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25% 45

40% 71

12% 21

9% 17

14% 25

Q1 Как оценявате мерките в помощ на предприятията във връзка с
негативното влияние на COVID-19, преприети от правителството?

Answered: 179 Skipped: 0

TOTAL 179

Балансирани
спрямо...

Нужни са
допълнителни...

Прекомерни,
заради...

Това са пари,
изхарчени...

Друго (моля
посочете)
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ANSWER CHOICES RESPONSES

Балансирани спрямо възможностите на бюджета и на нашата страна

Нужни са допълнителни мерки, финансирани с повече пари от бюджета

Прекомерни, заради харченето на публични ресурси, от които ще се възползват не всички субекти

Това са пари, изхарчени напразно, без ефект (т.нар. helicopter money)

Друго (моля посочете)
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29% 49

34% 58

16% 27

11% 19

20% 34

15% 25

6% 10

Q2 Кои от финансовите инструменти, анонсирани от Министерство на
финансите, определяте като полезни за Вас? Линк към мерките

Answered: 169 Skipped: 10

Total Respondents: 169  
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Микро кредити
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Капиталови
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ANSWER CHOICES RESPONSES

Безлихвени кредити с максимален размер 4500 лв. за лицата в неплатен отпуск и самоосигуряващите се

Необезпечени кредити за осигуряване на ликвидност на МСП до 300 000 лв.

Кредити за МСП с лихвена субсидия с размер до 3.6 млн.лв.

Кредити за МСП и средно-големи предприятия до 3,6 млн.лв.

Микро кредити за предприемачи и самонаети лица до 50 хил.лв.

Капиталови инвестиции до 800 хил.лв., насочени основно стартиращи и иновативни предприятия

Кредити за финансиране на градското развитие до 40 млн.лв.
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6% 11

61% 108

14% 25

4% 8

3% 5

12% 21

Q3 Какви са очакванията за Вашия бизнес до края на годината във
връзка с ограниченията, заради вируса и извънредното положение?

Answered: 178 Skipped: 1

TOTAL 178

Не очакваме да
се справим и...

Ще оцелеем, но
няма да стиг...

Очаквам да
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Ще задържим
бизнеса до к...

Друго (моля
посочете)
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ANSWER CHOICES RESPONSES

Не очакваме да се справим и ще закрием фирмата

Ще оцелеем, но няма да стигнем нивото от преди кризата

Очаквам да стигнем нивото от преди кризата

Не само ще оцелеем, но ще имаме и по-добри резултати от тези преди кризата

Ще задържим бизнеса до края на годината, за да ползваме помощта от държавата

Друго (моля посочете)
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53% 95

44% 79

9% 16

38% 67

43% 76

24% 43

7% 13

12% 21

10% 17

Q4 Какви мерки, считате че трябва да се предприемат на европейско
ниво, за да се възстанови по-бързо икономиката?

Answered: 178 Skipped: 1

Total Respondents: 178  
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ANSWER CHOICES RESPONSES

Съвместни решения на ниво ЕС, а не всяка държава да се изолира в справянето с проблемите, вследствие от
коронавируса

Гарантирано придвижване на стоки и суровини по трансевропейските коридори и на капитали

Осигуряването на свободното движение на хора и услуги може да изчака

По-важно е да има мерки за стимулиране на вътрешния пазар у нас за ползването на услуги

Поетапно облекчаване на ограничителните мерки

Политики насочени към ускорена дигитализация на икономиката и електронно управление

Активизиране на действието на сключените споразумения на ЕС с трети страни и ускоряване на преговорите по
нови

Ускорена интеграция и имплементиране на комбиниран транспорт

Друго (моля посочете)


