете за медийна иновация и дигитална технология на Барселона. 22@
е домакин на LANDING Programme, която посреща чуждестранни
технологични бизнеси в своя инкубатор и по този начин осигурява мост
между тях и испанската иновативна еко-система. В 22@ в момента се
помещават над 7 хиляди компании, от които близо половината са стартъпи.
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Мрежи от бизнес ангели
През 2015 г. половината от инвестираните от бизнес ангели (15) над 6
милиарда евро са в дигитални бизнеси и стартъпи, развиващи мобилни
технологии.
Savoie Mont Blanc Angels (Франция) - мрежа от бизнес ангели, която в
колаборация с Тех парк Savoie Technolac и съответния инкубатор, както и
Savoie Economic Agency и голям брой местни административни тела създават
организация, в която над 65 стартъпа са получили общо финансиране от 12,7
милиона евро за последните осем години.
Друг подобен пример е френският Aqui-Invest, създаден през 2012 г. от
Регионалния съвет на Аквитания и чрез създаване на формални
партньорства с местни фондове, бизнес ангели и краудфъндинг платформи
инвестира близо 6 милиона евро в иновативни бизнеси, предоставяйки
възможност на всеки да получи финансиране в рамките на 50 хиляди евро до
300 хиляди евро срещу малък процент акции.

15

Бизнес ангелите са частни инвеститори, които използват личните си средства и ги влагат
директно в избрани от тях бизнеси. Те са изключително важни за стартъпите в ранна фаза
на развитие и често по-подходяща опция спрямо фондовете, които инвестират в компании
с доказани продукти, приходи и работещи бизнес модели.
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Образование и дигитални умения
За успеха на всеки стартъп са необходими конкретни умения и само идеята,
независимо от нейната гениалност, не е достатъчна за развитието на
компания. Намирането на хора с необходимата ценностна система и набор от
умения е изключително важно, а много дигитални МСП отбелязват недостиг
на такива кадри. Те имат нужда не само от програмисти с умения за писане
на код, но и от хора с опит в продажбите, стратегическо мислене, мениджмънт
и лидерски умения. Някои от тези умения се развиват при получаване на
формално образование, но по-голямата част от тях се придобиват чрез опит и
ангажиране в други алтернативни форми на обучение.
За липсата на адекватни на нуждите програми в училища и университети
говори появата на големия брой акселераторски и менторски програми,
предлагащи именно това - запълване на дупките, оставени след формалното
образование. Необходимо е допълнително инкорпориране на практически
задания в учебните програми, въвеждане на нови релевантни на нуждите на
средата предмети и включване на преподаватели от бизнеса, предприемачи,
инвеститори, хора от различните нива на еко-системата, с цел обединяване на
теорията и практиката и развиването на интегриран подход спрямо
придобиването на необходимите знания и умения.
Необходимо е още създаване на условия в университетска среда за
развиване и тестване на идеи - работно пространство, лаборатории,
необходима техника, състезания за стимулиране на младия талант,
студентски мрежи, менторски програми, учебни компании, връзки с тех
паркове, срещи с инвеститори и бизнес ангели, партньорства с външни за
институциите предприятия.
Програмите за развитие на дигитални умения вече са приоритет на
множество правителства и те започват от пред-начално и началното
образование. Отговорните за образуването на учебни програми институции
имат нелеката задача да следят развитието на средата и да се „вслушват” в
бизнеса, за да отговарят на неговите конкретни нужди. Особено ценно би
било да се обърне внимание на групи в неравностойно положение като
по-възрастните хора, които са все още работоспособни и други неприобщени
напълно социални групи.
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Водещо предизвикателство е неатрактивността на учителската професия и
липсата на стимули и ресурси за повишаването на квалификацията на
работещите в сферата на образованието, което с времето води до недостиг на
добре подготвени кадри. Извън системата на формалното образование,
подкрепа е не по-малко необходима: в областите на развитие и стимулиране
на кариерата, създаване на възможности за практически обучения и
инициативи, които са масово достъпни и запълващи дупките в наличните
знания и умения.
Подходящи механизми са масовите отворени онлайн курсове, предлагани от
платформи като Coursera, edX, FutureLearn, Canvas Network, Stanford OpenEdx и
др., стимулирането на тясно специализирани тренинги, предоставяни от
компании с цел запълване/намиране на кадри за специфични позиции и
създаване на стажантски програми.
Code Club (Великобритания) – мрежа, създадена и ръководена от доброволци,
която организира обучения по програмиране за деца;
Coder Dojos - движение, пренесло се в различни краища по света, на
доброволчески принцип, клубове по програмиране за млади хора;
#HITSA (Естония) - НПО, организиращо летни училища и други форми на
обучение;
CodePact (Холандия) – публично-частно партньорство, ръководено от Startup
Delta, което си е поставило за цел да обучи 400 хиляди деца да пишат код;
Coding Pirates (Дания) - стартирана от двама млади прогамисти, НПО, чиято
програма по интригуващ и нестандартен начин обучава деца в умения по
програмиране, като същевременно им помага да развият логическо мислене,
да станат по-уверени и да придобият комуникационни умения и да се научат
да работят в екип. Тази организация има франчайзинг модел и бе пренесена и
у нас, като вече бяха реализирани 2 успешни сезона. Много от тези
организации работят с помощта на доброволци, което в известна степен е
предизвикателство и ги превръща в трудно устойчиви модели.

