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Резюме 

Безспорно българската индустрия е разположена на кръстопът между две 

коренно различни системи: индустрия на споделянето (или Индустрия 4.0) и 

индустрия на възможностите (или Аутсорсинг индустрия). Дилемата пред 

развитието на съвременната българска индустрия се допълва от мерките и 

средствата (предимно от фондове на ЕС) за дигитализация на българския бизнес и 

в същото време в създаване на общата нагласа и институционална подкрепа към 

това, че българската индустрия е част от европейската верига на стойността 

(предимно на първите й равнища). 

Независимо от стратегическия избор на различните управленски равнища (все 

още няма утвърдена Стратегия за ре-индустриализация на България – б.а.), една 

от важните особености на съвременната индустрия е организацията на 

процесите, а в съвременното пазарно общество – организацията на маркетинга и 

продажбите. Водещите практики в световен план ориентират развитието на 

фирмите към създаване на необходимите предпоставки за лидерство на 

маркетинга в индустриалните организации, като именно правилната организация 

на маркетинга следва да даде отговора: на къде отива българската индустрия. 

Настоящият доклад поставя следните въпроси за решаване: 1. Как се развива 

световната индустрия. 2. Къде се намира българската индустрия и какви са 

перспективите за развитие на Индустрия 4.0 чрез Интернет 4.0. 3. Какви са 

перспективите за развитие на българската индустрия.  

Ключови думи: индустриален растеж; индустрия 4.0; България 
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1. Еволюция на световната индустрия  

Разбирането на състоянието на съвременната българска индустрия изисква да се 

разгледат основните теоретични постановки, свързани с развитието на индустрията 

в световен план. По този начин теорията и практиката в България могат да бъдат 

съпоставени с основните тенденции в развитите икономически страни. 

Така, световната литература утвърждава, че в основата на индустриалната 

политика, независимо от социално-икономическото управление, е поставено 

индустриалното развитие. В това направление, под „индустриално развитие“ следва 

да се разбира фундаменталния процес на структурна трансформация на индустрията, 

която е свързана с „ре-локация“ на ресурсите между различните икономически 

сектори (респ. най вече между аграрния сектор, индустриалния сектори и услугите). 

Обичайната „ре-локация“ на ресурсите се приема, че е свързана с насочване на 

ресурсите (респ. труд, капитал и материални активи) към най-ефективните, респ. и 

печеливши, сектори във всеки един момент. 

Традиционно (в литературата), развитието на индустрията се свързва с 

провеждане на структурни реформи в индустрията в 3 основни направления: 

иновации, структурни взаимовръзки, добавена стойност на труда: 

• Иновации: поставени са в основата на т.нар. Шумпетерова икономика, която 

се основава на намиране на нови методи и подходи за използване на ресурсите, или 

ново приложение на съществуващите техника, технология и индустриални 

отношения. Разбира се, важността на иновациите не е еднаква. В голяма част от 

„традиционните“ литературни източници по управление, иновациите се свързват с 

технологично развитие, въпреки това, нетехнологичните иновации имат много по-

голямо значение за индустриалния растеж. Така например, развитието на нови 

маркетингови инструменти и на нови организационни практики на пазарите е по-

ефективно за индустриалното развитие от масово разпространение на вече 

съществуващи производствени технологии. 

• Структурни взаимовръзки: поставени са в основата е разбирането на 

Хиршман, според който, структурните взаимовръзки са ключови за постигане на 

конкурентоспособност на индустрията. Надскачайки разбирането за фирмена 

конкурентоспособност, Хиршман дефинира, че структурните взаимовръзки са 

свързани както с предлагането (производството), така и с търсенето на пазара 

(продажбите). При тяхното управление е важно да се постигнат 3 основни ефекта: 

икономия на агломерацията на производството; икономия от специализацията на 

производството; технологичен трансфер между различни производствени фирми и 

научни лаборатории. При това, за постигане на индустриалния растеж създаването 

на устойчиви национални структурни взаимовръзки между индустриалните под-

сектори се определя като по-значимо от интегрирането на един или няколко 

индустриални под-сектора в световната търговия. 

