Innovative Sofia подкрепя развитието на София като интелигентен, дигитален, иновативен и
високотехнологичен град. Направлението консолидира инициативите на града в посока
дигитализация и интелигентен град и подкрепя инвеститори от високотехнологичния и развойния
сектор в София.

Като част от Столичната община Агенцията за приватизация и инвестиции на София безвъзмездно
подкрепя местни и чужди инвеститори да изградят успешен бизнес в града ни.

Със специални благодарности към Института за пазарна икономика (ИПИ), София
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РЕЗЮМЕ
Освен последствията върху здравето на гражданите и здравната система, COVID-19 се
очаква да има силен негативен ефект върху глобалната икономика. Към дадения момент
оценката на икономическия ефект от COVID-19 е изключително сложна.
На този етап икономическа рецесия на международно и местно ниво изглежда
неизбежна, като точният ѝ обем до голяма степен ще зависи от броя заразени и
продължителността на карантината. В зависимост от развитието и продължителността на
ситуацията с COVID-19, Световният икономически форум предвижда спад от очакваното
ниво на световния БВП между 1 и 2 трилиона долара през 2020 г.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Предложената тук предварителна оценка не претендира за изчерпателност и е
съставена въз основа на наличната към 19.03.2020 динамично променяща се
информация. Докладът ще бъде обновяван спрямо последните развития и наличието на
повече и по-актуални данни.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------БВП на София се очаква да се свие с 1-3% през 2020 г., като се очаква и спад на
инвестиционните потоци. Икономиката на София е силно свързана със европейските
пазари и по тази причина забавянето на икономиките на Западна Европа може да се
окаже допълнителна тежест при икономическото възстановяването на града.
Негативният ефект от COVID-19 няма да е еднакво изявен в различните индустрии.
Благодарение на големия дял на сектора на услугите столичната икономика е относително
гъвкава и има потенциал да се адаптира бързо към кризисните условия. Очаква се ИКТ,
аутсорсинг и търговският сектор да останат сравнително по-малко директно засегнати в
краткосрочен план. Най-засегнат в София и в страната се очаква да бъде туристическоразвлекателният сектор, вкл. свързаните с него логистика и транспорт и някои
подсектори на културните и креативните индустрии.
София има най-добрия пазар на труда в България и според Института за пазарна
икономика (ИПИ) има относително голяма възможност да поеме новосъздадената в
рамките на кризата безработица. Наетите в столицата лица са над 650 000 и ударът върху
техните доходи и заетост ще е различен в зависимост от сектора, в който работят.
Екипът на ИПИ прогнозира 86 хиляди моментално засегнати работници от извънредното
положение, без да се включват работещите от къщи, които не губят доход моментално.
В контекста на социална изолация и ограничаване на контакти, дигитализацията и
разработването на нови решения, както и още по-активното предоставяне на електронни
услуги от местната администрация ще бъдат от още по-голяма важност.
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УВОД
В динамична кризисна ситуация като сегашната, прогнозите за въздействието на COVID-19
върху световната икономика и развитието на отделните страни и градове постоянно се
променят. Международният и местният бизнес изпитват все повече затруднения, а
чувството за несигурност все повече битува в глобалния икономически живот. Бързата
информирана и координирана реакция и развитието на иновации и дигитализация на
международно и местно ниво става от все по-ключово значение за справяне с пандемията.
Докладът „Оценка на влиянието на COVID-19 върху икономиката на София“ е разработен
от направление „Дигитализация, иновации и икономическо развитие“ на Столичната
община (Innovative Sofia) и Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции
(Invest Sofia) с подкрепата на Института за пазарна икономика (ИПИ), ОП „Туризъм“,
Българското конгресно бюро, Аутомотив клъстер България, Българската Е-комерс
асоциация, дирекция „Култура“ към Столичната община, Асоциацията за иновации, бизнес
услуги и технологии (AIBEST) и представители на бизнес екосистемата в София.
Целта на доклада е да предостави информация за очакваното въздействие на COVID-19 на
глобално, европейско, национално и местно ниво върху различните индустрии, която би
била от полза както на местната бизнес екосистема, така и на по-широк кръг от
заинтересовани лица. Докладът също така цели:






