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Б изнес кластерите и предприемаческите
мрежи привлякоха значим интерес както

сред учените, така и сред политиците. В сърцеви-
ната на това се оказа най-вече идеята, че чрез рабо-
тата си в мрежа малките и средните предприятия
могат да постигнат икономията на мащаба и значи-
телна конкурентоспособност в национален и меж-
дународен план.

Целта на настоящата статия е да представи
концепцията за предприемаческите мрежи и биз-
нес кластерите, влиянието им върху нарастване на
конкурентоспособността на малките и средните
предприятия (МСП) и да идентифицира факторите
за успеха на самите кластъри. Обект на изследва-
нето се явяват бизнес кластерите и МСП и в част-
ност тези от тях, опериращи в рамките на кластер.
Предмет на изследването в статията са възможнос-
тите за повишаване на конкурентоспособността на
МСП чрез включването им в кластери и  нуждата
и характеристиките на кластерните инциативи.

За целите на изследването е проучена както на-
учната литературата, така и материалите на воде-
щи експерти от ЕС и техните практики в страните
от ЦИЕ. Авторът е интервюирал като експерти в

своята област представители на Българската кама-
ра на мебелната и дървопреработваща промишле-
ност, експерти от хранително-вкусова промишле-
ност, Европейския софтуерен институт, междуна-
родни експерти от област Трентино в Италия, от
Швеция и др. Ползвано е и изследването на Мини-
стерство на икономиката - "Обзор на клъстерната
инициатива и предпоставки за приложението й в
България", както и изследването в световен мащаб
"Зелена книга на кластерните инициативи".

Предстои продължение на изследването на ав-
тора и то ще бъде базирано на данни от проучване-
то във "Въвеждане на кластерния подход и създа-
ване на пилотен модел за кластери" и експертната
помощ на проектния мениджър - Джон Мъри. Про-
ектът е по Програма ФАР на ЕС и се изпълнява от
консорциум начело с британската Мидйоркширска
търговско-промишлена камара. В настоящата ста-
тия само са зададени параметрите на дейностите,
които предстоят в този проект.

Характеристики на предприемаческите

мрежи и бизнес кластерите.

Обръщайки внимание на шансовете за старти-
ране на един жизнеспособен бизнес, може да се ка-
же, че в основата стои изграденото априори дове-
рие към настоящия или бъдещ предприемач, както
и познавнаване на уменията, мотивацията и пре-
дишното представяне на индивида, наричано от
банкерите "кредитна история"  (Birley, 1994). При
условие че при една новостартирала фирма няма
как да има кредитна история, на инвеститорите,
доставчиците и клиентите им се налага да се
обърнат към предишни отношения с личността,
било то бизнес или лични. Така например предиш-
ният работодател може да се окаже първият кли-
ент, някой от приятелите да сподели свободно
офис пространство или роднина да даде на заем
пари с малка надежда да си ги получи в краткос-
рочен план.

В същото време, освен неформалните, важни
са и формалните контакти и мрежи. Базирайки се
на  изследване на новостартирали бизнеси в щата
Индиана (САЩ), Бърли (Birley, 1994), определя
приблизително следната разделителна линия:

- неформалните контакти, основно бизнес кон-
тактите, се разглеждат от най-голяма полза при
сглобяването на бизнеса в самото начало;

- при неформалните източници на подкрепа -
семейството и приятелите, са най-полезни по отно-
шение на някои въпроси от местен характер като
търсене на помещение за бизнеса и служители;
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- формалните източници излизат на преден
план, когато елементите на бизнеса са събрани и
предприемачът насочва вниманието си към потен-
циални възможности за  финансиране, затова и
най-често споменавана институция е банката;

- всички други формални източници на помощ,
вкл. центрове за подпомагане на дребния бизнес,
се споменават сравнително рядко.

От своя страна, според Олдрич и Цимър
(Aldrich, Zimmer, 1996) социалните мрежи оказват
влияние не само върху индивидуалното предпри-
емаческо решение, но и върху цялостните процеси
на функционирането на бизнесите след старта и
обясняват, че доброволческите организации,
търговските асоциации, държавните агенции и
другите социални звена увеличават вероятността
хората да постигнат взаимовръзки помежду си.
Въпреки това са необходими години преди изграж-
даните социални мрежи да дадат резултати и в ед-
на област да се постигне нивото на гъстота, при ко-
ето те да са достъпни и от полза за бизнеса и пред-
приемачеството да се подпомага. В тази връзка
разбирането на Олдрич и Цимерман е, че една
функционираща мрежа, която се развива по естес-
твен път, се е нуждаела от няколко десетилетия
преди да се превърне в индустриален регион (или
предприемаческа мрежа), а при една мрежа, създа-
дена в резултат на целенасочени мерки и инициа-
тиви, за евентуални успехи може да се говори едва
след едно десетилетие (Aldrich, Zimmer, 1996).