73

BSc Business Enterprise Programme, (Бъкингам, Великобритания) - в University
of Buckingham от студентите, които записват да изучават бакалавърска Business Enterprise степен се очаква да започнат свой бизнес в рамките на 4
месеца от стартирането на програмата, представяйки я пред панел от бизнес
ангели. Най-добре оценените идеи получават до 5 хиляди паунда за
развитието на своя страртъп и имат 18 месеца, в които да направят това. При
завършване имат възможност да откупят от университета срещу минимална
сума бизнеса си и да продължат да го развиват.
Digital Business Academy (Великобритания) - инициатива на TechCity UK, която
цели да повиши нивото на предприемаческите умения сред населението на
Великобритания чрез предоставяне на безплатни онлайн бизнес курсове. Те
включват видео сесии и практически съвети от предприемачи и експерти,
тестове за самоатестация. Преминалите през курсовете имат възможност да
получат финансиране, безплатно работно пространство, менторство и участие
в платени стажове. Предлагането на безплатни курсове (онлайн) или такива
на достъпни цени е предпоставка за достигане до по-голяма аудитория и
същевременно възможност за предоставяне на ниски цени за поддръжка.
EVOLIRIS ICT Reference Centre (Брюксел, Белгия) - създаден през 2006 г. като
централизирано звено за координация, оценка и промотиране на ИКТ
обучения в района на Брюксел. Финансирано отчасти от правителството и от
своите членове, които са инспекторати, търговски асоциации, университети,
други доставчици на образователни програми и Microsoft Innovation Center
Brussels.
Finish IT (Карлсруе, Германия) - в района около 15 хиляди студента започват
своето обучение всяка година, но около 30% не го завършват. Организацията
е създадена с цел да помага именно на тези 30% да завършат своето
обучение или получат достатъчна сертификация, за да се позиционират на
пазара на труда, както и на големия процент имигранти, които имат
потенциал, но нямат квалификации. Инициатива на Karlsruhe Chamber of
Commerce и CyberForum (немско НПО), община Карлсруе, местни частни
бизнеси и образователни институции. Кандидати могат да бъдат всички над
25-годишна възраст, с минимум една година опит в ИКТ сектора.
Те се включват в интензивно обучение, което им осигурява формална
сертификация.
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Connect Chicago (Чикаго, САЩ) - съвместна инициатива на кмета на града,
някои правителствени организации (в това число Chicago Public Library и Chicago Public Schools) и финансиращи институции, целяща да превърне Чикаго
в най-дигитализирания град в САЩ. Connect Chicago има множество
обучителни програми, безплатни ресурси и инструменти за самообучение
онлайн за потребители от различни възрасти и образователни среди.
Entrepreneur First (Лондон, Сингапур) - интересна инициатива на частни и
държавни институции. Стартирана от община Лондон в колаборация с Club
Workspace, KPMG, McKinsey&Co, Taylor Wessing, The Telegraph и Vitruvian Partners LLP, EF e 2-годишна програма, в която участват програмисти и инженери
с цел да създадат технологични компании, без задължително да имат
готовност с такава в момента на кандидатстване. Прекарват първите 6
месеца в интензивен тренинг в някоя от двете локации и получават
менторство през останалото време. През програмата до момента са
преминали над 350 души, които са създали над 100 компании, оценени на
обща стойност 500 милиона долара.
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Привличане и задържане на талант/Startup VISAs
Изтичането на таланти е голям проблем не само за България, но и за доста
други европейски икономики. По-добрите възможности за учене и създаване
на бизнес при по-благоприятни условия спомагат това да се случва по-често,
по-лесно и в по-големи размери. Работеща практика в много държави е
промяната във визовите регулации и осигуряване на изгодни условия за
преместване и придобиване на работни документи и гражданство за
чужденци. Тези мерки имат за цел да привличат талантливи предприемачи,
които макар и временно развиващи бизнеси от конкретната държава,
повишават нейното икономическо състояние, като заедно с това осигуряват
среда за приемственост и споделеност на знания и умения.
Startup Permit (Холандия) - разрешително с валидност 1 година, давано на
предприемачи от страни, които не са членки на ЕС. Условието е бизнесът да
се развие в рамките на тази година, като се работи с ментор/фасилитатор от
Холандия. Държавата няма задължения по отношение финансовата опека на
бизнеса или предприемача. След изтичането на годината бизнесът може да
кандидатства за получаване на облекчения и права за постоянно
пребиваване при преференциални условия.
French Tech Ticket (Франция) - едногодишна програма на състезателна
основа, която цел и привличане на талантливи чуждестранни екипи във
Франция. През 2016 г. са раздадени 70 „билета”. Ограниченията са в посока
екип (максимум до 3-ма участника и максимум един от тях може да е с
френско гражданство), бизнес - иновативен, който да се изгради и развие във
Франция, чийто основатели да са базирани във Франция и отдадени на
бизнеса за този период. Част от придобивките, които са включени в
наградата са 45 хиляди евро на екип (20 хиляди евро за лични разходи и 20
хиляди евро за бизнес разходи); разрешително за пребиваване и
едногодишно гражданство; менторска програма и достъп до нетуъркинг
събития и мрежи; място в един от 41-те инкубатора-партньори на
инициативата, вкл. офис пространство; административна помощ;
допълнителна подкрепа по релокализация във Франция.
Italia Startup Visa (Италия) - едногодишна виза с възможност за продължение;
за предприемачи с иновативни бизнеси от страни извън ЕС. Изискването е да
установят компаниите си в Италия или да имат намерие да установят такава,
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Предприемачите трябва да представят налични 50 хиляди евро, които да се
вложат в развитието на бизнеса, както и доказателство за доход от
предходна година на минимална стойност 8,5 хиляди евро и трябва да си
осигурят подходящо място за живеене през периода на пребиваване.
Stratup Denmark (Дания) – 2-годишна програма с опция за удължаване за още
3, насочена към предприемачи извън ЕС/Европейската икономическа зона.
Кандидатите (екип, съставен от не повече от двама души) плащат такса от
около 235 евро за подаването на документи относно своята идея.
Необходимо е доказателство, че могат да се издържат в рамките на година.
Предприемачите получават достъп до различни по вид програми и схеми за
финансиране, включително безплатно консултиране в правителствени бизнес
центрове. Семействата (съпрузи и деца) на основателите имат право да
получат образование и социално здравно осигуряване в Дания.
Talendid Koju, (Естония) – създадена през 2010 г. от Естонската търговско
промишлена палата. Представлява онлайн платформа, свързваща естонците,
които живеят извън границите на държавата, с бизнеса в Естония. През тази
платформа естонските експати могат да се информират за свободните
позиции, а работодателите от своя страна могат да намерят релевантни на
нуждите си кандидати и проактивно да се свържат с тях.
Atsperiens (Рига, Латвия) - програма с три главни цели: да мотивира
експатите да се завърнат в Латвия, като същевременно подкрепя
разрастването на МСП и повишава стандарта на живот в държавата.
Програмата се ръководи от Градския съвет на Рига в партньорство с AS
Swedbank. Предлага на МСП финансиране в размер до 15 хиляди евро за
покриване на разходи по регистриране на нова компания, подсигуряване на
необходими лицензи, правни услуги, създаване на уеб страница и подобни
необходимости. Сред приоритетните сектори е ИКТ. Програмата тече за осма
поредна година, а общият бюджет за 2017 г. е 100 хиляди евро и е
положителен пример за борбата с изтичането на таланти и
уползотворяването на знанията и уменията, придобити извън граница.
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Препоръки в посока цялостна подкрепа на МСП,
повишаване на тяхната конкурентоспособност и
дигитална обезпеченост и оценка на ефекта от
прилагането на посочените мерки
Необходим е първоначален акцент върху справянето с изоставането в
по-базисните стълбове, определящи конкурентоспособността на страната
(проблемни области като качеството на работа на институциите и
прозрачност при провеждането на правителствата политика), за да може да
се случи ефективно провеждането на последващи политики в стълбове като
развойна дейност и иновации.
Когато националната икономиката се задвижва от повишаването на
ефективността при ниско стартово равнище, инвестициите в спомагателни
стълбове за растеж като институционална среда, образование и обучение,
пазар на труда и др., могат да спомогнат за наваксване на изоставането и
достигане до останалите членки на ЕС, които са вече на третия иновационно-задвижван етап от икономическото си развитие (или са в
процес на преход към него). В този смисъл, за да бъде максимално полезна
на предприемаческата среда, държавата следва да възприеме
интроспективен подход спрямо ключовите принципи на дигиталното
предприемачество, както са описани в дефиницията на Digital Entrepreneurship
Monitor на ЕК, а именно:
„Обръщането към нови форми на бизнес-организация и трансформирането на
съществуващите бизнеси, добавящи икономическа и социална стойност, чрез
създаването и приложението на съвременни цифрови технологии . (16) ”
Посланието е еднозначно – подкрепата за дигитално-задвижвания бизнес да
се направлява от дигитално-задвижвано правителство, което подобно на
дигиталните предприятия, да се характеризира с висок интензитет при
оползотворяване на новите технологии (конкретно в сферата на мобилните,
облачни, аналитични и социално-мрежови решения) за подобряване на
операциите, иновиране в моделите за правене на бизнес и управление,
основаващо се на анализ на големи обеми от данни, в близко сътрудничество
с клиентите и останалите заинтересовани страни.
16
European Commission, Ernst & Young, 2014. Digital Entrepreneurship Scoreboard – Methodological Note.
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Нормативното уреждане на мерките за подкрепа и стимулиране на
дигиталните предприятия и дигитализирането на икономиката като цяло,
следва да стъпи на един устойчив институционален фундамент, какъвто в
момента е все още в процес на изграждане с имплементацията на
инициативи като Актуализираната национална програма „Цифрова България“
с план за действие – пътна карта 2016-2020, Стратегията за ефективно
прилагане на ИКТ в образованието и науката, Националния план за
широколентова инфраструктура за достъп от следващо поколение и др. по
които се планират мерки като създаването на правителствен "cloud" (облак)
за намаляване на разходите и подобряване на предоставяните към бизнеса и
гражданите услуги, в т.ч. качеството и степента на проникване на услугите,
предоставяни от електронното правителство (17) .
Необходимо е структуриране на политическите усилия както
по-хоризонталата – в мрежата от заинтересовани страни, така и по
вертикалата - интегриране на българските инициативи в европейския
контекст и обратното. Доколкото България индикира в Платформата за
интелигента специализация на ЕК (18) 372 млн. евро под формата на
конкретни ИКТ инвестиции към днешна дата, то наличните на европейско
ниво инвестиции възлизат на над 21,4 млрд., огромната част от които с
потенциал за над-национална мултипликация под формата на нови публични
и пазарни решения и възможности за МСП и гражданите на ЕС.
Уточнението за възможните синергии от по-добрата синхронизация по
вертикалата е важно за моментната ситуация, в която се намира България,
защото епохата на „споделената икономика“ предполага както споделени
възможности, така и споделени предизвикателства.
Както българските, така и останалите европейски стартиращи предприятия,
определят разликите в законодателството и регулациите като една от
основните пречки пред тяхната интернационализация. (19)