Да дефинира потенциални заплахи и възможности пред местната екосистема
Да посочи възможни приложими в града мерки
Да бъде инструмент за стартиране на диалог с местния бизнес и браншовите
организации, за сътрудничество и съвместно дефиниране на мерки, които да
подпомогнат възстановяването на икономиката в града след COVID-19
Да послужи като първа стъпка към създаването на механизъм за следене на
кризата и нейното влияние върху местната икономика в реално време

Оценката на икономическия ефект от COVID-19 е изключително трудна и динамична
задача поради няколко фактора, сред които: все още недостатъчното познаване на вируса,
неговият сравнително дълъг инкубационен период, високата свързаност на глобалната
икономика и др.
Предложената оценка е съставена въз основа на наличната към 19 март 2020 информация
и ще бъде обновявана с развитието на пандемията и наличието на повече и по-актуални
данни, както и въз онова на обратна връзка от бизнес екосистемата в града.
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КАКВО Е COVID-19
COVID-19 е болест, причинена от нов вид коронавирус, идентифициран за първи път през
декември 2019 г. в китайската община Ухан. От януари 2020 г. започнаха да се появяват
случаи на разпространение и в Европа. До края на февруари 2020 г. беше отбелязано
значително увеличаване на случаите на COVID-19 в Северна Италия, от където вирусът
започна да се разпространява в много други европейски страни. На 8 март 2020 г. беше
регистриран и първият случай на коронавирус в България.
С повече от 118 000 случая на заразени с вируса в 114 страни, на 11 март 2020 г.
Световната здравна организация обяви разпространението на коронавируса за пандемия.
През месец март 2020 г. Европа започва все по-бързо да се превръща в световен
епицентър на заразата. Към седмицата на 22 март смъртните случаи само в Италия са
двойно повече от тези в Китай.
Докато Италия е най-силно засегната, броят на случаите в другите европейски държави
също се увеличава. Пандемията вече има тежко отражение както върху здравето и
качеството на живот на гражданите, така и здравните системи в много страни.
Поради динамичността на ситуацията, прогнозите за въздействието на COVID-19 върху
световната икономика и развитието на отделните страни и градове постоянно се променя.
Бързата информирана и координирана реакция от международната общественост е от
ключово значение за справяне с пандемията.
В контекста на социална изолация предоставянето на електронни услуги от местната
администрация е от особена важност. Според анализ на Института за пазарна икономика
(ИПИ) Столичната администрация трябва да ускори дейностите от началото на годината,
започнати в посока дигитализация.
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ОЦЕНКА НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ЕФЕКТ НА COVID-19
Оценката на икономическия ефект от пандемията е изключително трудна поради
няколко фактора, сред които:






Все още недостатъчно познаване на вируса – има ли сезонен пик и има ли
вероятност от мутации, които да го превърнат в по-заразен.
Допълнително затруднение поражда и фактът, че свързаността на глобалната
икономика е по-висока от когато и да било преди в човешката история.
Сравнително дългият инкубационен период на заболяването не позволява пълна
оценка на предстоящото му разпространение в следващите 1-2 месеца в страни от
ЕС (като Франция, Великобритания, Испания) и Северна Америка, които въведоха
строги мерки срещу вируса сравнително късно и за които има вероятност от
„италиански сценарий“.
Съвпадението на разпространението на заразата и петролната война между Русия и
ОПЕК се очаква да доведе до допълнително състояние на икономическа
несигурност.