• Добавена стойност на труда: в основата на разбиране на трудовата ценности 

е теорията на Люис, според който, добавената стойност в съвременната индустрия е 

без лимитна. Индустриалните сектори, които се основават на по-висока добавена 

стойност на труда в даден момент привличат повече и по-качествена работна ръка. 

В случаите, когато сектори с ниска добавена стойност нарастват за сметка на тези с 
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висока добавен стойност (например в страните от ЦИЕ през 1990-те и от далечния 

изток от началото на 21-ви век), индустриалната политика следва да доведе до 

нормализиране на добавената стойност в икономиката. Това поставя на преден план 

въпроса за „добавената стойност“ на заетия с продажбите и с клиентите, вкл. и при 

дигитализация на взаимоотношенията „индустриално предприятие – клиенти“, 

трудов ресурс. 

В допълнение на горното, основните съвременни тенденции, свързани с 

използване националния капацитет за индустриален растеж, са систематизирани 

от Родрик: 

• Икономическото развитие изисква диверсификация, а не специализация: това 

предполага развитие на разнообразен кръг индустриални сектори, а не 

специализиране в няколко „печеливши“ в даден исторически момент под-сектори. 

Независимо от това, над определено развитие, (индустриалния) растежът е възможен 

единствено чрез последваща интелигентна специализация. 

• Независимо от развитието на услугите, на-бързо растящите страни са тези, при 

които индустрията заема най-висок относителен дял в икономиката. 

• Индустриалния растеж най-често се асоциира с реализиране на структурни 

промени в индустрията. 

Съгласно горните аргументи, развитието на техниката и технологията е 

достигнала до такива равнища, че последващо индустриално развитие е възможно 

основно чрез насърчаване на търсенето на индустриални продукти. При това, 

глобалното търсене на позволява вакуум, липсата на достатъчно предлагане за 

задоволяване на съществуващо търсене, води до промяна на търсените индустриални 

продукти. Така по отношение на потребителите и пазара, според доклада на ООН за 

индустриално развитие, е налице следния кръг от въпроси, водещи до 

индустриалното развитие: 

• Потребителите повишават своите доходи (във времето), което води до промяна 

в търсените от тях продукти, вкл. и намаляване на цените на традиционните 

продукти; 

• Конкуренцията на пазара кара традиционните сектори да се трансформират 

като повишат своята ефективност; 

• Повишената ефективност, допълнително „тласка“ цените в различни сектори 

да намаляват.  

• Намалените цени, водещи до повишена платежоспособност на потребителите, 

„карат“ производителят да търси диверсификация в нови, респ. иновативни, 

продуктови предложения. 

Практическият смисъл на този „кръговрат“ на индустриалното развитие е, че 

днешните „нови (респ. иновационни) продукти“ са утрешните „удобни (респ. 

ежедневни) продукти“. Скоростта на развитие на икономиката зависи от скоростта, 

с която се „движи“ кръговрата на индустриалното развитие. По този начин, колкото 

повече „усилия“ прави даден под-сектор, за да се развива, толкова по-бързо трябва 

да се развива той в бъдеще. 

В допълнение на горното, може да се направи бърз преглед на развитието на т.нар. 

Индустрия х.0 през годините, свързано с „революционните“ промени в Индустрията 
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и взаимовръзките между основните производствени фактори (Фигура 1.). 

• Индустрия 1.0: Индустриална революция 18-ти век, свързана с механизиране 

на труда и въвеждане на силата на вятъра, водата и парата (парния двигател) в 

производствените технологии. 

• Индустрия 2.0: Индустриалната революция от началото на 20-ти век, свързана 

използване на електрическата енергия и използване на „нова организация“ на 

производството, основа на масовото производство. 

