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Събиране на данни за създаването и стартирането на бизнес

СИНТЕЗИРАН ОБОБЩЕН ДОКЛАД ОТ ПРОВЕДЕНИТЕ
НАЦИОНАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ОТ ПАРТНЬОРИТЕ ПО
ПРОЕКТА
1. СТАТИСТИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ

1.1. Брой на новосъздадените предприятия в разглежданите години
Очевидно е, че в различни страни, част от проучването на ситуацията се разминава,
но повечето случаи, показват някои прилики. Например в Италия, България и Испания за
периода между годините 2005-2007 г. е много по-продуктивен за създаване на нови малки
и средни компании, но от там нататък, започва спад, както следва:

2005
2006
2007
2008-2009

ИТАЛИЯ
421 291
423 571
436 025
410 666, 385 512

БЪЛГАРИЯ
226 679
231 334
253 971
N/A

ИСПАНИЯ
410151
415243
428345
408267, 367754

ФРАНЦИЯ
327 396 (7%)
327 396 (7%)
327 396 (7%)
60% increase

В случая на Франция, нещата са различни, защото на нов закон влезе в сила през
2008-2009 г., който позволява създаването на статута "авто-предприемач", което прави
лесно създаването на МСП от финансова и административна гледна точка. Това е
причината до 2008 година там

увеличение на стартиращи фирми

да е сравнително

постоянно (7% годишно), но с новия закон, процентът на фирмите в първата половина на
2009 г. нарастват с 60% в сравнение с 2008 г.
В Белгия изглежда, че 2008 г. беше белязана от нарастване на новосъздадените
"фирми" и "еднолични търговци ", с най-нисък процент на фалити за периода 2008 - 2010.
Случая с Турция е различен от всички други държави, участващи в проекта, защото
информацията се събира само в областта на стартиращи фирми, ръководени от жени.
Проблема идва от това, че в страната от жени се управляват само 91 000 от общо 1,3
милиона бизнеса.
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1.1.1.Област на интервенция
Въпреки че всяка страна има различна тежест на най-предпочитани бизнеси , има
други, които са общи за всички или за някои от тях. В Италия, България и Испания акцент
върху използването на алтернативни енергийни източници. Обратно Италия и Турция се е
увеличило машинното производство (в България то намалява). В Турция, Франция и
Испания се развива кетъринг обслужването и личната помощ. За България и Италия
областта на строителството изглежда най- продуктивна. Най-накрая може да се види, че за
всички участващи страни в рамките на изследването, че области, в която нови фирми се
появяват най-много е търговията.
1.1.2. Вид на фирмата и брой на работещите в нея
В повечето страни, преобладаващия тип фирми са микро (на самонаети или такива с
1-9 работници), малки (10-49 работници) или средни (50-249 работници). В Испания,
Франция, Италия и Белгия процента от този тип фирми е в кръга между 95-99% от всички
фирми в страната. Белгия не уточнява броя на работниците, но прави разлика за дружества
само с един служител или друг вид с повече служители.
Няма информация за турския случай, тъй като страната все още развива стратегии за
въвеждане на жените в бизнеса, но изглежда, че делът на жените предприемачи е в
областта на малките предприятия.
1.1.3. Вид на категориите, към които принадлежи член на фирмата (т.е. жени, млади
хора, имигранти и др.)
Не всички държави са предоставили информация по този въпрос, но например само в
Италия говорим за съществуването на все по-голям капацитет за имигрантско
предприемачеството на националното си територия, тъй като тяхния размер на нарастване
е около 25 000 годишно от 2000 година.
Изглежда, че във Франция, Италия, България, Испания и Белгия, фирмите,
управлявани от жени се увеличава все повече и повече, печелейки значителен дял на
пазара на труда на малките и средни предприятия. В България почти 50% от МСП са
управлявани от жени.
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Заетостта на жените в Турция е 26,4%, много по-ниско от средното за ЕС, почти
половината от работещите жени работят в нископлатени, не-специализирани работни
места.
За повечето страни-годишна възраст на предприемачите е около 50 години, само в
България около 60% от малки и средни предприятия се управляват от хора на възраст
между 25 и 35 години, в сравнение с 6,6% от предприемачите под 30 години във
Франция.Изглежда, че преобладаването на младите предприемачи в българския случай е
поради добрата подготовка, които получават в гимназии и университети.
Изследвания в Турция е направено, без да уточнява възрастта на жените
предприемачи.
1.2. Процент на оцеляване на предприятията в периода 2005-2007
За Испания, Италия, Франция и Белгия средно малките и средни предприятия, които
са все още активен след три години е около 60-66%. За Турция бизнеса, създаден от жени
предприемачи като цяло се закрива в рамките на две години. България не дава категоричен
отговор, защото изглежда, че зависи от условията на живот на предприемачите, и мястото
им на местопребиваване към момента на стартиране на нов бизнес.

