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√ Половината фирми у нас се страхуват от фалит 
http://www.klassa.bg/news/Read/article/209136_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%
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82 
Повече от половината - 54%, от фирмите се страхуват от фалит, а 63% имат нагласа за започване на бизнеса отново. Това 
показват данни от анализ на състоянието и факторите за развитие на малките и средните предприятия 2011-2012 г., 
подготвен от "Ноема" ООД по поръчка на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, 
цитиран от БТА. Очаква се проучването да бъде обявено официално в четвъртък.  
Както в началото на 2011 г., така и в началото на тази година нагласата за втори шанс нараства с намаляването на 
възрастта - над 75% от собствениците на фирми на възраст до 40 години биха започнали бизнес отново в случай на 
провал. Същото биха направили 52%  от предприемачите на възраст между 51 и 60 години и над 61 години.  
В началото на 2012 г. близо 45% от българските предприемачи смятат достъпа им до финансиране като недостатъчен. От 
фалит през 2011 г. са се опасявали 43% от анкетираните. Този страх е присъщ в по-голяма степен за предприемачите на 
възраст 31-40 г. (64%); за хора със средно образование (67%); членовете на управителните съвети (83%). 
Страхът от банкрут е характерен и за представителите на микропредприятията – 58%, и за строителните предприемачи -  
71%. Просрочени плащания в началото на 2011 г. имат 24 на сто от малките и средните предприятия, като сред тях 
преобладават микропредприятията (69%), следвани от малките (19 на сто). 
Според анализа през 2012 г. е регистрирана средна възраст на всички изследвани собственици/мениджъри на малки и 
средни предприятия от 46 години (без промяна от регистрираната през 2011 г., като групата на предприемачите до 29-
годишна възраст обхваща едва 5%, групата на 30-39-годишните има дял от 22%, тази на 40-49-годишните - 35%. 50-59-
годишните представляват 24% от предприемачите, а групата на най-възрастните (над 60 години) - близо 15%. В същото 
време една трета от малките и средните предприятия в България представляват семеен бизнес. Данните от 
изследването показват, че почти 70% от българските семейни фирми все още се управляват от техния  основател.  
Под 17% от семейните фирми са подготвили план за прехвърляне на управленския контрол на наследник, а списък с 
потенциални наследници са съставили под една трета от тях. В краткосрочен план заплаха пред устойчивото развитие на 
сектора представляват 21% от предприемачите, които се страхуват от фалит в днешните икономически условия и които 
нямат намерения да стартират нов бизнес, ако това се случи. В средносрочен и дългосрочен план 27 на сто от всички 
български малки и средни предприятия са заплашени от преустановяване на дейността си поради липса на 
стратегически  решения за продължаване на бизнеса след оттеглянето на първото поколение семейни предприемачи. 
Други 40% са управлявани от предприемачи на над 50-годишна възраст, което сигнализира за възможен проблем в 
устойчивостта им в 15-годишен времеви хоризонт, сочи анализът на „Ноема“. 
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√ Еврозоната върви уверено към рецесия 
http://www.capital.bg/biznes/2012/07/24/1872792_evrozonata_vurvi_uvereno_kum_recesiia/?ref=novo24 
Производството и услугите в еврозоната се свиват през юли за шести пореден месец, като се ускорява спадът при новите 
поръчки, а заетостта намалява, предаде Bloomberg. Всичко това се превръща в тенденция, показателна за отслабването 
на икономиката на еврозоната, страдаща от дълговата криза и запътила се към втора рецесия за последните три години.   
Еврозоната върви уверено към рецесия 
Според изнесените данни PMI индексът на еврозоната (Purchasing Managers' Index), който се изготвя от 
изследователския институт в Лондон - Markit, на базата на проучване сред мениджъри от производствения сектор, е 
спаднал до 44.1 пункта този месец спрямо 45.1 през юни, основно заради отчетения най-голям спад от три години насам 
в Германия. 