Според Джарило предприемаческите мрежи са
дългосрочни споразумения между взаимосвързани
търговски организации, даващи им възможност да
завоюват и запазят конкурентните си предимства
по отношение на фирми, които не принадлежат на
мрежата (Тодоров, Юрукова, 2005 г.). Отношения-
та се характеризират от специфична система от
ценности, взаимно доверие и поддръжка. Структу-
рата е гъвкава и липсва централизирано управле-
ние на производствената дейност.

Предприемаческата мрежа се определя от вза-
имоотношенията на сътрудничество, които се по-
раждат между индивидуалните предприемачи или
фирми в процеса на търсене на компенсация на не-
достига на ресурси с цел устойчиво развитие (Ко-
ев, 2003 г.).

Класификацията на разходите в мрежата (Джа-
рило в Тодоров К. и М. Юрукова, 2005 г.) може да
обособи вътрешни разходи (ІС) - когато производ-
ството е собствено, когато се ползва подизпълни-

тел - външни разходи (ЕР), като цена, искана от до-
ставчика и транзакционни разходи (ТС). Общите
външни разходи пък са равни на външните и тран-
закционните (ЕС=ЕР+ТС) и дейността ще бъде ин-
тегрирана, когато общите външни разходи са по-
големи от вътрешните. Интеграция може да има и
когато външните разходи са по-малки от вътреш-
ните и мотивите за сътрудничество не са чисто
икономически.

Предприемачът се интересува в основна сте-
пен от това дали правилата за бизнеса работят
ефективно и дали ще гарантират неговата защита и
сигурност, а не от това от кой са осигурени -
държавата или друга институция, семейството, ет-
носът, религията или др. (Коев, 2003 г.), както и да-
ли това е с минимална цена - с най-малко разходи
и най-висока сигурност. Така според Коев мрежо-
организиращите фактори са - нормите, работните
правила, условията за прилагането им, ограниче-
нията за дейността и санкциите при неизпълнени-
ето (Коев, 2003 г.). При дефицит на доверие пред-
приемаческите мрежи са основани върху сключва-
нето на договори. За достигането обаче на рекви-
зита по тези договорености се натрупват транзак-
ционните разходи по сделките, което натоварва
разходите и намалява конкурентоспособността.
Примери за това са субконтракторните вериги от
подизпълнители.

Истински развитите и пълноценни предпри-
емачески мрежи от кластерен тип са основани
върху съвпадението на интереси, при които също
се ползуват договори, но времето на действие на
договорите се ограничава от общността на интере-
сите между двете страни (Коев, 2003 г.). Още тук
трябва да се направи още едно уточнение, че биз-
нес кластерът може да възникне и се развие не са-
мо на основата на предприемаческата мрежа, а
също така и върху изградени субконтракторни ве-
риги1 (Тодоров, 2001 г.).

При субконтракторните вериги (веригите от
подизпълнители) от своя страна съществува една
или няколко доминиращи корпорации, а МСП са
поддоставчици, пасивни "реципиенти" на ноу-хау
и пазари. Така понятието предприемаческа мрежа
се оказва по-тясно от бизнес кластер, докато при-
мерите с т.н. "естествени" местни кластери (за раз-
лика от стимулираните чрез различни мерки) са на
конкурентни на световно ниво отрасли, които са се
развили като производствени системи чрез висока
степен на специализация, както  между агломерати
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1. Разграничението по отношение участието на МСП се прави задълбочето от проф. д.и.н. Кирил Тодоров.



от равнопоставени, така и от доминиращи корпо-
рации и подчинени фирми подизпълнители.

Тези естествени или "зрели" кластерни мрежи
се намират главно в Западна Европа и в Северна
Америка, те практически са спонтанно възникнали
в географските си региони и съществуват от десе-
тилетия. От своя страна, новите кластери обикно-
вено са резултат от прилагането на някакъв вид це-
ленасочена политика. Тя представлява съвкуп-
ността от целенасочени мерки, ориентирани към
създаване на благоприятни условия и стимулинане
на взаимовръзките между бизнес единиците. Най-
често за пример се дават инициативите в Сканди-
навия (примерът се развива по-натътък в статията)
и Австралия от последното десетилетие на 20-ти
век.