17

18

Заявените програмни намерения включват и мерки за повишаване цифровата култура на
гражданите и фирмите чрез осигуряването на алтернативни канали за достъп (напр. чрез мобилни
устройства, терминали) и осигуряване на обществен достъп (в пощи, библиотеки и др.) до
съоръжения като е-павилиони, компютри и др.
Виж подробно: http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/ict-monitoring
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Темата е твърде обширна, за да бъде изчерпана с разглеждането на
индивидуални казуси, но като показателен може да се изведе примера с
липсата на уеднаквена дефиниция за понятието за „дигитално“ или
„дигитално-задвижвано“ предприятие. Ако такава дефиниция не съществува
(или не се прилага), трудно биха могли да се приложат навременно
най-адекватните мерки, дори и същите да бъдат добре известни на
експертите. Споменавайки проблема за „уеднаквяването“, трябва да посочим,
че препоръката е по отношение формирането на рамка за планиране,
нормативно уреждане и реализация на мерките по подкрепа, а не по повод на
конкретното съдържание на тези мерки, което би могло да се превърне в
механическо репликиране на чужд опит.

19

Изводът се потвърждава от European Startup Monitor - 2016, според който 80% от немските
иновативни стартиращи предприятия планират последваща интернационализация, но намират за
проблематично несинхронизираното законодателство и правила по прилагането му..
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Образование и човешки ресурс
Данните за развитието на дигиталните и дигитално задвижваните
предприятия в България показват, че въпреки високия си потенциал, те
продължават да оперират под пълните си възможности. Ключов проблем
остава недостигът на подходящи кадри и разминаването между
образователния продукт и нуждите на бизнеса. Развитието на ИКТ сектора е
от ключово значение за повишаването на способността на страната да
привлича и задържа млади специалисти, а повишаването на дигиталните
умения на населението е стъпка в посока подпомагане на дигитализацията
на малкия и средния бизнес.
Програмите за развитие на дигитални умения вече са приоритет на
множество правителства и те започват от пред-начално и началното
образование. Най-добрият начин за адресиране на проблема с недостига на
труд е поставянето на начало на концентрирано усилие за създаване на
онлайн образователно съдържание, насочено към български ученици,
студенти и други заинтересовани лица, с цел повишаване на техните
дигитални умения.
Подходящ пример са масовите отворени онлайн курсове, предлагани от
платформи като Coursera и edX. За целите на училищното образование е
необходимо да бъдат разработени и утвърдени широки, своевременно
актуализируеми учебни планове в сферата на информационните технологии,
които да позволят на училища с необходимата базова инфраструктура да
„изнесат” по-голяма част от образователния процес онлайн. Образователни
институции, които не могат да си позволят това трябва да бъдат подкрепени с
целеви средства, които да обезпечат равния старт на техните ученици.
Лекционните курсове следва да бъдат изработени на
състезателен/конкурентен принцип, съблюдавайки основни принципи и
покривайки предварително установен тематичен обхват, но предоставяйки
широк набор от възможности за избор от страна на училищата.
Повишаване на практическата подготовка и дигиталните умения на
завършващите образователните институции ще има по-осезаем положителен
ефект върху конкурентоспособността на дигиталните и дигитално
задвижваните МСП, тъй като те разполагат с далеч по-ограничени
възможности (и традиции) за инвестиции в обучение и преквалификация на
своите служители.
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Извън системата на формалното образование, подкрепа е не по-малко
необходима. Това може да стане чрез въвеждането на допълнителни мерки и
програми като част от активната политика на държавата в сферата на
заетостта и преквалификацията. Фокусът трябва да бъде преместен от
създаването на субсидирана заетост към преквалификацията и обучението, в
унисон с добрите практики в ЕС, като за бенефициентите на всички програми
и мерки се гарантира възможност за придобиването на поне базови
дигитални умения. Намаляването на част от административните изисквания
за наемане на работници/стажанти по програмите за заетост по отношение
на МСП може да доведе до по-активното им включване в този процес.
Насърчаването на по-активното взаимодействие между висшите учебни
заведения, бизнеса и неправителствения сектор е друг подход към
адресиране на проблема с разминаването между нуждите на бизнеса и
образователния продукт. Включване на курсове по предприемачество в
програмите на университетите и стимулиране на инициативи като хакатони,
състезания, предизвикателства от различен характер, водещи до създаване
на продукт, прокарват иновативни модели за научаване и усвояване на
предприемачески и бизнес принципи и стимулират обмена на идеи.
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Дигиталните и дигитално задвижваните МСП предприятия в България
изпитват необходимост не само от работна ръка, но и от хора с опит в
продажбите, стратегическо мислене, мениджмънт и лидерски умения.
Разширяване на държавната дейност и стимулирането на регионални
инициативи в подкрепа на съществуващи или планирани акселараторски и
менторски програми може да помогне за запълване на част от дефицитите на
досегашната система на формално публично образование.
Университетските среди могат да предлагат подкрепа на различни нива - чрез
обучителни програми, чрез предоставяне на обмен между изследователи от
университета и бизнеса, чрез споделяне на пространство за работа и
лаборатории. Сегашната система на финансиране на висшето образование не
насърчава подобни инициативи, поради което е уместно да бъде предвидена
възможност, при която част от съществуващата държавна субсидия за
висшите учебни заведения да бъде заместена от финансиране на база
проектен/състезателен принцип. Това може по естествен начин да помогне
за насочването на бюджетни средства към университети и колежи, които
полагат усилия в посока подкрепа на предприемачеството и иновациите,
свързани с намаляването на необходимите инвестиции в първите фази
наразвитие на технологичните и дигитални предприятия.
Програмите/проектите следва да бъдат насочени към помощ за достигане до
фаза, в която компаниите са готови да фондонабират по-големи суми или да
продават директно своите продукти и услуги.
От ключово значение е да бъде обърнато внимание на групи в неравностойно
положение като по-възрастните хора, които са все още работоспособни, и
други неприобщени напълно социални групи, като лицата с трайни
увреждания. Отчетите на Агенцията за социално подпомагане (АСП) за
периода 2008-2015 г. показват, че най-сериозен в относително изражение
ръст на отпусканите месечни добавки за социална интеграция по програма
„Целеви средства за подпомагане на интеграцията на хора с увреждания” се
наблюдава именно при добавките за информационни услуги – индикатор за
необходимостта, която хората с увреждания изпитват за този тип подкрепа.
За този тип помощи АСП отпуска около 13 млн. лв. годишно, при близо 60
млн. лв. за други видове подкрепа по същата програма като месечните
добавки за транспортни услуги.
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Текущо, помощта за информационни услуги възлиза на 20% от размера на
гарантирания минимален доход (ГМД) от 65 лв., което се равнява на 13
лв./месец – в много случай недостатъчна сума за осигуряването дори за
осигуряване на достъп до интернет. Увеличаването на този тип подкрепа
може да стане или чрез ревизиране на нивото на ГМД, или чрез увеличаване
на коефициента на съответния тип помощ. Дори удвояването на текущите
добавки ще струва на бюджета около 15 млн. лв. годишно, като в същото
време ще създаде предпоставки за по-активното онлайн присъствие на
хората с трайни увреждания – увеличавайки по този начин тяхната
конкурентоспособност на трудовия пазар и създавайки предпоставка за
развитие на техните дигитални умения.
Необходимо е постигане на по-голямо полово равенство и ангажиране на
повече жени в предприемаческата култура, което е възможно чрез подкрепа
в посока разчупване на предразсъдъците и изграждане на увереност у
жените. Световната практика в това отношение е изключително