Обобщеният показател PMI, в който са включени мненията на мениджърите в сферата на услугите и производството, 
остава без промяна през юли спрямо предходния месец на ниво от 46.4. Границата от 50 пункта се смята за 
разграничаване на свиването от растежа. 
"Проучването засилва подозрението, че еврозоната се е запътила към свиване на брутния вътрешен продукт през 
третото тримесечие", казва Хауърд Арчър, главен икономист в IHS Global Insight в Лондон. По думите му "икономиката на 
еврозоната се налага да се справи със сериозното затягане на фискалната политика в много страни, със значителното 
повишаване на безработицата, ограничената покупателна способност на потребителите, затегнатите условия на 
кредитиране и спадащия глобален растеж, който ограничава поръчките за износ". 
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"Предварителните данни за бизнес активността през юли предполагат, че спадът в еврозоната не показва признаци на 
забавяне в началото на третото тримесечие и е в унисон със спада на брутния вътрешен продукт за тримесечието от 
около 0.6%. Това от своя страна е близо до нивото на спад, което очакваме да видим през второто тримесечие", заяви 
Крис Уилямсън, главен икономист в Markit. 
Производството страда повече от услугите  
"Икономическият спад в еврозоната не показва никакви признаци на забавяне в началото на третото тримесечие", каза 
Уилямсън. "Това свиване се дължи най-вече на спада в производството, който вероятно на тримесечна база ще е около 
1%. 
Компаниите в региона съкращават персонал с най-бързото темпо от около две години и половина, тъй като 
перспективите постоянно се влошават. Доставчиците на услуги са най-песимистично настроени от март 2009 г., докато 
производителите намаляват запасите си от суровини в очакване слабите продажби да се запазят и през следващите 
месеци." 
Производственият сектор на Германия отчита най-голям спад от три години насам през юли, което предполага, че най-
голямата икономика в еврозоната може да отчете спад за цялото трето тримесечие на годината под влияние на 
дълговата криза в региона. 
"Германският производствен сектор е един от ключовите фактори за възстановяване на еврото и свиване от такъв мащаб 
е наистина доста обезпокоително", обясни Уилямсън. Производственият сектор в най-голямата европейска икономика 
спадна до 43.3 пункта, което е под прогнозите на анализаторите, анкетирани от Reuters, според които индексът ще 
отчете минимален ръст до 45.3 (през юни той беше 45.0). 
Общо за еврозоната поръчките са спаднали с най-бързо темпо от юли 2009 г., като производството и услугите са 
засегнати еднакво по този показател. Компаниите понижават цените на своите стоки и услуги в най-голяма степен от 
началото на 2010 г. в опит да увеличат продажбите си, което помага за облекчаване на инфлационния натиск, но се 
отразява зле на печалбите. 
"Забавящата се входяща производствена инфлация би трябвало да помогне за запазване маржа на печалбата в 
производството, но при услугите разходите продължават да нарастват", каза още Уилямсън. 
Потвърждават се лошите очаквания  
Международният валутен фонд заяви по-рано този месец, че икономиката на еврозоната може да се свие с 0.3% тази 
година, преди да отбележи ръст от 0.7% през 2013 г. Статистическата служба на ЕС Евростат ще публикува 
предварителните данни за БВП в еврозоната на 14 август. Според оценките на ABN Amro БВП ще спадне с 0.4% през 
второто тримесечие и ще се свие с още 0.2% през третото тримесечие. 
Спадащото търсене в световен мащаб и задържането на потребителските разходи вероятно ще принудят европейските 
компании да продължат да намаляват разходите си и да съкращават работни места през следващите месеци, а 
безработицата в еврозоната достигна през май 11.1%, което е рекордно ниво от създаването на единната валута до сега. 
"Може да се очаква обрат в настроенията, когато бъдещето на еврозоната започне да изглежда по-сигурно", каза Петер 
Ванден Хоуте, икономически стратег в ING Group в Брюксел. "За съжаление това не изглежда, че ще се случи в скоро 
време." 
 