Приемаме също следните допускания:







Вирусът не се очаква да има тежки проявления при други групи освен вече
дефинираните като уязвими (предимно възрастни хора и хора с предходни
заболявения като хронични респираторни проблеми, онкологични заболявания и
др).
Евентуална ваксина ще се разработи и тества не по-рано от 18 месеца, а масовото й
производство и разпространение може да отнеме и по-дълъг срок.
Опитът на Китай, Сингапур и Южна Корея с ограничаване на разпространението на
COVID-19 от началото на 2020 и предишният опит с епидемията от SARS (ноември,
2002 г. - юли, 2003 г.) доведе до добри резултати и ще се следва от повечето страни
по света.
Подобренията в лечението на COVID-19 постепенно ще доведат до намаляване на
смъртността, но ще са приложими само в условия на равномерно разпространение
и нормално функциониращи здравни системи.
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Глобален макроикономически ефект
Освен последствията върху здравето на гражданите и здравната система, COVID-19 ще има
силен негативен ефект върху глобалната икономика.
Множество международни институции вече изразяват увереност, че броят на случаите в
Европа и Северна Америка ще продължи да расте през следващите няколко месеца.
Заговори се и за повторно “внасяне” на инфекцията в Китай и други части на Азия.
Според UNCTAD, организацията на ООН за търговия и развитие (UN Trade and Development
Agency), забавянето на световната икономика, причинено от епидемията от коронавирус,
вероятно ще струва на света най-малко 1 трилион долара. Според ООН сегашната криза е
сравнима като въздействие върху световния БВП с азиатската финансова криза от
1997-1998 г., както и с ефекта от дот-ком кризата и 11-ти септември.
В зависимост от развитието на COVID-19, Световният икономически форум предвижда
спад от очакваното ниво на световния БВП между 1 и 2 трилиона долара през 2020 г.

Графика: Ръст на световните нива на БВП (1995-2020 г.)

Икономическите данни за Китай, единствените данни от вече засегната страна, за
февруари - първия месец, в който се усещат пълният ефект от кризата, отбелязват
рекордно ниски нива на индустриалната продукция и услугите, инвестициите и сделките с
недвижими имоти. Индустриалната продукция и услугите са се свили с 13%. Номиналната
стойност на оборотите от търговия са паднали с 20%, въпреки рязкото повишение в онлайн
търговията и доставките1.
1

https://www.scmp.com/economy/china-economy/article/3075314/coronavirus-caused-dramatic-collapse-chinas-economywarning
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Графика: Индустриалната продукция на Китай (общ ръст за м. януари и февруари, %)

Песимистични са и прогнозите за икономиките на ЕС и САЩ, където има много
неизвестни, свързани с все още разрастващата се криза. Европейската комисия предвижда
2.5% спад на очаквания ръст на реалния БВП на Европейския съюз и Еврозоната и
прогнозира нива от -1% през 20202. Според водещи анализаторски компании, очакваният
ръст на БВП на САЩ ще спадне с 0.2% до 1.6% през 2020.
Ефектът от вируса върху икономиката се очаква да бъде усетен както от страна на
предлагането, където нарушените вериги на доставка ще затруднят производствата,
така и от страна на търсенето, поради свитото потребление.
Прякото въздействие върху производството и веригите на доставка е резултат от строгите
мерки, въведени от много правителства, които причиняват прекъсване на веригата на
доставки (supply chains) и се отразяват негативно на производствата. Повечето
производствени фирми разчитат на вносни междинни суровини от страни, засегнати от
болестта. Особено уязвими са компании в производствения сектор с недостатъчна
ликвидност. Важен митигиращ фактор е компаниите да са в състояние лесно да се
пренасочват към нови доставчици, като малките и средните фирми ще изпитат значително
по-големи трудности в това отношение.
Изключително силен е и ефектът върху финансовите пазари, където кризата може да
разкрие, че един или повече ключови участници са заели инвестиционни позиции, които
при сегашните условия биха довели до загуби 3.