разнообразна и включва организиране на събития от различен характер,
които са насочени към преодоляване страха от провал; създаване на групи за
подкрепа и менторски програми; инициативи, таргетиращи жени; коопериране
с неправителствени организации, които са ангажирани с разрешаване на тези
предизвикателства.
Работеща практика в много държави е промяната във визовите регулации и
осигуряване на изгодни условия за преместване и придобиване на работни
документи и гражданство за чужденци. Тези мерки имат за цел да привличат
талантливи предприемачи, които дори и временно развиващи бизнеси от
конкретната държава, повишават нейната конкурентоспособност, като заедно
с това осигуряват среда за приемственост и споделеност на знания и умения
и генерират работни места. Стъпка в тази посока би било облекчаването на
режима за отпускане на разрешение за работа и пребиваване тип „синя карта
на ЕС” чрез премахването на изискването за формално завършено висше
образование (при запазване на ангажимент за заетост от страна на
работодателя) и на задължението за здравно осигуряване в съответствие с
българското законодателство.
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Администрация и проекти
Всяка една стъпка в посока намаляване на административната тежест за
фирмите има относително по-голям положителен ефект върху МСП, отколкото
върху големите предприятия. Българското законодателство в общия случай
не диференцира между задълженията на фирмите и техния размер, което
означава, че цената за спазване на нормативната уредба (т. нар. “compliance
cost”) е по-висока при МСП.
Продължаващото публикуване и поддръжка на масиви с данни в отворен
формат (20) посредством портала за отворени данни на Република България
е от съществено значение за осигуряването на инструменти за създаване на
различни продукти и реализация на иновативни бизнес идеи. Непрекъснатото
функциониране на портала и свързаните с него бази данни е важна
предпоставка за разкриването на пълния икономически потенциал, който
отворените данни носят. Досегашната практика показва, че са необходими
допълнителни усилия в посока организация на процеса на отваряне и
поддъжране на базите данни, както и в посока повишаване на техническата
готовност и капацитет на задължените институции.
Препоръчително е да бъдат предприети допълнителни мерки, насочени към
ефективната интернационализация на българските МСП. Следва да бъде
направен сериозен анализ на използваемостта на действащия в момента, но
морално и технически остарял „Национален експортен портал” (http://export.government.bg), създаден през 2011 г. и поддържан от Изпълнителната
агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП).
Обновяването на портала може да стане с фокус върху подкрепата за износ
от страна на дигитални и дигитално задвижвани МСП, като се предостави
достъп до необходимата експертна помощ за спазване на регулаторните
изисквания на международната търговия, актуална информация за чужди
пазари, потенциални партньорства и контакти, финансови механизми за
подрепа на дейността на МСП и възможности за гарантиране на плащания от
чужбина чрез различни застрахователни инструменти.

20

Публикуването на публичната информация в отворен формат е задължение за организациите
от публичния сектор съгласно Директива 2013/37/ЕС на Европейския парламент и на Съвета
от 26 юни 2013 година за изменение на Директива 2003/98/ЕО относно повторната употреба
на информацията в обществения сектор.
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Необходима е оптимизация и модернизиране на дейността на
Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия
(ИАНМСП), както и последващо увеличаване на числения състав чрез
привличане на специалисти в сферата на бизнес комуникацията и бизнес
отношенията, в унисон с евентуални промени в обхвата на дейност на
агенцията;
Въпреки че използването на интернет от страна както на населението, така и
на предприятията, постепенно се увеличава, този процес може да бъде
допълнително насърчен чрез по-нататъшно разширяване на обхвата и
качеството на публичните услуги, които се предоставят онлайн.
Необходим е постоянен анализ на използваемостта на отделните услуги,
който да бъде придружен с опити за популяризация на добре работещите, но
недостигащи до потребителите такива, и своевременна корекция на услугите,
които не работят оптимално. На местно ниво следва да се насърчи
целенасочено усилие за повишаване на готовността за обслужване на
гражданите и бизнеса на „едно гише” (единна точка за достъп).
Възможно е и прилагане на подход, при който цената на традицинната форма
на административни услуги, които вече са достъпни онлайн, да бъде рязко
увеличена с цел насърчаването на бизнеса и гражданите да изберат
електронния вариант.
В допълнение, трябва да бъде повишен съществуващият капацитет на
отделните административни структури да обменят информация и документи
по електронен път, както по отношение на тяхната технологична готовност,
така и чрез промени в разпоредбите (вкл. вътрешните правилници), които
контролират обхвата и изискванията документооборота. Това ще помогне за
насърчаването на използването на онлайн услуги от бизнеса и ще намали
необходимостта от директен контакт с различни административни структури
– мярка, която ще има относително по-висок положителен ефект върху
дигиталните и дигитално задвижваните МСП (включително от отдалечени
райони на страната).
За преодоляване на стратегическите дефицити в планирането на
иновационни научно-технологични еко-системи от съвременно ниво,
съществуват няколко основни мерки с потенциал за неотложен ефект:
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Единственият проект за изграждане на технологичен парк във фаза на
активна реализация остава „София Тех Парк” (изграждането на ключови
компоненти от комплекса ще продължи и след 2020 г.), а несъответствието
между планирането на национално и на местно ниво, както и липсата на
целеви средства за практическата реализация на научно-технологичните
комплекси, поставя под съмнение реалните възможности и намерения за
реализация на поставените цели по места. Като най-обозрима възможност за
стартирането на поне част от проектите представлява предстоящото
изграждане на четири центъра за върхови постижения и осем центъра по
компетентности, финансирани с над 350 млн. лв. по програма „Наука и
образование за интелигентен растеж“. Изграждането на тези центрове следва
да бъде осъществено в синергична връзка с местните власти и останалите
заинтересовани страни по плановете за развитие във формат „Клъстери на
знанието“ – регионални партньорства за подобряване на хоризонталната и
вертикална координация в сферата на научно и технологично-задвижваното
икономическо развитие, служещи като “граничен спанер” за страните в
“триъгълника на знанието”;
Местните и регионални администрации биха могли да се обърнат към
европейската платформа за интелигентна специализация на иновациите - S3
Platform, която осигурява необходимия елемент на интернационализация,
обезпеченост с информация, партньорски мониторинг, know-how по
отношение на управлението на процесите, включването на заинтересованите,
механизмите за подкрепа на регионалното иновационно развитие и др.;
Базите-данни, като тази от Националното проучване „Дигиталните компании
в България“ по инициатива на ЕDIT.bg (Economic Development via Innovation &
Technology), могат да се превърнат в контактна точка за съвместно активно
взаимодействие на международни и български партньори на местно и
национално ниво, за да се подкрепи и насочи процеса на интеграция и
координация в рамките на устойчиви мрежи за сътрудничество.
По отношение на развитието на технологичните паркове, Националният
иновационен фонд, Фондът за научни изследвания и др. структури,
ангажирани с идентифицирането, насърчаването и развитието на иновативни
идеи и проекти, следва да фокусират вниманието на партньорите върху
необходимостта от организация на тяхното сътрудничество в рамките на
„пътни карти“ с ясна логика на последователността от мерки и действия за
постигането на крайната цел.
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Форми и механизми засътрудничество между страните в триъгълника на знанието за
постигане на регионално научно и тех. лидерство, по данни на „Reg. Innovation Monitor”
НИРД - сътрудничество и интеракция