• Индустрия 3.0: Въвеждане на компютрите в помощ на производството през 

1960-те и 1970-те години. При това се постига автоматизация на производството. 

o Индустрия 3.5: Отваряне на локалните икономики в глобален мащаб. При това 1980-

те години започва процес на ре-локация на производствата според ефективността на 

производството. Характеризира се с „изнасяне“ на производства от развитите страни 

към слабо развити икономики. 

• Индустрия 4.0: Въвеждане на Интернет технологиите в производството. 

Позволяват използване на различни облачни технологии, което води до т.нар. големи 

данни, които са в основата на организационно съвършенство. 

• Индустрия 5.0: Въвеждане на Биониката и Биотехнологията в производството. 

Позволява да се използва биологични сензори за контрол и организация на 

производството. Предизвикателството е да се използва подходящ биологичен език с 

отворен код, който да позволява използване на биологични/синтетични клетки в 

индустриалното производство. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Фигура 1. Еволюция на индустрията 
Източник: Собствено представяне и модификация по T&A (Taskforce & Advisor Sàrl), https://www.ta-

ad.biz/en/tindutrie-4-0  

Приемайки предизвикателството, българската индустрия да се дигитализира2 следва 

да се откроят особеностите на т.нар. дигитално предприятие, което се създава на 4 

стъпки3: 

                                                           
2 Вж. Стратегия за цифрова трансформация на българската индустрия (Индустрия 4.0) – б.а. 
3 Допълнително вж. Идриз 2018 – б.а. 

 

Индустрия 1.0 

Първи 

механичен стан 

Механизация 

Водни/Парни  

двигатели 

1784 

 

Индустрия 2.0 

Първа поточна 

линия 

Ел.енергия 

Поточна линия 

Масово производство 

1870 

 

Индустрия 3.0 

Първи дигитално 

управляван струг 

Електроника  

Компютри  

автоматизация 

1969 

 

Индустрия 4.0 

Първа облачно 

управлявана машина 

Кибер системи 

Интернет 4.0 

Мрежови решения 

2009 

 

Индустрия 5.0 

Бионика 

Биотехнология 

(близко) бъдеще 

https://www.ta-ad.biz/en/tindutrie-4-0
https://www.ta-ad.biz/en/tindutrie-4-0
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• Дигитализиране на документооборота на фирмата – работни инструкции; 

производствено-организационни форми; заявления за покупки и доставки; 

продуктови спецификации; 

• Наблюдение на производството в реално време – работа със безжични 

сензори и оборудване, което наблюдава електронно изпълнението на 

производствените операции (IoT: Internet of Thinks); 

• Въвеждане на т.нар. умни процеси, основани на машини и оборудване, които 

могат да следят и да анализират входящата информация и да приемат самостоятелни 

решения; 

• Свързване на производството с Интернет чрез различни B2B и B2C интернет 

работни мрежи. 

2. Еволюция на Българската индустрия 

Безспорно, българската индустрия не може да изостава в своето развитие от 

еволюцията на индустрията в световен мащаб. Независимо от собствения път на 

развитие, българската индустрия „гледа“ в бъдещето с приемане на облачните 

технологии и мрежовия интелект в своята дейност. 

Но все пак някои моменти в развитието на индустрията: 

• Индустрията на България започва да се развива още преди Освобождението с 

откриване на първите индустриални фабрики през първата половина на 19 век. Като 

първото индустриално предприятие в България се посочва Текстилната фабрика на 

Добри Желязков в Сливен, създадена през 1834г. и узаконена с Указ на Султан 

Махмуд II от 16 Февруари 1836г. До Освобождението, според Иван Русев, се 

създават още няколко фабрики като техния брой не е напълно точен и в различни 

литературни източници варира между 11 – 40 фабрики, основани на пара, водна или 

животинска сила (Индустрия 1.0). 