Съществуват и предприемачески мрежи, осно-
вани върху споделянето на еднакви или сходни
етични ценности. При тях нормите са установени
върху традиции и схващания в религията, етноса и
др. Най-твърдите предприемачески мрежи на рели-
гиозен признак са юдейските и ислямските пред-
приемачески мрежи. При етническите най-разпро-
странени са китайските (цитирани и след това в
текста) и индийските предприемачески мрежи.

Концепцията за кластерите на Майкъл Портър
(Porter, 1990) развива значително рамката, обясня-
ваща смисъла на предимствата на работата в клас-
тер, в частност и за МСП. Тази концепция се бази-
ра на връзката между географската концентрация
на отраслите и конкурентоспособността на съот-
ветния регион. 

Портър определя кластера като географски де-
финирана група от взаимосвързани фирми и асо-
циирани институции в определена сфера, свързва-
ни от общи характеристики и допълващи се особе-
ности (Porter, 1990). Тези кластери представляват
концентрация на експертност между тясно свърза-
ни в отрасъл/отрасли фирми, в които се правят зна-
чими инвестиции в специализирани производстве-
ни фактори и в които се отключва и поддържа спи-
ралата на положителния растеж. Тези агломерации
от производители, клиенти и конкуренти, които
или са разположени в географска близост, или са
свързани от допълваща се експертиза, стимулират
ефективността и засилват специализацията.

Сред аргументите за успеха на бизнес класте-
рите е разбирането, че съществуват като система,
при която рискът се социализира сред широк кръг
от обществени и частни институции (Schmitz,
Musyck, 1994). На МСП не им се налага да изнасят
цялата тежест по развитието на нови технологии,

откриването на нови пазари, обучение на работна
сила или набиране на капитали. Много от разходи-
те по специализацията се споделят или са заложе-
ни в гъстата мрежа от институции. МСП извличат
ползи в тези мрежи поради факта, че веднъж раз-
вити, тези връзки позволяват на фирмите да заси-
лят стратегическите си маркетингови възможности
и да се конкурират ефективно в сфери и канали,
контролирани традиционно от по-големите фирми.

Конкурентните предимства са комбинацията от
вътрешните и външни ресурси, бизнес средата на
национално и регионално ниво, там където се взе-
мат стратегически решения и се раждат бизнес
инициативите. В бизнес средата на национално ни-
во хората имат обща култура, говорят на един език
и имат доверие помежду си (вж. Фиг. 1). Дори и
най-съвременните комуникационни технологии не
могат да заменят директния контакт, точката, къде-
то се обменят така наречените некодирани типове
информация.

Докато физическият капитал е мобилен (циф-
рова информация, компоненти и машини), до оп-
ределена степен човешкият капитал също, то соци-
алният капитал е в националната култура и инсти-
туциите.

Създаването на мрежи от фирми като вид плат-
форми за самоподпомагане на МСП е основано на
идеята, че контактите и сътрудничеството с други
фирми е най-добрият начин за една малка или
средна фирма да разрешава проблемите си и този
процес на взаимно учене може да бъде подпомаган
от външна подкрепа и от посредничество. Логика-
та се развива от факта, че кластерът е по-добре
снаражен с техника и технология, отколкото са от-
делните фирми, ако действат самостоятелно, без
ползите от ресурсите за допълването помежду им.

В голяма част от литературата кластерите и
мрежите са концепции, интегрална част от пара-
дигмата за индустриалната зона (Arzeni, Pellegrin,
1997). Разглеждайки зрелите или "естествени" кла-
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Фигура 1. Бизнес среда на една нация.
Източник: Porter M., The Competitive Advantage of Nations



стери, най-често даваният пример е с региона на
Емиля-Романя в Северна Италия, чийто възход
към просперитета е постигнат чрез създаването на
мрежи между малките фирми, като се подчертава
гъвкавата специализация в производството между
фирмите в този регион, наричан от някои "Третата
Италия" - "Terza Italia" (Piore, Sabel, 1984, Тодоров,
1992 г.). Другите емблематични примери са индус-
триалните райони на Баден-Вюртемберг в Южна
Германия, Западна Ютландия в Дания и Югозапад-
на Фландрия в Белгия. Изследванията, подобно
при Третата Италия, са концентрирани върху про-
учване на ролята на обществените и частните ин-
ституции за предоставянето на кредити и услуги за
подпомагане, обучение на предприемачи и на ра-
ботна сила и договарянето на нивата на заплащане.