А

Предприемачество и бизнес развитие

B

Трансформационни (уникални)

Трансформационни (уникални)

Трансферинтелектуална
собственост
и патенти

Съвместни
науч. и изсл.
центрове /
лаборатории

Научни и
технологични
паркове

Иновационни
ваучери

Акад. Spin-Off
компании
Развитие на
мрежи и
клъстери

Партньори
за трансфер
на знание
Консултантски
услуги

Транзакционни
(с висок обем)
Фасилитирана
заетост

Студентски
компани,
практики

Доброволчество

Пазарноориентирано
обучение

Изсл. и консулт.
в общността
Мобилност

Приобщаващо
образование

Развитие на човешки капитал и умения

Регионално
лидерство

Културно и
“средищно”
развитие

Brain-gain

C единични - регулярни - чести

Международни
измерения

D

чести - регулярни - единични
Ангажиране и лидерство в региона

Отбелязаните в синьо форми и механизми за сътрудничество, позиционирани
в най-външните концентрични кръгове на графиката, са най-комплексни
откъм реализация/степен на сложност и за успешното им внедряване се
изисква наличието на опит и социален капитал, натрупан вследствие
осъществяването на инициативи и проекти от по-ниските концентрични нива.
Неизпълнението на това условие може да доведе до трудности в
реализацията и понижена ефективност, каквито се наблюдават в ранните
фази на проекта „София Тех Парк“ именно поради тази причина.
Адресирането на съществуващите празноти е единствената възможност за
подсилване на проектите от по-горно ниво и това е, което изисква
структурирането на ясна пътна карта, която да направлява създаването на
всеки научно-технологичен парк.
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Инвестиции и бизнес среда
Дигиталните и дигитално задвижваните МСП се нуждаят от различни по вид
политики и инструменти за подкрепа на развитието им според фазата, в
която се намират. Докато предприятия, които тепърва валидират идеите си и
са в търсене на ефективен бизнес модел, имат нужда от стартов капитал и
менторство, то предприятия, които са започнали своите продажбени
кампании за дефиниран вече продукт имат нужда от финансово стимулиране
в по-големи размери и разширяване на клиентска мрежа. Правителствените
политики за подкрепа и помощ е редно да се насочат към всички фази, през
които минават компаниите, за да подсигурят устойчиво развитие на
българския дигитален малък и среден бизнес и да му помогнат да се
разраства. Важно е да се обърне внимание на всички аспекти, които
изграждат предприемаческата еко-система.
В сравнение с повечето други европейски страни, данъчната система в
България благоприятства развитието на ИКТ сектора, особено що се касае до
насърчаването на чуждестранните инвестиции в него. Тук роля играе както
ниската данъчна ставка за годишния данък върху корпоративната печалба,
така и пропорционалният данък върху доходите на физическите лица и
наличието на максимален осигурителен праг – фактори, които на практика
намаляват цената на труда при наемането на високоплатени специалисти. В
допълнение трябва да се има предвид и по-ниската номинална стойност на
заплатите в България в сравнение с осталата част от ЕС. При равни други
условия тези фактори означават, че чуждестранни инвеститори у нас имат
възможност да наемат високопроизводителни кадри на по-ниска цена от
тази в останалата част от Съюза.
Въпреки че ИКТ секторът в страната е сред най-атрактивните за
чуждестранните инвеститори, последните тенденции показват спад на
цялостния чуждестранен интерес към капиталовложения в страната. Наред
със запазването на цялостната философия на данъчната политика на
държавата (в частност конкурентния корпоративен данък и
пропорционалното облагане на доходите на физическите лица), могат да
бъдат приложени конкретни мерки за насърчаването на дигиталните и
дигитално задвижваните МСП:
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Увеличаване на отстъпката от дължимия корпоративен данък при подаване
на данъчна декларация онлайн (в момента до 1%, но не повече от 1000 лв.) за
МСП, след предварителен анализ на очакваните фискални ефекти.
Ревизия и премахване на приетите през 2016 г. поправки в Закона за
корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), станали известни като „данък
уикенд“. Наред със създаването на допълнителни административни
изисквания към бизнеса, тези промени се опитват да прокарат в много
случаи несъществуваща линия между употребата на фирмени активи за общо
и лично ползване, особено що се касае до дейността на микро- и малките
предприятия, включително дигиталните и дигитално задвижваните такива.
Въпреки че мярката е насочена към изваждането „на светло“ на „кухи“ фирми,
регистрирани и използвани с цел ДДС измами, методът за постигане на
крайната цел не следва да бъде предмет на ЗКПО, а на по-цялостна регулация
на дейността и отчетността на предприятията.
Намаляване на административната тежест и разходите чрез разширяване на
обхвата на преференциалните такси и облекчените процедури би услеснило
предприемачите в регистрацията и административното управление на
бизнеса им. Стъпка в правилната насока би било създаването на
специализиран консултантски портал, който да предоставя съвети на
подлежащите на подпомагане компании, както и да създаде основата на
единна обща информационна база-данни, чрез която да се генерира
информация за:
Анализ и оценка на ефективността на прилаганите мерки;
Обратна връзка и препоръки от бенефициентите им;
Създаване на база за контакт между бизнеса, академичната среда, други
локални държавни и европейски органи, неправителствени организации от
България и ЕС.
Тези звена биха могли да контролират бенефициентите на подобен тип мерки
с цел гарантиране на изпълнението на поетите от тяхна страна ангажименти и
предотвратяването на злоупотреби с преференциалния им статус.
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Финансиране
При създаване на специализирано законодателство за дефиниране и
подпомагане на дигитални и дигитално задвижвани компании е възможно да
се инициират специалирани програми с по-висока гаранция от страна на
Националния гаранционен фонд (в момента до 50% при максимален размер
на кредита от 2 млн. лв.), което да позволи усвояването на по-голям размер
средства чрез конвенционалните методи на финансиране.
Възможно е евентуалното прилагане и на фискални стимули под формата на
безлихвено отложено плащане на осигуровки в рамките на до 3 до 6 месеца
за дигитални или дигитално-задвижвани МСП в начален етап на развитие
(особено микро-предприятия). Защитата на осигурителните права на
работещите в този период може да бъде генерирана чрез създаването на
специализиран фонд към НОИ, който да бъде финансиран директно със
средства от държавния бюджет, по този начин предоставяйки своеобразно
мостово финансиране в първите месеци на развитие на съответното МСП.
По действащото законодателство, инвестиции от бизнес-ангели подлежат на
облагане от 10%. Намаляването на тази ставка до нива от типа на 1% може да
бъде значителен стимул за поощряване на инвестициите в стартиращи
компании с по-висок присъщ бизнес риск. Световната практика в това
отношение показва, че подобен тип инвестиции обикновено се насочват
именно към иновативни, дигитални и дигитално задвижвани предприятия.