• След Освобождението 1878г. започва изграждане на нови индустриални 

предприятия. Причината според М.Димитров е, че Индустрията е насърчавана чрез 

всевъзможни облекчения и защитавана на всяка цена от чуждата конкуренция с 

покровителствени мита и други средства. Така през 1894 г., е приет първият Закон за 

насърчаване на местната индустрия като от 72 индустриални предприятия (в 1894г.), 

в които са заети 3 027 работника, през 1912г. в България вече има 389 индустриални 

предприятия, в които работят 15 560 работника. Важна тук е диверсификацията на 

производствата, които от предприятия на леката промишленост, свързани със 

селско-стопанската продукция (производство на храни, производство на текстил и 

облекла, производство на тютюни и др.) преди Освобождението, се развиват и някои 

под-сектори на добивната индустрия. Между Първата и Втората Световна война 

развитието на индустрията продължава с ускорени темпове като предприятията 

(предимно малки и средни) са 3 815 и заетите в тях са 87 442 работника през 1934г. 

До голяма степен растежът се обяснява с развитието на енергодобивната индустрия 

и оборудване на предприятията с двигатели, работещи с ел.енергия (Индустрия 2.0). 

Независимо от това, структурата на промишленото производство е строго 

поляризирана като близо 55,4% от промишлената продукция се пада на хранително-

вкусовата промишленост и 19,2% на текстилната индустрия през 1918г. 
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• Преструктурирането на Българската индустрия започва през 1947г. след 

проведената на 23 Декември 1947г. национализация. Към този момент функционират 

4 628 предприятия, в които са заети 158 127 души. В резултат от това се постига 

„окрупняване“ на индустриалния бизнес в страната  като се планира закриване на 

близо 40% от индустриалните предприятия. Приема се и план за Ускорена 

индустриализация и развитие на тежката индустрия: химическа, металургична и 

добивна промишленост. Резултат от това е постигнато преструктуриране на 

индустриалното производство (Таблица 1.). 
Таблица 1. Структура на общата промишлена продукция по отрасли 

Отрасли 1939г. 1948г. 1965г. 

Производство на електро- и топлоенергия 1,8 1,8 2,3 

Топливна промишленост 4,6 4,2 3,8 

Черна металургия 0,2 0,1 2,2 

Цветна металургия 0,3 2,4 4,4 

Машиностроителна и металообработваща индустрия 2,4 7,3 16,5 

Химическа и каучукова промишленост 1,9 2,2 4,8 

Промишленост на строителните материали 1,8 1,7 3,8 

Дърводобивна и дървообработваща промишленост 10,3 11,6 4,8 

Целулозна-книжна промишленост 1,5 1,6 0,9 

Стъкларска и порцеланово-фаянсова промишленост 0,3 0,5 0,8 

Текстилна промишленост 19,8 14,3 10,1 

Шивашка промишленост --- 4,0 4,4 

Кожарска и кожухарска промишленост 2,1 2,8 1,8 

Полиграфическа промишленост 1,7 1,4 0,4 

Хранително-вкусова промишленост 51,2 41,4 31,8 

Други отрасли на промишлеността 0,7 2,9 7,2 

Източник: Авторски колектив (Любен Беров и Димитър Димитров – ред.), Развитие на индустрията в България, изд. 

Наука и Изкуство, С., 1990г.стр.295 

• След 1966г. България продължава курса за ускорена индустриализация, но 

акцент се поставя върху модернизацията на производството, както и на механизация 

и автоматизация на производствените процеси, вкл. и използване на ЕИМ в 

производството (т.е. намаляване на ръчни труд да сметка на машинния). В основата 

е поставено ускорение на Научно-техническия прогрес (Индустрия 3.0). При това се 

постига преструктуриране на икономиката като най-значимия под-сектор (с 29,6% 

от произведената продукция през 1988г.) се откроява машиностроителната и 

металообработващата промишленост, следвана от производството на храни и 

напитки (с 22,7% през 1988г.). 