Интересен феномен са мрежите между китай-
ските фирми, развити в цяла Азия и поддържащи
се на база на устни споразумения и доверие. Тези
мрежи съдържат и от характеристиките на евро-
пейските, като връзката със семейството, рода,
произхода или диалекта, семействата се
поддържат едно друго в мрежите, имат множество
общи партньори, търговски сделки, споделен риск
и печалби. По-особеното, че много от тези мрежи
не са концентрирани в определен регион, е свърза-
но с клановия (родов) характер на организационно
структуриране и концепцията за "гуанкси"
(връзките) (Anwar, 1996), прилагана чрез взаимно
притежание на дялове във фирмите, семейни
връзки и система от практики за постигане на ико-
номия на мащаб и конкурентоспособност, при коя-
то се предпочита работата в кръга главно на други-
те китайски фирми от съответния клан. Много от
тези мрежи изпълняват и ролята на вътрешни бан-
ки, ресурсни центрове за работници и мрежи за
преодоляване на търговските ограничения за
достъп на даден пазар.

За прототипи на другия вид кластери - новите
и възникнали в резултат на формални инициативи
и програми, са тези в Скандинавия (по-точно стра-
ните от Северна Европа). Така един от моделите,
разработен от Датският технологичен институт в
Орхус, предоставя механизъм за преодоляване на
наследените в датската промишленост структурни
слабости и по-специално доминирането на МСП.
Вдъхновена от успеха на бизнес кластерите в Тре-
тата Италия, програмата започва през 1989 г. и
продължава до 1992 г., като основно стимулира
оцеляването и растежа на фирмите от сектора на
МСП, като компенсация на спада във възможнос-
тите за заетост при сектора на големите фирми

(Arzeni, Pellegrin, 1997). Отличителна характерис-
тика на този модел е посредническата роля на не-
зависимите експерти (понякога финансов "вете-
ран" или технически експерт), отговорни за коор-
динирането на процеса на вътрешнофирмено
сътрудничество.

Създаването на мрежи за сътрудничество меж-
ду МСП се оказва ключово за подобряването на
конкурентоспособността на Дания на национално
равнище и следва идеята за развитието на специ-
фични за фирмата компетенции сред МСП като
трамплин за глобална конкурентоспособност. Този
датски модел се развива след това в Уелс, Югоза-
падна Англия, Норвегия, Канада, Австралия и Но-
ва Зеландия.

Разглеждайки различните кластери, можем да
разграничим още една класификация - в зависи-
мост от взаимовръзките между фирмите в класте-
ра може да се говори за: вертикални кластери, хо-
ризонтални кластери, секторни кластери - класте-
ри от смесен тип. Вертикалният кластер включва
фирми от една производствена верига - основно
производство и неговите поддоставчици. Хоризон-
талният кластер включва предимно обединения от
малки фирми, сътрудничещи си с цел решаване на
най-различни проблеми. Секторните кластери са
от смесен тип, обединяващи фирмите на хоризон-
тален и вертикален принцип.

По въпросите за поставените цели на кластер-
ната инициатива те могат да се групират в шест ос-
новни сегмента (вж. Фиг. 2):

- научи изследвания и изграждане на мрежи;
- прилагане на различни политики;
- търговско сътрудничество;
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Фигура 2. Кръг на целите на кластерната
инициатива.

Източник: Solvel O., G. Lindkvist, C. Ketels, The Cluster

Innitiative Green Book



- образование и обучение;
- иновации и технологии;
- развитие на кластера.
Някои от кластерните инициативи целят разви-

тието само на един от тези сегменти, докато други
включват и няколко сегмента.

Идентифициране на факторите, способства-

щи за по-голямата конкурентоспособност на

опериращите в рамките на кластер МСП.

Слабостите на МСП в голяма степен се
свързват с недостига на човешки и финансови ре-
сурси, неефективния малък мащаб на дейността,
ограниченото пазарно надмощие. И това е напълно
валидно, ако фирмите функционират изолирано. В
действителност, ако МСП се групират в кластери,
те могат да бъдат успешни и да се конкурират до-
ри с големите фирми.