Колективното финансиране е една от най-бързо развиващите се форми на
финансиране с нарастваща популярност поради семплостта си и
нетрадиционния похват, чрез който достъпът до финансиране се подобрява.
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В тази връзка обаче всички тези платформи под една или друга форма
предизвикват традиционните модели за финансиране, които, особено след
финансовата криза, подлежат на много тежък регулационен режим от
институции като централни банки, комисии за финансов надзор и други
подобни регулатори.
В тази връзка, създаването на регулаторна база за промотирането на
развитието им, е една от първите стъпки за подобряването на достъпа до
финансиране:
При организацията на публично предлагане на акции, се следва точно
определена рамка, която цели информираността на всички заинтересовани
страни – изготвяне на инвестиционен конспект, одобряването му от
съовтветните органи. Диференциирането на малките компании, които
използват подобни методи за финансиране, и опростяване на процедурата
чрез намаляване на бюрократичните процедури за компании, търсещи
финансиране до определен праг, например 5 милиона лева;
Създаване на обща законова рамка и сравнения с аналогични финансови
инструменти с цел предоставяне на повече информация на широката публика
относно възможностите за инвестиции, но и асоциираните рискове. Подобна
стъпка може да направи колективното финансиране по-популярно, но и в
същото време да подобри информираността на участниците;
Даване на възможност за сключване на договори за заем и на договори за
прехвърляне на дружествен дял с електронен подпис, вместо с нотариална
заверка на подписите. Това би създало възможност за наличие на активен
вторичен пазар на подобни продукти, което ще подобри атрактивността им за
инвеститорите и ще даде възможност за идентифициране на цена по пазарни
механизми;
Допълнителните усилия за установяване на партньорства с различни
организации за алтернативно финансиране ще дадат възможност за
по-детайлна оценка както на текущата ситуация на пазара на алтернативно
финансиране в страната, така и на областите за подобрение. Включването на
страната в организации от типа на http://www.crowdfundinghub.eu е първа
стъпка към създаването на пътна карта за подобряване на условията, както и
за включването на България в т. нар. „Alternative Finance Maturity Index“ като
отправна точка за проследяване на прогреса в отделни области.
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Приложения
Преглед на основни индекси за иновации и
дигитализация и мястото на България в тях
Бележки по методологията на индексите
По правило показатели, които стъпват на официални данни, се отличават с
известно забавяне в способността си за оценка на последните тенденции
спрямо индикатори, базиращи се на качествени/експертни оценки.
Болшинството оценки в DESI 2016 се базират на данни за 2015 г., докато GII
2016 и GCR се оповават в голяма степен на годишното допитване до 14
хиляди мениджъри по цял свят, провеждано от Световния икономически
форум между февруари и май на съответната година. Разликите в
методологията водят и до различно „поведение” на отделните страни – DESI е
по-статичен индекс, докато резултатите на отделните страни в GII и GCR
варират значително. В същото време респондентите в България са над 100 и
се увеличават за поредна година, което води до все по-висока
представителност на оценките за страната ни. EDCi от своя страна използва
редица данни от меджународни институции (най-вече Евростат),
специализираните социологически проучвания на ЕК (някои от които от
далечната 2013 г.) и дори данни от частни компании (като Ookla, Github и Bullhound).
Акцентът върху експертните оценки позволява на GII и GCR да бъдат
по-актуални, за сметка обаче на известен компромис с качеството на
оценката. Обратно – DESI и EDCi се базират на по-стари, но по-стабилни във
времето редове от данни. Последните два индекса са сравнително нови,
което в известна степен ограничава тяхната информативност, тъй като е
трудно да се правят сравнения между промени в средата и техния ефект
върху класирането на страните.
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The Digital Economy & Society Index (DESI)
В последното издание на The Digital Economy & Society Index (DESI) страната
ни заема предпоследно място в ЕС, като разликата със средната оценка за
Съюза се увеличава. През 2016 г. България получава оценка от 0,37 при 0,36
през 2015 г. (първото издание на индекса), при 0.52 за ЕС спрямо 0,50
предходната година. Петте измерения, около които е изграден индексът, са
„Свързаност”, „Човешки капитал”, „Използване на интернет”, „Интеграция на
дигиталните технологии” и „Дигитални публични услуги”.
DESI: Оценки за България, ЕС и клъстера на страната ни през 2016 г.
DESI позиционира страните както спрямо средните стойности за ЕС, така и
спрямо клъстера, в който попадат. Последният включва страни със сходен
етап и тенденции по отношение на дигитално развитие (както при крайната
оценка, така и при темпа на подобрение), като България попада в клъстера на
изоставащите страни заедно с Гърция, Кипър, Полша, Унгария, Словакия,
Чехия и Франция.
Свързаност: Страната ни заема 22-ро място в ЕС при 21-во през 2015 г.
Разликите с клъстера са минимални (0.50 спрямо 0.51), но изоставането от
средните стойности за ЕС (0.59) е видимо. Страната ни получава сравнително
високи оценки по отношение на дела на потребителите с широколентова
връзка, но цялостната свързаност на населението е все още ниска.
Включването на повече домакинства е забавено от оценката за относително
по-високата цена на услугите (1,5% от брутния доход) спрямо средното за ЕС
(1,2% от брутния доход).
Човешки капитал: България заема последно място в ЕС, като отстъпва с една
позиция спрямо 2015 г. Основната причина за неблагоприятното класиране е
ниският дял на населението с базови дигитални умения (31% спрямо 55% за
ЕС). Изследването показва, че търсенето на софтуерни специалисти е близо
три пъти по-високо от броя на лицата, които завършват подходящи
специалности в образователните институции. Делът на наетите в ИКТ сектора
също остава по-нисък от средния за ЕС, макар тенденцията да е
положителна.
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Използване на интернет: България заема 19-то място, което е и най-предното
класиране на страната в DESI 2016, при 20-то място през 2015 г. Прави
впечатление, че делът на лицата, в България, които използват интернет с цел
слушане на музика, гледане на филми и други видове развлечение е по-висок
от средния за ЕС - 57% спрямо 49%. Същото важи за видео обажданията и
социалните мрежи. Страната ни изостава значително по отношение на
относителния дял на лицата, използващи онлайн банкиране (9,4% спрямо 57%
в ЕС) и пазаруващи онлайн (31% спрямо 65% за ЕС).
Интеграция на дигиталните технологии: България се изкачва с едно място
спрямо DESI 2015 и заема 23-то място в ЕС. Въпреки подобрението в някои от
показателите, българските предприятия не се възползват в пълна степен от
възможностите, които дигиталните технологии предлагат. Едва 8,4% от
нефинансовите предприятия са активни в социалните мрежи при 18% в ЕС, а
онлайн продажби осъществяват 5,7% от предпрятията при 16% за ЕС. Това
оказва влияние както върху относителния дял на онлайн продажбите от
оборота (3,1% за България при 9,4% за ЕС), така и върху относителния дял на
приходите от трансгранични транзакции (2,8% за България и 7,5% за ЕС).
Публични дигитални услуги: Въпреки някои позитивни тенденции, България
заема последното място в ЕС, като влошава позицията си с две места спрямо
предходното издание на DESI. Основно предизвикателство остава ниският
дял на лицата, които се възползват от публичните услуги, предоставяни в
дигитален формат (15% спрямо 32% за ЕС).
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European Digital City Index (EDCi)
European Digital City Index (EDCI) се публикува от Европейския инвестиционен
фонд (ЕИФ) от 2015 г. и включва композитни индикатори, които оценяват до
каква степен различните европейски градове (включително всички столици
от ЕС) благоприятстват дигиталното предприемачество. Индексът дава
отделна оценка за средата както по отношение на стартиращите компании,
така и що се касае до разразстващите се такива.
По отношение на условията за стартиращи компании София заема 50-то
място от 60-те града включени в последното издание. При разрастращите се
компании столицата е 53-та.
Като основни положителни характеристики на София са посочени
развиващата се стартъп екосистема, ниската данъчна тежест, сравнително
доброто базово развитие на ИКТ инфраструктурата и ниските разходи за
живот и започване на бизнес.
София се класира най-напред по отношение на достъпа до персонал и
неговите умения (18-то място при стартиращите компании и 11-то място при
разрастващите се). Единственият елемент на дигиталната инфраструктура, в
която столицата не е сред първите 30 града, е скоростта на мобилния
интернет. Въпреки липсата на традиции в сфери като краудфъндинга,
достъпът до капитал за стартиращите предприятия е относително добър, но
все още е налице липса на достатъчно възможности за последващо
финансиране.
По подобие на много други индекси, EDCi използва данни от индекса
“Правене на бизнес” на Световната банка като отправна точка за оценка на
цялостната бизнес среда. По отношение на достъпа до публична информация
София е класирана на последното 60-то място. Тук оценката се базира на
закритата вече ePSI Platform, като неимоверно ще се повиши в следващи
издания на индекса. Цялостната оценка в категорията се очаква да нараства
постепенно, тъй като наред с подобряващата се прозрачност на местните
институции (включително достъп до отворени данни) се очаква повишаване
на разходите за наемане на офис, както и продължаваща стагнация на
позицията на страната ни в индекса „Правене на бизнес” на Световната
банка.
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Проблем остава негативно отношение в обществото към предприемачите
(видимо и от други изследвания на предприемаческата среда) и липсата на
достатъчно примери за успешни дигитални компании. София е класирана на
едно от последните места в категорията, оценяваща характеристиките на
местния пазар. Позицията отразява все още ниския брой онлайн транзакции
и ограничения местен дигитален пазар, въпреки че по отношение на темпа на
промяна на тези фактори столицата е класирана в първата половина, заедно
със столици като Лондон, Бугурещ, Будапеща и Атина.