2. ПОЛИТИКИ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ СЪЗДАВАНЕТО НА БИЗНЕС
2.1. Кратко описание на политиките за насърчаване и подобряване условията за
създаване на нови предприятия страните партньорки, тяхното развитие и областите
им на интервенция.
По този въпрос всички страни на проекта подкрепят идеята за създаване на опростен
административен процес и увеличаване броя на безлихвените кредити като част от процеса
на създаване на нови малки и средни предприятия. Друг акцент е развитието на добри
комуникационни системи за осигуряване на новите предприемачи с по-добра информация
(административна или правни въпроси, заинтересовани страни, консултации, и т.н.).
2.2.Има ли закони, конкретно насочени към подобряване на бизнес създаването?
В България няма специфични закони, за подобряване на бизнес създаването, но
някои други са полезни в тази насока. Някои от тях са: Стратегията за модернизиране на
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публичната администрация; Кодекс за поведение на служителите в държавната
администрация; Административно-процесуалния кодекс; Администрация, Закона за
Националната Агенция за Приходите, Закона за защита на конкуренцията, Закона за
Международния търговски арбитраж; Изменения в Търговския закон, част IV,
Несъстоятелност; Закона за Търговския регистър.
ДА

НЕ

Няма особен закон съществуващ в Турция, уточняващ

ФРАНЦИЯ

√

статуса на жените в бизнес отношенията, тъй като има

ИТАЛИЯ

√

предложение на правителство да насърчава подобряването
√

БЪЛГАРИЯ
ИСПАНИЯ

√

БЕЛГИЯ

В останалите страни имат закони, насочени конкретно
√

ТУРЦИЯ
√

на положението на жени, започващи собствен бизнес.

подобряване на бизнес създаването в цялата страна, а в
някои от тях дори на регионално (Италия, Франция,

Испания, Белгия), провинциално (Италия и Испания) и / или общинско ниво.
2.2.1.Посочете основните закони, насочени към повишаване създаването на нови
предприятия в периода, който от 2005/2007 г. се посочите:
-

категориите на облагодетелстваните лица:
Мерките са насочени към жени, имигранти, млади хора в определени географски

области, където има проблеми с безработицата.

3. УСЛУГИ ПО КОНСУЛТИРАНЕ И ОРИЕНТИРАНЕ ПРИ
СТАРТИРАНЕ НА БИЗНЕС

3.1. Консултиране и напътстване при стартиране на бизнес. Вид на услугите –
публични, частни или други; териториално покритие (национално, регионално, др.).
В Испания, Франция, Белгия и Италия, ориентацията е предимно ръководството да се
управлява от регионалните, провинциални и местни власти с помощта на университетите
организации и службите по заетостта, образованието, професионалното обучение, но също
така и бизнеса.
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Българското правителство разработи и стартира "Програма за по-добро регулиране"
2008-2010 г., която е предназначена да помогне на процеса на създаване на нови малки и
средни предприятия чрез внушаване на насоки на бъдещите предприемачи.
В Турция няма конкретни услуги за стартиране на бизнес за жени, правителството
очаква да се разработи проект, който ще засили присъствието на жените на работното
място включително и предприемачеството сред жени.
3.2. Опишете професионалните профили на специалистите (т.е. психолози, съветник и
т.н.), работещи в услугите по ориентиране за стартиране на бизнес, както и тяхната
роля.
Има много малък брой психолози, намесени в настоящия процес на насърчаване на
създаването на бизнеси.
3.3 Вид на доставените услуги:
В повечето от страните се предоставят следните услуги:
•

Информация за стимули за създаване на нови предприятия;

•

Първа среща за ориентиране

•

Среща / информационни семинари

•

Пред проектен анализ на бизнес-идеята

•

Ръководство за реализиране на бизнес-план

•

Тематични семинари (т.е.: Бизнес план, форми на предприятия и т.н.)