Като говорим за значението на кластерите за
повишаване конкурентоспособността на МСП, на
първо място можем да изтъкнем високата вътреш-
на конкуренция в кластера по неговата хоризонта-
ла. Оттук стремежът на предприемачите да снижа-
ват разходите, увеличават ефективността, подобря-
ват качеството на продуктите/услугите, скъсяват
времето за реакция на нуждите на пазара, търсене-
то на нови клиенти, пазари, дистрибуционни кана-
ли. По този начин се получава един процес на се-
лектиране, при който в началния етап много отдел-
ни фирми може и да не оцелеят, но системата реге-
нерира останалите на по-високо ниво на техноло-
гиите, мениджмънта и пазарния потенциал.

Стимулирането на естествено развиващото се
предприемачество и кластерите означава загърбва-
не както на политиката на твърда намеса в бизне-
са, така и на неолибералната политика на пълна не-
намеса (laissez-faire). Изисква се една политика на
гъвкавия подход с очаквани променливи резултати,
препроектиране на дейностите според реакциите
на частния бизнес, степента на успеха, постигане-
то на целите, появата на нови предизвикателства,
възможности и заплахи (Bertini, 1999).

Всеобхватно е откритието по отношение на
кластерите за проактивните мерки за инвестиции-
те в човешки ресурси и програми за обучения. Те
включват частния сектор на местно равнище по на-
чин, по който да се постигне максимално близко
посрещане на нуждите на предприятията. Общо
споделяните проблеми за сравнителния недостиг
от квалифицирана работна ръка са спомагали за
климата, при който МСП преследват по-висока
конкурентоспособност на база динамика в инова-

ции, гъвкавост, качество и етика, вместо ориенти-
ране към цените и минимизиране на разходите
усилия.

Присъствието на силни творчески сдружения
също е изиграло важна роля в този контекст.
Особената социална структура на областта -
например в Третата Италия, характеризирана с
ниско ниво на пролетаризиране и дълбоко вродени
връзки с традиционната институционална и
обществена субкултура, допълва предпоставките
за успеха. Един от примерите е с почти запазената
традиция за методите и функционирането на
сладкарството  (Schmitz, Musyck, 1994).

Изследването, което прави Бертини в области-
те от Третата Италия, показва (вж. Табл. 1), че об-
щите елементи между тях обикновено са почти
невъзможни за трансфериране като: трудолюбие,
занаятчийски традиции, работа в задруги, полити-
чески консенсус и т.н. 

По други фактори като отношение към колек-
тивната работа, местна административна проак-
тивност, политически връзки с управляващите
партии, присъствие на профсъюзи се различават и
най-вероятно това са и факторите, по които е
възможно най-бързо въздействие и промяна.

Стъпките, с които се обяснява развитието на
мрежите в този регион, са реорганизирането на за-
наятчийските и земеделски дейности за един по-
широк пазар, освобождаване на специализирани
работници и техници от големите фирми в региона
или спонтанно създадени и отделили се от големи-
те фирми малки стопански структури, спад и де-
централизиране на производството в по-големите
фирми, щастливи, случайни и непредсказуеми ин-
дивидуални и групови инициативи.

Веднъж дала резултат на пазара и довела до
печалби, базата от знания чрез някои от първите
фирми започва да генерира мултиплициране сред
другите чрез следните нарастващи по сложност
механизми (Bertini, 1999):

- имитация - навлизане със същия или подобен
продукт или бизнес на вече съществуващите и ус-
пешни фирми и създаване на хоризонтално разпро-
странение;

- децентрализация - на база споразумение или
принудителна, поради разходните фактори;

- кластеризация - развиване на дейности по
дължината на веригата на добавената стойност,
особено в технологичния и в сектора на услугите -
инженерингови производства, изследвания, проек-
тиране, консултиране - при междинните продукти,
компоненти, допълващи се дейности;
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- синергийна диверсификация - производство
на различен продукт или услуга за пазара на вече
настанилите се фирми или подход към различни
групи клиенти, използувайки същата технология.

Всички тези механизми са били съпътствани от
възприемане и вдъхновяване от положителните
примери и успешния опит. В модерната икономика
много от тези механизми се контролират и стиму-
лират чрез кластерните инициативи2, насочени
към част от сферите на въздействие (вж. Фиг. 3):
регионална, индустриална и политика за МСП, по-

литики за привличане на преки чуждестранни ин-
вестиции (ПЧИ), научноизследователска и развой-
на дейност.

От регионална гледна точка клaстерите се
създават с цел насърчаване на развитието на слабо
развити региони или за съживяване на замиращи

свързани производства чрез пренасочване на мер-
ките от намаляване на разходите (субсидии,
данъчни преференции и др.) към стимулиране на
иновации и създаване на нови обединения. Поли-
тиките за привличане на ПЧИ също се преориен-
тират от привличане на инвеститори и създаване
на нови производства към обединения в кластери с
цел по-всеобхватни инвестиции. При кластерите с
научноизследователска насоченост усилията се на-
сочват към т.нар. научноориентирани производ-
ства.