• Следваща промяна в индустриалната структура на България започва през 

1989г. с приемане на Указ 56, който дава възможност за развитие на частна стопанска 

дейност.  Към 1989г. индустриалните предприятия са 2 593, а заетите в тях 1,58 млн. 

души. Създавате се значителен брой предприятия, а с приемане на Закона за 

приватизация и следприватизационен контрол през 1992г. голяма част от държаните 

предприятия се продават чрез средствата за масова и касова приватизация. При 

голяма част от сделките, особено при касовата приватизация, българските 

индустриални предприятия стават собственост на чуждестранни инвеститори. С това 

българската индустрия става неразделна част от европейската и световната 

индустрия. При това, част от създадените след 1989г. или приватизирани държавни 

предприятия стават част от международни вериги за производство (Индустрия 3.5). 

• През последните години, след 2000г., особен акцент в развитието на 

индустрията има развитието на Интернет технологиите. Следвайки световното 
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развитие от Интернет 1.0 до Интернет 4.0, българските индустриални фирми все 

повече залагат на използване на облачни технологии и големи данни в своята 

дейност. По оценка на експерти, над 40% от индустриалните предприятия използват 

социални мрежи, Интернет на нещата (IoT) и пр. интернет технологии в своя бизнес 

(Индустрия 4.0). 

Важен въпрос е как се променя българската индустрия за тези години. 

Използвайки данните за производството в индустрията, резултатите от развитието 

може да се представи на следната Фигура 2. 

 
Фигура 2. Динамика на индустриалното производство в България 1939-2017г. 

Източник: Собствено представяне и модификация по Kopeva D., D.Blagoev, N. Shterev, 2012 

Данните от фигурата позволяват да се откроят основните Еволюционни за 

Индустрията периоди: 

• Индустрия 2.0: Характеризиращ нарастване на индустриалното производство 

със сравнителни бавни темпове, свързано със заместване на съществуващото 

оборудване с такова, задвижвано от електроенергия. Поради секторната структура 

на индустрията, ефекта от енергизация на индустрията не е толкова значим. 

• Индустрия 3.0: Характеризира промяна на индустриалната структура като 

сериозно развитие се наблюдава във под-секторите, при които автоматизацията и 

използването на електронно-изчислителни машини е най-ефективно. През този 

период е налице сериозен срив (1991-1997г.) поради вътрешните процеси на 

преструктуриране на индустрията. 

• Индустрия 3.5: за българската индустрия този период започва след 1989г., но 

реалният ефект е след 1997г., като интернационализацията на индустрията води до 

сериозно увеличаване на произведената продукция. До голяма степен през този 

период е компенсиран спада в индустриалното производство от началото на 1990-те 

години. Въпреки това, налице е спад поради общия спад в световната икономика в 

резултат от световната икономическа криза от 2009г. 

• Индустрия 4.0: характеризира се с увеличаващо се производство (след 2009г.). 

Въпреки, че България е сред водещите страни по скорост и достъпност до интернет, 

все още Индустриалните предприятия изостават в използването на облачни и 

мрежови интернет технологии. С това се обяснява и умерения ръст на 

индустриалното производство. 

Индустрия 2.0 

Индустрия 3.0 

Индустрия 4.0 

Индустрия 3.5 
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3. Перспективи за развитие на българската индустрия 

Перспективите за развитието на българската индустрия безспорно са свързани с 

увеличаване потенциала за продажби и производство на продукти от 

индустриалните предприятия и от там – за растеж на индустрията. 

Основополагащата теорията в това направление е теорията за иновативния 

предприемач, дефинирана още 1940-те години от Шумпетер (вж. Forrester, 1961).  

По този начин, за всяка една индустрия е присъщо непрекъснато изменение (респ. 