EDCi : Класиране на София през 2016г.

Умения
Недигитална инфраструктура
Менторство и подкрепа
Пазар
Начин на живот
Разпространение на знание
Предприемаческа култура
Дигитална инфраструктура
Бизнес среда
Достъп до капитал

1

Място

60

Стартиращи компании
Разрастващи се компании
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Global Innovation Index (GII)
През 2016 г. България заема 38-мо място от общо 128 страни (21) в The Global
Innovation Index (GII), като се изкачва с една позиция спрямо предходната
година. Индексът се публикува от 2013 г. и оценява последните тенденции в
развитието на иновациите, използвайки данни от над 30 източника, като дава
прерогатив на твърдите данни пред качествените оценки.
GII: Класиране на България през 2016 г.

Човешки капитал; научна и
развойна дейност

65

Развитие на пазара

59

Инфраструктура

55

Институции

50

Бизнес развитие

45

Знание и тех. резултати

38

Творчески резултати

29

Страната ни не попада в топ 20 в нито една от основните категории, но попада
в първата половина на класирането във всички сфери освен „Човешки
капитал; научна и развойна дейност”.
България заема най-ниски места в категориите “Човешки капитал; научна и
развойна дейност” (65-то място), “Развитие на пазара” (59-то) и
“Инфраструктура” (55-то).
Основните причини за ниската оценка на страната ни в категорията “Човешки
капитал; научна и развойна дейност” са ниският относителен дял на
публичните разходи за образование и ниската средна оценка на водещите ни
висши училища в QS World University Rankings.
Достъпът до кредит е сравнително лесен, но размерът на местния пазар,
сравнително бавната дигитализация на редица публични услуги и тяхната
ниска използваемост намаляват средната оценка на България в категориите
„Развитие на пазара” и „Инфраструктура”.
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Институционалната рамка получава сравнително добра оценка – започването
на бизнес не изисква сериозна инвестиция на време и средства, но
съществуват редица опасения за върховенството на закона и
оптимизирането на процеса на плащане на данъци.
България постига най-предно класиране в категориите “Бизнес развитие”
(45-то), “Знание и технологични резултати” (38-мо) и “Творчески резултати”
(29-то място).
По показателя „Сътрудничество между университетите и бизнеса” България
заема 103-то място от 128-те страни, а регионалното разпределение на
икономически дейности и иновациите остава неравномерно. Средни оценки
получаваме в индикаторите, описващи съотношението между вноса и износа
на високотехнологични стоки, но запазването на добрите оценки за
чуждестранния инвестиционен интерес (включително чуждестранните
инвестиции в научна и развойна дейност) може да доведе до подобряване на
резултатите в категория „Бизнес развитие”.
Растящият износ на ИКТ услуги води до подобряване на оценката на
България в категория „Знание и технологични резултати”, наред с високата
използваемост на онлайн платформи като Wikipedia и увеличаването на
заявките за издаване на патенти, ръста в броя на ИКТ фирмите и степента на
навлизане на системи за управление на качеството (в частност ISO
9001:2015).
Можем да обособим промените в позицията на страната ни в отделните
категории през годините в три групи:
Развиващи се категории: „Творчески резултати”, „Бизнес развитие” и
„Развитие на пазара”;
Стагниращи категории: „Знание и технологични резултати” и „Институции”;
Влошаващи се категории: „Човешки капитал; НИРД” и „Инфраструктура”.