Значението за конкурентоспособност за МСП в
кластера е свързано на първо място с ниската цена
на информацията и на продуктовата диференциа-
ция, поради наличието на голям брой от по-
дизпълнители, производители на подкомпоненти.
В допълнение е и възможността да се управлява и
контролира ефективно производственият процес
по неговите етапи.

Същевременно МСП в кластерите могат да
концентрират ограничените си ресурси само в ед-
но направление - един продукт или услуга, отдел-
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Фактори Региони

Емиля- Венето Тоскана
Романя

Предприемачество Силно Силно Средно
сред фермерите

Занаятчийска Силно Силно Силно
традиция

Трудолюбие Много Много Силно
силно силно

Работа в задруги Много Силно Силно
силно

Отношение към Силно Средно Слабо
колективната работа

Местна солидарност Силно Средно Силно

Присъствие на Силно Слабо Средно
профсъюзи

Институционално Много Средно Силно
посредничество силно

Местен политически Силно Силно Силно
консенсус

Местна Много Средно Средно
административна силно
проактивност

Регионални Силно Слабо Средно
инициативи за
подпомагане

Политическа защита Слабо Силно Слабо
от централното
правителство

Таблица 1. Социо-психологически фактори в
трите най-добре представящи се региона на

"Третата Италия"

Източник: Bertini S., Stimulating Spontaneous Development

and Clustering SMEs
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Фигури 3. Кластерната инициатива
Източник: Министерство на икономиката, Обзор на

кластерната инициатива и предпоставки за

приложението й в България

2. Понятието беше въведено и изяснено в предходната точка.



на част от производствения цикъл или от веригата
на стойността. Възможно е, поради лесния им
достъп до допълващи се етапи или компоненти и
специализирани ресурси, навлизането на опреде-
лен пазар да е по-евтино и по-малко рисковано.

При определено ниво на развитие на кластера
МСП могат да се възползуват от колективните пре-
имущества и на териториалната концентрация. Ре-
гионът, в който се намират, се оказва привлекате-
лен за клиенти, доставчици на материали, достав-
чици на технологии, професионалисти и т.н.

Наред с това местните власти и бизнес асоциа-
циите концентрират много по-голямо внимание
върху проблемите на съответния сектор и нуждите
от подкрепа на фирмите в него. Това води до анга-
жирането на цялата общност с успеха на кластера
и до консолидиране на външните за сектора иконо-
мически фактори - специфична инфраструктура,
имидж, секторна ориентация на услугите.

Повечето успешни кластери могат да осигурят
и висока степен на солидарност за отрасловата си-
стема и перспективи за дългосрочна конкурентос-
пособност, базирана на синергията на различните,
но обвързани дейности. Синергията зависи същес-
твено от механизмите за поръчване на стоките, ус-
лугите и оборудването, от обмена на допълнителна
информация, от решаването на проблемите на
сътрудничеството между различните предприятия
(например между производителя и ползвателя на
оборудване или на услуги), от наличността и спо-
делянето на квалифицираните работници и техни-
чески кадри между предприятията.

Обобщенията, направени на подобна основа за
смисъла на работата на МСП в кластерите за Тре-
тата Италия (Bertini, 1999), при условие че те се
подлагат на риска от неспирния процес на селек-
ция (в резултат на по-високата в рамките на клас-
тера конкуренция), са в следните насоки:

- МСП са фокусирани - що се отнася до дей-
ността, компетенциите и ориентацията на ресурси-
те им;

- МСП развиват способности и  отношения за
бързо и адекватно решение на проблемите;

- предимството за ползуване на иначе не-
достъпни отделно колективни ресурси;

- работят в стимулираща среда, богата на кон-
курентен натиск и съперничество, информация и
примери;

- работят в обстановка на доверие, при която
даже по-малките производители се чувстват
защитени и уважавани от общността.

Проблеми и стимули за развитие на успеш-

ни кластери от МСП.