подобрение), което води до реализиране на все по-добри пазарни резултати. В 

основата на този индустриален растеж се поставя наличието на т. нареченото 

„предприемаческото управление” като икономически феномен (Krafft 2005). В 

допълнение, именно предприемачески ориентирания бизнес се определя като основа 

за съществуването на пазарно-ориентирано управление, основано на търсене на тези 

незадоволени предизвикателства, които разширяват пазарния потенциал над 

съществуващите ограничения. 

При това, съществено за развитието на науката и практиката в областта на 

индустриалното развитие и индустриалната динамика е възможността да се 

изследват взаимовръзките между входа и изхода на системата „индустрия” чрез 

използване на математически инструментариум. Редица изследователи 

концентрират своето внимание върху „системната характеристика” на 

индустриалното развитие. За целта се създават т.нар. системни модели на 

индустриалното развитие, базирани на производствената функция на Кооб-Дъглас и 

Солоу-Суон (Кузнецов и Мичасова, 2007).  

Така от гл. точка на управлението, в съвременните изследвания под 

„индустриална динамика” се разбира „инструмент за: 

• изучаване как индустриалните стратегии и политики се разпространяват сред 

фирмите;  

• изучаване на влиянието на специализацията на фирмите за 

разгръщане/ограничаване на пазарния потенциал, респ. по-широка продуктова 

номенклатура или много тясно продуктово профилиране;  

• изучаване как степента на вертикална интеграция в индустриалния сектор 

определя общото използване на ресурсите.  

Съпоставяйки теорията за бизнес лидерство и изискванията и предпоставките за 

постигане на индустриален растеж се установява тясна взаимовръзка между тях в 

следните три направления: 

• решенията за продуктите определят резултата на фирмата и неговото 

динамично изменение; 

• конкурентите оказват съществено влияние върху реализиране на пазарната 

динамика и растеж на сектора; 

• изисква се сътрудничество с други пазарни субекти, за да се постигне по-

висока степен на интеграция и ръст на производството и продажбите. 

Независимо от установените от редица автори добри възможности за реализиране 

на динамичен и/или устойчив растеж и конкурентоспособност на бизнеса чрез 

управление, основано на бизнес лидерство, все още индустриалната практика в 

България не използва потенциала за растеж и развитие чрез пазарно управление. 
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Това поставя на преден план въпроса: Кои са тези проблемни полета, които 

възпрепятстват въвеждането на управление, основано на бизнес лидерството? 

Разбира се, за отделните индустриални фирми тези проблемни полета имат различна 

степен на важност, но към по-значимите могат да се отнесат следните: 

• Предишен опит на мениджърите. Наличието на минал опит у лицата, вземащи 

управленски решения може да повлияе отрицателно върху приложението на 

маркетинговата концепция по два начина: Първо, предишния опит е свързан с 

възприемане на производствена или технологична ориентация на индивидуалните 

ценности. В този случай се пренебрегват потребностите на потребителите. Второ, 

вземащият решение може да възприема маркетинговата концепция не като теория за 

“управление на търсенето”, а като теория за “манипулиране на търсенето”. 

• Отсъствие на мотивация сред персонала. В редица случаи се наблюдава 

възприемане на потребителите като ценен актив за фирмата от висшето управление, 

но на оперативните нива, сред служителите на фирмата с пряк допир с клиентите, 

последните да бъдат възприети като даденост. В това направление негативно 

влияние може да окаже възприемането на маркетинга от служителите като чиста 

абстракция, т.е. нещо далеч от практическите условия на пазара (виж Идриз 2016). 

• Функционално раздробяване на управлението. В организационната 

структура се формират разнопосочни групи на влияние, които целят постигане на 

собствени цели. Недостатъчната координация между отделите и задълбочаване на 

функционалния конфликт във фирмата може да доведе до намаляване на 

потребителската ценност на предлаганите продукти. Като едни от основните 

причини за развитието на функционалния конфликт са: конфликти по разпределение 

на маркетинговия бюджет и егоцентризъм на отделни организационни 

ръководители. 