2

3

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-coordinated-economic-response-covid19-march-2020_en.pdf
https://www2.deloitte.com/us/en/insights/economy/covid-19/economic-impact-covid-19.html
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______________________________________________________________________________
Като правило, колкото по-дълбоко икономически обвързана е една икономика със
силно засегната от COVID-19 страна, толкова по-силно ще бъде усетен негативният
икономически ефект. С нарастването на случаите в Европа българската икономика и
особено икономиката на София става все по-уязвима поради високата икономическа
обвързаност с икономиката на ЕС, дори в България и да няма голямо разпространение
на вируса.
____________________________________________________________________________
Очаква се и силен неготавин ефект от свитото потребление. То ще е пряк резултат както
от социалната изолация на населението и временното затваряне на редица търговски
обекти, така и от загубата на заетост и доходи от населението. За пример, анализ на
Световната банка за епидемията от ебола в Западна Африка (2013-2018) приписва 80% от
спада в БВП на т.нар. “поведение на изолация” (aversion behavior).
Според предварителна оценка на Международната организация по труда (МОТ) от
18 март4 перспективите за заетостта на световно ниво се влошават бързо. Очаква се
значително отрицателно въздействие върху световната икономика, поне през първата
половина на 2020 г. Коронавирусът се очаква да повлияе на заетостта в три основни
направления: 1) брой работни места (откъм безработица и недостатъчна заетост);
2) качество на работа (например, размер на заплати); и 3) ефекти върху специфични групи,
които са по-уязвими от неблагоприятния пазар на труда (самостоятелно наети или
временно заети лица, работници-мигранти и др.)
Въз основа на различни сценарии на МОТ за въздействието на COVID-19 върху растежа на
световния БВП се предвижда нарастване на безработицата в световен мащаб с между
5.3 милиона („добър “сценарий) и 24.7 милиона („лош“сценарий) от базово ниво от
188 милиона безработни през 2019 г. За сравнение, глобалната финансова криза през
2008-09 г. увеличи глобалната безработица с 22 милиона.
Спадът на заетостта означава и големи загуби на доходи за работещите – между
860 милиарда и 3,4 трилиона щатски долара до края на 2020 г. Това ще доведе до още
по-голям спад в потреблението на стоки и услуги, което, от своя страна, ще се отрази на
перспективите за бизнеса и икономиките.
Според изследване на Moody's Analytics5 над 50% от работните места в САЩ са с висок
или умерен риск (80 милиона от 153 милиона работни места). От компанията предвиждат
и намаляване на оборотите в търговията заради свито вследствие на несигурността
потребление.
4

5

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/briefingnote/wcms_738753.pdf
https://www.moodys.com/newsandevents/topics/Coronavirus-Credit-Effects-007054?cid=JJU2QJXDP3908
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Също поради несигурността редица предприятия замразяват плановете си да наемат нови
служители, дори и да имат нужда от тях. За пример, в Китай само за два месеца, от
декември 2019 г. до февруари 2020 г., безработицата се е повишила от 5,2% на 6,3%.
Броят на онлайн обявите за работа през февруари е спаднал с 9.3%, сравнено с
февруари 2019 г. През първите две седмици на март се отчита допълнителен спад от 4.6%.

Ефект върху различните професии
Силно ще усетят ефекта на пандемията работещите, чиито професии изискват пътувания
и директен контакт – зъболекари, шофьори, водопроводчици, фризьори, йога
инструктори и други треньори. При налагане на изисквания за дезинфекция на помещения
и регистрация на всеки директен контакт тяхната работа ще е значително усложнена.
Ефектът ще е осезаем и при работещите в туризма и ресторантьорството, в транспорта, в
развлекателната индустрия, при детегледачите, организаторите на масови събития и
много други професии.

Сценарии за развитие на пандемията
Въпреки многото все още неясни фактори, вече “изкристализират” няколко възможни
сценария за развитието на пандемията и икономическите последствия от нея. Тук ще
разгледаме опростен модел с два сценария, предложени от McKinsey6:

I. Първи сценарий: забавено възстановяване
При този сценарий броят на новите случаи в Америка и Европа продължава да нараства до
средата на април. Ръстът на броя заразени се забавя благодарение на прилагането на
ефективна социална дистанция чрез комбинация от няколко фактора: карантина на местно
и национално ниво; изборът на работодателите да ограничат пътуванията и да прилагат
политики за работа от вкъщи; индивидуалният избор на гражданите. При този сценарий
капацитетът за тестване на потенциално заразени с коронавирус лица постепенно
нараства и достига нивата, които позволяват точна картина на епидемията.
Вирусът се оказва сезонен, което допълнително ограничава разпространението му.
До средата на май обществените настроения стават значително по-оптимистични по
отношение на епидемията. В южното полукълбо настъпва зимният сезон и се наблюдава
определен ръст на броя заразени, но към този момент различните държави имат по-добре
разработени план и стратегия за действие. През есента на 2020 г. се наблюдават нови
случаи на инфекция, но по-добрата подготвеност на държавите позволява нормалното
продължаване на икономическата активност.