При усилията за идентифициране и развитие
на кластерите трябва да стои разбирането, че стра-
тегиите за подпомагане на кластерите не може да
бъде детерминиращи. Няма автоматични и твърди
взаимовръзки между инициативите и мерките и
резултатите от тях, както е било при традиционни-
те подходи отгоре-надолу, прилагани при концент-
рацията на отрасли до 70-те години на 20-ти век в
западните държави и при индустриализацията и
специализацията на страни и региони при плано-
вите стопанства. Важна е ролята на "случая" и на
естествените реакции на бизнеса, които могат и да
се различни от проектираните и зависят от социал-
ните условия, културата, традициите, местополо-
жението, институционална среда, икономическата
и конкурентната среда.

Ако трябва да анализираме проблемите пред
развитието на кластерите с конкретен пример,
такъв може да се яви случаят с ефекта от кластер-
ната инициатива в Дания. Следвайки лаг от близо
3 години след приключването на програмата за
създаване на кластери, констатациите в Дания са,
че за две трети от участващите фирми програмата
за развитие на мрежите е била от полза, докато
близо една трета от създаваните мрежи през 1995 г.
вече не са съществували (ADTI, 1996).

При това близо две трети от финансирането
или не е било използувано, или е било отнесено за
грантове за проекти, които повече не са просъщес-
твували след приключването им. Липсвали са и яс-
ни доказателства за ефективността на скъпите обу-
чения на посредниците по програмата и за реални-
те финансови постижения и/или обучителни ефек-
ти. Участието в мрежите е било възприемано чес-
то като вариант за получаване на грантове. Сътруд-
ничеството пък не е било възприемано като стояща
в основата цел, а по-скоро като начин за поддържа-
не на съществуващото преди това ниво на иконо-
мическа активност и постигане на растеж чрез фи-
нансово съдействие.

Паралелно с това на база на опита в Баден-
Вюртенберг се дават аргументи, че в дългосрочен
план и при различните кластери не се открива зна-
чима взаимовръзка между проектираните мерки и
представянето на конкретния регион (Ingley, 1999),
а някои автори (Schmitz, Musyck, 1994) дори са на
мнение, че не е съвсем убедително да се смята, че
представянето на един  кластер може да послужи
като ролеви модел за други региони в света. Под
въпрос се поставя въобще фактът, че факторите,
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допринасящи за успеха на кластерите, могат да
бъдат лесно възпроизведени, нито пък трансфери-
рани на готово.

Групите фактори, от които основно зависи про-
цеса на стимулиране на кластерната инициатива,
могат да бъдат изведени като:

- пазарна среда;
- бариерите пред навлизане в бизнеса;
- ноу-хау;
- доверие и икономическа свобода.
МСП инвестират и предприемат инициативи

само ако са идентифицирали положителни
възможности на пазара и реалните перспективи за
търсенето за тях са по-важни от нивата на лихвите.
Това върви в паралел и със стимулиране на конку-
ренцията, която за МСП се свързва и с по-големия
избор за доставчици и клиенти, стимулите за подо-
брения в производителността и специализация.

Институционалните бариери за навлизане на
нов бизнес се асоциират главно с бюрократичната
сложност, фискалната тежест, институционалната
неефективност, социалната среда. Освен на мак-
рониво тук от особена важност са усилията на ни-
во фирма, а именно:

- действията на местната администрация за
предоставяне на обществени услуги и адекватни
области и площи за разгръщане на фирмената дей-
ност;

- присъствието на посредници - обикновено
асоциирани и с публично-частните партньорства,
които биха помогнали на МСП да решават админи-
стративни, правни и договорни проблеми (често и
свързване с клиенти и доставчици) и да улесняват
достъпа до критични производствени фактори -
банкови или др. кредити, информация, транспорт-
на инфраструктура, работна сила и др.

Дори и при най-добрата институционална сре-
да и положителни очаквания за търсене на пазара
за успешно стартиране и развитие на бизнес e не-
обходимо наличие на определени компетенции и
ноу-хау сред общността и бизнеса. Те могат да са
базирани на традиционни за региона дейности (за-
наяти) или на развито ноу-хау от съществуващо го-
лямо предприятие, дори и на фактори като
завръщане на емигранти, местни подизпълнители,
туристически интерес, публични поръчки или ин-
вестиции. Разбира се, това ноу-хау е необходимо
да циркулира и да не бъде контролирано от една
фирма или фамилия. Това може да касае и нивото
на социална интеграция (контратеза на разслое-
ността и доминирането на монополи). Освен ноу-
хауто в пасивния му вид, прилагано в текущата

дейност, е важно да се създадат структури в съот-
ветните области за изграждане на взаимовръзки
както между МСП, така и между бизнеса и по-фор-
мализираното знание, възпроизвеждано от техни-
чески училища, университети, изследователски и
обучителни центрове и лаборатории.