21

Индексът от 2015 г. включва 141 страни.
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GII: Класиране на България и промяна през годините

Развитие на пазара

Човешки капитал; НИРД

97

88
55

2013

61

2014

58

2015

65

2016

61

2013

2014

2013

2015

48

45

50

2014

2015

2016

65

53

2013

2016

2013

2014

45

2014

47

53

55

2014

2015

2016

43

2013

Знание и техн. резултати

60
45

2015

Творчески резултати

49

51

Бизнес Развитие

Институции

51

Инфраструктура

2016

36

38

37

38

2013

2014

2015

2016

Обща позиция

34

29

2015

2016

41

44

39

2013

2014

2015

38

2016
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Global Competitiveness Report (GCR)
Global Competitiveness Report (GCR) е един от най-често използваните
инструменти за съпоставка на конкурентоспособността на отделни
икономики. В сегашния си формат индексът се публикува от World Economic
Forum (WEF) от 2005 г. насам, а в последното издание България запазва
54-тото място от 138 страни, което е и най-високата позиция, която сме
заемали в класацията. Характерно за индекса е, че наред с някои твърди
индикатори, той включва редица експертни оценки за представянето на
отделните държави в различните направления.
Според авторите най-проблемни сфери за правене на бизнес у нас (подредени
от най-сериозни пречки към най-малки пречки) са както следва:
1) Корупция 2) Образование на работната сила 3) Етика на труд
4) Инфраструктура 5) Данъци 6) Достъп до финанси 7) Бюрокрация
8) Политическа нестабилност 9) Регулации 10) Устойчивост на политиките
11) Данъчни регулации 12) Капацитет за иновация 13) Инфлация
14) Престъпност и кражби 15) Лошо здраве на населението 16) Валутен курс
GII: Класиране на България и промяна през годините

Институции: Страната ни заема 107-мо място, без да е налице ясна тенденция
за подобряване или влошаване. Като причина за това неблагоприятно
класиране могат да бъдат обособени високите възприятия за корупция,
ниската защита на собствеността и интелектуалната собственост,
съмненията в независимостта на съдебната система, неефективните
регулации, липсата на достатъчно прозрачност в законодателния процес и
други фактори.
Инфраструктура: България е класирана на 72-ро място, като оценката се
подобрява през последните няколко години. Оценката по отношение на
благоприятстващата дигиталното развитие инфраструктура е относително
добра, но базовата инфраструктура е оценена сравнително ниско (99-то място
по качество на пътищата, 84-то по качество на въздушния транспорт и отново
84-то място по качество на доставките на електричество).
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Макроикономическа среда: Оценката на България в тази категория се
влошава рязко през последните две години като резултат от влошаването на
фискалната позиция на страната и увеличаването на размера на публичния
дълг. През 2013 и 2014 г. страната ни заема съответно 31-во и 30-то място, а
през 2016 г. – 53-то място.

Позиция
1

Иновации

Институции

21
Степен на развитие
на бизнеса

41
61

Инфраструктура

81
101
Размер на пазара

121

Технологична готовност

Развитие на
финансовите пазари
Ефективност на трудовия пазар

Макроикономическа
среда

Здраве и образование

Висше образование
и обучение
Ефективност на пазара

2007
2016

GCR: Класиране на България: сравнение между 2007 и 2016г.
Институции: Страната ни заема 107-мо място, без да е налице ясна тенденция
за подобряване или влошаване. Като причина за това неблагоприятно
класиране могат да бъдат обособени високите възприятия за корупция,
ниската защита на собствеността и интелектуалната собственост,
съмненията в независимостта на съдебната система, неефективните
регулации, липсата на достатъчно прозрачност в законодателния процес и
други фактори.
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Инфраструктура: България е класирана на 72-ро място, като оценката се
подобрява през последните няколко години. Оценката по отношение на
благоприятстващата дигиталното развитие инфраструктура е относително
добра, но базовата инфраструктура е оценена сравнително ниско (99-то място
по качество на пътищата, 84-то по качество на въздушния транспорт и отново
84-то място по качество на доставките на електричество).
Макроикономическа среда: Оценката на България в тази категория се
влошава рязко през последните две години като резултат от влошаването на
фискалната позиция на страната и увеличаването на размера на публичния
дълг. През 2013 и 2014 г. страната ни заема съответно 31-во и 30-то място, а
през 2016 г. – 53-то място.
Здраве и образование: България е класирана на 53-то място, като регистрира
втора поредна година на спад (при най-предно класиране през 2014 г. – 45-то
място). Страната ни е на 54-то място по качество на основното образование и
на 61-во място по степен на обхващане на подлежащото на образование
население. Индикаторите за оценка на здравния статус на населението
остават без промяна през последните години, с изключение на покачващата
се средна продължителност на живота и намаляването на детската
смъртност.

103

Висше образование и обучение: Мястото на страната ни в тази категория се
променя сравнително бавно, като през 2016 г. България заема 64-то място.
Като положителни фактори за представянето на страната можем да
обособим увеличаващия се дял на населението с висше образование и все
по-широкият достъп до интернет в училищата.
От друга страна качеството на образователния продукт остава ниско (76-то
място), а по отношение на добрите практики при обучение на служители
България заема 118-то място.
Ефективност на пазара на стоки: България заема 61-во място, което е и
най-високата позиция до този момент. Положителен ефект върху
класирането играе ниското ниво на корпоративния данък, сравнително
лесният (но недостатъчно бърз) процес на стартиране на бизнес, отвореният
характер на местната икономика и ефектът на данъчната среда върху
решенията за инвестиции. Има какво да се подобри по отношение на
антимонополните регулации (България е на 91-во място), тежките митнически
процедури и други фактори.
Ефективност на трудовия пазар: Страната ни заема 68-мо място, като губи
позиции за трета поредна година. България заема незавидната 133-та
позиция по отношение на способността си да задържа талантливи кадри и
132-ра позиция относто привлекателността на страната към такива от
чужбина. Бизнесът не разчита достатъчно на професионални мениджъри,
отношенията между работниците и работодателите често не са добри, а
процедурите по наемане на служители не са достатъчно гъвкави (86-то
място).
Развитие на финансовите пазари: Оценката на България в тази категория
постепенно се подобрява, като през 2016 г. страната ни заема най-високото
до този момент 59-то място. Достъпът до кредит се оценява като
сравнително лесен, а съществуват и редица алтернативи като венчър
капиталите. Оценката за стабилността на банковата система се понижава,
което е разбираемо на фона на кризата с КТБ. Проблем остават и
практическите трудности пред набирането на средства от местния капиталов
пазар.
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Технологична готовност: Това е категорията, в която страната ни заема
най-предното (38-мо място) в последното издание на Global Competitiveness
Report, а и която демонстрира най-ясно изразена положителна тенденция.
Както достъпът до нови технологии, така и възприемането им от бизнеса
постепенно се подобряват, а е налице и растящ приност на чуждестранните
инвестиции в трансфера на технологии. Базовите индикатори за
използването на информационни и комуникационни технологии също са с
добри стойности, като по средна скорост на интернет връзката страната ни
заема 21-во място.
Размер на пазара: България заема 65-то място в тази категория, като
цялостната тенденция е към влошаване. Основната причина е относително
ниската степен на цялостно икономическо развитие на страната, което
оказва влияние върху покупателната способност на населението.
Развитие на бизнеса: България заема 98-мо място, но страната става все
по-важна част от редица международни вериги на добавената стойност.
Иновации: България заема 94-то място, при 105-то място през 2015 г. Всеки
един от индикаторите в тази категория повишава стойността си спрямо
предходното издание на индекса, като основният недостатък остава липсата
на взаимодействие и партньорство между бизнеса и образователните
институции, включително в научната и развойната дейност.
Налице е известен недостиг на учени и инженери, а капацитетът за иновация
и качеството на работата на научните центрове остава около средната за
света.
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