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Ситуацията
- Бързо изменчива стопанска конюнктура
- Резки флуктуации в нормативната среда
- Ситуации тип “вчера беше рано,
утре ще е късно”
- Парадокс на множеството –
вижда се частта, а не цялото

- Разнородност на фирмите, представени в
АИКБ, по сектор, големина, географски
район, зрялост и т.н.

Ситуацията (2)

Следователно в отделни моменти
възникват трудности при
дефиниране на обща визия и
стратегия.
Системата за обратна връзка между
членовете и изпълнителните органи
на АИКБ е в състояние да изследва
и ранжира по степен на
същественост на набелязаните
проблеми.

Какво предлагаме?
Периодичен
сондаж с един
инструментариум

Периодичен
сондаж “Панел”

Статистически
характеристики
Средни (модални,
медианни)
стойности

Система за
обратна връзка

Представителна
извадка сред
членовете на АИКБ

Качествено
изследване

Фокус групи

Решение – как?
1. Периодичен сондаж на
мненията с един и същ
инструментариум

Промени във времето

50
45
40
35
30
25
януари

2. Статистически характеристики
на цялата съвкупност :
- преобладаващи отговори

февруари

Доволни от следната услуга
Международни програми

Защита на работодателите

Секторни анализи

- средни (модални, медианни)
стойности

март

Години членство
Средно = 7.8

3. Представителна извадка на
членовете на Асоциацията

1. Периодичен сондаж тип “Панел”

април

май

Решение – как?
Продукт:
Представяне на регулярни
доклади на
ръководството на АИКБ
относно възникналите
качествено нови ситуации
в бизнес климата от
гледна точка на
членовете.

Продукт:
Възможност за
модифициране на
инструментариума на
панела за периодичен
сондаж.

Методика:
Нестандартизиран сценарий за
провеждане на групови дискусии

Участници:
Членове на АИКБ, представители
на фирми, различни по бранш,
големина и др.

2. Качествено изследване

Предимства на панелното
изследване


редовна (месечна) периодичност



чувствителност към промените



възможност за коригиране на кампаниите и проектите на

Асоциацията


обективна, безпристрастна, неподвластна на субективни
желания картина, на която човек може да се довери



оповестяване на данни

чувство на бизнесмена за

приобщеност към определена организирана съвкупност в

обществото

Предимства на качественото
изследване


Отворен старт на изследването - без предзададени хипотези



Идентифициране по точен начин и проблематизиране на теми
на базата на мнението само на членовете на АИКБ



Навлизане в дълбочина в съответните приоритетни теми и
изследване на тяхната същност от гледна точка на:
 Предпоставки
 Възникване и протичане
 Реакции и последствия
 Възможни алтернативи и модели на поведение
 Изготвяне на стратегии

Аналитични продукти


Доклад в таблична, графична и
текстуална форма за отговорите на
респондентите



Ретроспективна съпоствака с
референтни периоди назад във
времето и откриване на тенденции
64
59



Откриване на общото и различното
между представители на различни
категории и сектори

54
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0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Методически инструментариум


1. Въпросник (примери)



Постоянна част



Кои от инициативите или изявите на Асоциацията в последно време сте запомнили? (Моля, посочете до три найсъществени)
А................................................
Б. ...............................................
В. ...............................................



Доколко сте удоветворени от публичната дейност на Асоциацията (или дейност от нейно име). Моля изберете
число от 1 до 9, като 1 означава “минимално”, а 9 - “максимално”.
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"Ако трябва бизнесът да настоява пред правителството за едно нещо, какво е то:“



Очаквате ли разпад на еврозоната?
Да
Не



Ако ДА, какви мерки трябва да вземат бизнесът и държавата?
Бизнесът:
Държавата:

Променлива (динамична) част
+ Актуални въпроси, инициирани от УС на АИКБ (или от
изпълнителя, уточнени с УС)


Методически инструментариум
 2. Извадка
-

Гнездова, представителна
по географски райони и
отрасли

-

Постоянен панел,
периодично “освежаван” на
ротационен принцип

Какво печели АИКБ?


Навременно осведомяване на органите за управление за нуждите и
проблемите във високодинамичния сектор, какъвто е бизнесът



Определяне и актуализиране на приоритетите на АИКБ



Засилване и поддържане на максимално близък контакт на членовете
на ръководството, административния апарат и помощните органи с
членовете, на които служи



Осведомяване на бизнес-общността за нейните специфични мнения и
нагласи, за това, кои предложения по актуални въпроси се споделят от
нея с максимален консенсус и кои не; също така, кои идеи се зараждат и
стават все по-популярни, и кои относително по-рядко се споменават.
Това може да става чрез електронни нюзлетъри, които се разпращат до
всички регистрирани членове.



В отделни случаи тези данни могат да бъдат изпозвани в
информационната дейност на Асоциацията, която е насочена навън –
към общесвото като цяло чрез прессъобщения и други форми.



Аргументиране на едни или други позиции пред обществеността и
държавата

Допълнително предложение
Национално представително изследване на българския бизнес
като цяло
Времеви интервал: Приблизително месец преди ежегодното официално
пререгистриране на бизнес-сдруженията и преброяването на техните членове
Обем на извадката: около 1000 респондента
Изследвана генерална съвкупност: ръководители/собственици на действащите фирми в
България
Периодичност: Веднъж годишно

Количествена представителна картина на българския
стопански живот, диференцирана по членство в работодателски
асоциации, размер, сектор и други характеристики;
Мотиви за членуване/нечленуване в работодателски
организации;
Съпоставителен имидж на АИКБ (прилики и отлики спрямо други
национално представени бизнес-сдружения);
Аналитични разрези и профили на известните бизнесасоциации (по най-съществени териториални, демографски, секторни и
др. измерения)

Система за обратна връзка между членовете и
изпълнителните органи на АИКБ

Благодарим Ви за вниманието!