Доверието и икономическите свободи са
свързани с разбирането за допускането на множес-
тво модели за стопанска инициатива, чувството за
идентичност и възможността за всеки индивид и
социална група да участва равнопоставено в сто-
панския живот. В един такъв контекст в голяма
степен решенията и регулациите може да зависят
от асоциации на МСП на регионално ниво, а тези
асоциации биха се явили и като посредници с бан-
ковата система, администрацията и предоставяне-
то на специализирано ноу-хау.

Акцентът на кластерната инициатива е да орга-
низира усилията за повишаване на икономическия
растеж и конкурентната способност на клaстера в
даден регион, включващ фирмите от клaстера, пра-
вителството и/или научната общност. В света са
идентифицирани общо 509 клaстерни инициативи
(Solvel, Lindqvist, Ketels, 2003). В повечето случаи
клaстерните инициативи се инициират от прави-
телството - 32%, 27% от самата индустрия и 35%
са плод на съвместни усилия между правителство-
то и частния сектор. Само 5% са инициирани от
университети. Не са идентифицирани клaстери,
инициирани от международни организации. По от-
ношение на финансирането голяма част от клaсте-
рите са финансирани първоначално от държавата
(54%), от индустрията (18%) и съвместно (25%).

Ефективността на клaстерната инициатива се
измерва чрез показателите подобрена конкурентна
способност на фирмите в клaстера и растеж на
клaстера. Данните показват (Solvel, Lindqvist,
Ketels, 2003), че клaстерната инициатива влияе по-
слабо върху конкурентната способност в междуна-
роден мащаб и още по-слабо върху създаването на
нови технологии.

Три са основните параметри, влияещи върху
успеха на самата кластерна инициатива: бизнес
средата, икономическата политика и силен клас-
тер, около който е формирана кластерната инициа-
тива.

По отношение на субекта, създаващ кластерни-
те инициативи, е трудно да бъде даден еднозначен
отговор на въпроса кои инициативи са успешни -
тези, проектирани от държавата, от частния сектор
или от съвместно инициираните. Като по-тесен
случай анализите показват (МИ, 2003 г.), че клас-
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терните инициативи, в основата на които са науч-
ните общности в услуга на бизнеса, са с висока
ефективност. Обмяната на опит също е фактор,
влияещ положително върху успеха на кластерната
инициатива.

Изводи:

Добилата популярност през последните някол-
ко години в България тематика за кластерите пред-
стои да получи сериозно развитие както на концеп-
туално, така и на ниво подготовка на институции и
пилотни отрасли. Същевременно вече са десетки
обосновките за развитие и включване в кластерна
инициатива на самите стопански единици, обеди-
нения и местни власти, при които кластерът се раз-
глежда като инструмент за грантова схема, концен-
трираща финансова и технологична помощ.

Значението на кластерите за повишаване кон-
курентоспособността на МСП е свързано в голяма
степен с възможността от икономия на мащаба, по-
стигано чрез работата в мрежа. Снижават се разхо-
дите, увеличава се ефективността, подобрява се
качеството на продуктите/услугите. В голяма сте-
пен се споделя търсенето на нови клиенти, пазари,
дистрибуционни канали. Оскъдните ресурси за ра-
ботещите в кластер се разпределят по-рационално,
а чрез проактивни мерки се осъществяват иначе
почти невъзможни в индивидуален план инвести-
ции в човешки ресурси и програми за обучения. 

В основата на успешните бизнес кластери от
МСП стоят естествено зародили се и развити пред-
приемачески мрежи. Затова е важно в нашата стра-
на да се идентифицират предприемачески мрежи,
възникнали и развили се по естествен начин, на ба-
за на даденостите на региона (и въпреки неблаго-
приятното развитие на средата). Проблемите, пред
които може да се изправи успешната кластерна
инициатива, са пазарната среда, бариерите пред
навлизане в бизнеса, наличие на технологично и
управленско ноу-хау и доверие и икономическа
свобода.

В тази насока са и необходимите мерки от цен-
тралната и местната администрация чрез  предпри-
съединителните и бъдещите структурни фондове
да стимулират на развитието на кластерите и кон-
курентоспособността на участващите МСП. Екс-
пертите и организации, предлагащи бизнес услуги,
пък трябва да поемат ролята на посредници в кла-
стерите, да подпомагат МСП и  улеснят достъпа до
критични производствени фактори - банкови или
др. кредити, информация, транспортна инфра-
структура, работна сила и др.
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