•

Ръководство за началната фаза на бизнеса

•

Специфично консултиране (Фискална / Счетоводство, Маркетинг и т.н.)

•

Среща с експерти / представители от сферата, в която предприемача смята да се
реализира

•

Среща с други ново стартиращи предприемачи;

•

Специфични семинари (т.е. правила за безопасност при работа, сигурност,
фискални правила и др.)
Има някои специфични особености в случая на Турция, поради специфичността на

изследването насочено само върху жените. Поради специфичния характер на обществото,
където жените живеят в неравни условия и когато държавата трябва да насърчава тяхното
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равенство, за да им позволи да бъдат включени и дори да донесат РАСТЕЖ на
икономиката на страната им. Прилагаме списък на някои от услугите, които следва да се
насърчават:
•

Да насърчават правата на собственост и на свободата да бъдат предприемчиви.

•

Да спазва равенството между половете във изготвянето на програмите и
правителствените политики в техните първоначални етапи на планиране.

•

Да насърчи информираността за ролята на жените в икономическото развитие и да
признаят положително въздействие на работата им за подобряване на условията на
живот за техните семейства.

•

Да доведе до повече жени в позициите на икономическа независимост, като им дава
мандатите и инструменти, които им трябват за да вземат икономически решения.

•

Да развие инфраструктура и услуги, необходими за жените да координират техния
семеен и професионален живот.

•

Въвеждане и прилагане на законодателството срещу дискриминацията въз основа
на пола в обществения и в частния сектор.

•

Да създаде колективна стратегия, така че заинтересованите страни да започнат да
считат, че е важно за жените да вземат по-активно участие в обществото и
икономиката.

СЛАБИ СТРАНИ:
ФРАНЦИЯ:
-

Организациите, участващи в ръководството на бъдещите предприемачи не винаги,
насърчават доброто разбиране на процеса на създаването на бизнеса във всичките
му фази.

-

Напътстването след създаването на бизнеса е непълно, лошо структурирано и
недостатъчно развито.

-

Много малко са психолозите, участват в процеса на професионалното ориентиране.

ИТАЛИЯ:
-

Трябва да се контролират най-деликатните фази на изпълнение на микро за да
предотвратят ‘раждане’ на работодателите една единствена клетка, която не
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надвишава типичния процес на "оцеляване" концентрирани в първите 2-3 години от
живота на новосъздадената фирма.
БЪЛГАРИЯ:
-

Слабо място в работата на бизнес инкубаторите е ограниченият обхват на дейността
им. Обикновено тя е фокусирана върху селските райони или райони с висока
безработица.

-

Продължаващата дискусия с участието на правителството, академичните среди и
бизнес общността все още не е довела до положителен краен резултат в областта на
бизнес създаването.

ИСПАНИЯ:
-

Едно трябва да се отбележи, психолозите са почти отсъстващи от полето.
Всъщност, основен е акцента на икономическата, финансова и правна помощ и
почти без психологическо измерение на процеса на създаване.

ТУРЦИЯ:
-

Причините за провали при жени предприемачи, които получават микро-заеми на
случаен принцип не трябва да се включат в курсове за професионално обучение, не
за развитие на техните самостоятелно уповаваш чрез програмите за обучение на
лично овластяване, не за достъп до знания за пазарни условия.

-

В рамките на иновации външен вид, описан в областта на предприемачеството
образование трябва да бъде включени в програмата за образование, и специално
образования, дадени за групите в неравностойно положение .

-

Правни

и

бюрократични

препятствия,

висок

броя

на

необходимите

процедури и дължината на последващи време, задължителни дарения, промени в
законите и, макар и рядко, сексуален тормоз от страна на държавните служители.
БЕЛГИЯ:
-

Бъдещият предприемач е изправен пред проблема за идентификация на
институцията която да му помогне

-

Не се обръща достатъчно внимание на икономическите сегменти осигуряващи
устойчиво развитие и възможности.

-

Трябва да се отбележи, че психолозите почти отсъстват от процеса.
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