• Недоверие към ръководството и страх от промени. Съвременния пазар е 

активна и бързо променяща се структура. През последните години се наблюдава 

бърза промяна на нуждите и желанията на потребителите, както и бързи реакции на 

конкурентите на целевия пазар. В редица случаи ръководството се сблъсква с 

нежелание на служителите за осъществяване на подобни, в редица случаи и 

революционни, промени в бизнеса. 

• Бариери пред работа при пазарни условия. Шнайдер (2002) идентифицира 

типични бариери пред възприемане на пазарния подход като: манипулиране на 

разходите, мотиви на статуса и властта във фирмата, недоверие към постоянните 

решения, преоценка на собствените компетентности и т.н. 

Справянето с отрицателните ефекти на разгледаните проблемни полета може да 

се приеме като първата стъпка към осъществяване на бизнес лидерство в 

управлението в индустриалните фирми. 

В същото време приемането на лидерския подход на управление индустрията 

подобрява вероятността за пазарен успех, но в никакъв случай не го гарантира. За 

целта е необходимо да се работи за още по-тясно сътрудничество с ключовите 

пазарни агенти като: клиенти, конкуренти и контрагенти, особено в бързо 

дигитализираща се бизнес среда, което сътрудничество да доведе до постигане на 
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един общ положителен резултат за всеки един участник в системата за пазарно 

сътрудничество. 

Заключение 

Развитието на индустрията, както в България, така и на световно равнище 

преминава през различни еволюционни етапи: от Индустрия 1.0 през 1784 (за 

България – 1836) до Индустрия 4.0 през 2010г. Основните характеристики на тази 

еволюция е постигане на непрекъснат индустриален растеж, който растеж се 

основава на създаване на организационно съвършенство и сближаване на 

производството и продажбите чрез дигитализация на бизнеса след 2010г. 

Всичко това поставя на преден план въпросът за мястото и ролята на съвременния 

маркетинг и неговата организация. В еволюционен план, при Индустрия 2.0 

маркетинговата роля е да се организират продажбите, през Индустрия 3.0 – 

създаване на маркетингов и/или продажбен екип, до Индустрия 4.0 – създаване на 

маркетингово лидерство с присъщите му организационно бизнес съвършенство, 

основани на използване на дигиталните инструменти на Интернет 4.0 технологии. 

И ако до началото на 1990-те години, развитието на бизнеса се основава на 

националните индустриални способности да се организират индустриалните пазари, 

то от Индустрия 3.5 ролята на продажбите и маркетинга за постигане на растеж 

значително нарастват. Именно в това направление данните за растежа на българската 

индустрия показват известно изоставане на индустриалните предприятия. 

Предизвикателството пред управляващите българската индустрия на различни 

равнища: от макро- респ. Държавната индустриална политика и стратегии за 

дигитализация; през мезо. респ. индустриалните клъстери и групи от свързани 

индустриални предприятия; до микро- респ. мениджърите на отделното 

индустриално предприятие, е да използват предимствата на лидерството на 

маркетинга като управленски подход. При това положително влияние, което следва 

да се преследва чрез различни фирмени цели или секторни и национални стратегии 

и политики, е реализиране на реално динамично развитие на фирмите и на 

българската индустрия. При това, положителният ефект на реализирано и реално 

бизнес лидерство се проявява поради нарастване на пазарния потенциал на фирмата 

и на нейните пазарни партньори при постигане на синергетичен ефект от техните 

усилия при управлението на пазара. Именно ефекта на общо нарастване на 

продажбите, е свързано с предизвикателството на съвременните дигитални 

инструменти, основани на интернет техниката и технологиите да се постигне по-

тясно съгласуване, вкл. в реално време, на пазарни политики, стратегии, действия и 

инструменти между производителите и потребителите. 
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