6

https://www.mckinsey.com/business-functions/risk/our-insights/covid-19-implications-for-business
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Икономическо въздействие. Мащабът на въведените карантини, ограниченията за
пътуване и мерките за социална дистанция водят до рязък спад на разходите за бизнес и
потребление до края на първата половина на 2020 г., което води до рецесия. Въпреки че
епидемията постоянно утихва в повечето части на света до средата на годината,
самоподхранващата се динамика на рецесията удължава периода на икономически спад,
който продължава до края на третото тримесечие на 2020. Потребителите остават вкъщи,
бизнесът губи приходи и освобождава работници, а нивото на безработица рязко се
повишава. Броят на корпоративните фалити расте, оказвайки значителен натиск върху
банковата и финансовата система.
Фискалната политика е допълнително облекчена през първото тримесечие на 2020 г., но
има ограничено въздействие (предвид преобладаващите ниски лихви) и се оказва
недостатъчен фактор за преодоляване на икономическите щети през второто и третото
тримесечие на 2020. Истинското възстановяване на европейската и американската
икономики започва през третото тримасачие на 2020. Световният БВП през 2020 г. леко
спада.

II. Втори сценарий: продължителен икономически спад
При този сценарий епидемията достига своя пик в Америка и Европа през месец май, а
недостатъчният капацитет за провеждане на тестове за вируса и слабото прилагане на
мярката за социално дистанциране удължават неговия неблагоприятен ефект.
Оказва се, че вирусът не е сезонен, което води до още много случаи на заразени през
останалата част от годината.
В Африка и някои азиатски страни също се наблюдават пандемии с широк обхват, въпреки
че при страните с по-младо население се наблюдава по-ниска смъртност. Дори страни,
които са успели да овладеят коронавируса (като Китай), са принудени да запазят някои
особени мерки с цел защита на общественото здраве и предотвратяване възобновяването
на пандемията.
Икономическо въздействие. Търсенето спада драстично, тъй като потребителите
намаляват разходите си. В най-засегнатите индустрии, сред които се очакват да бъде
секторът на услугите, включително авиацията и туризмът, броят на корпоративните
съкращения и фалити нараства през 2020 г. и води до засилен икономически спад.
Финансовата система претърпява значителни затруднения, но цялостната банкова криза е
предотвратена благодарение на силната капитализация на банките и вече въведения
макропруденциален надзор. Правителствените фискални политики се оказват
недостатъчни, за да се прекрати икономическият спад.
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Ударът по световната икономика е тежък, като неговото въздействие се приближава до
негативните последствия от световната финансова криза от 2008—09 г. БВП се свива
значително в повечето големи икономики през 2020 г., а възстановяването започва едва
през второто тримесечие на 2021 г.
Трети, по-малко вероятен, но и най-негативен сценарий е т.нар сценарий на
W – възстановяване, при който епидемията е многоетапна и се появява и изчезва в
продължение на няколко години с катастрофални и, поне на този етап, трудно
предвидими икономически последствия.
Възможно е процесът на възстановяване да протече по-бързо в Азия, както и в други
по-малко засегнати страни, особено такива с по-ниска степен на свързаност с глобалната
икономика, чиито икономики не са ресурсно базирани, с голям и платежоспособен
вътрешен пазар.
Очаква се икономическият ефект от COVID-19 в Азия да продължи поне година, след
като пандемията премине пика си. Вероятно е възстановяването в Европа да отнеме
доста по-дълъг срок.

Ефект върху различните сектори на икономиката
Негативният ефект на COVID-19 няма да е еднакво изявен в различните индустрии. Като
пример можем да споменем Coronavirus Impact Index7, изготвен от Computer Economics, в
сътрудничество с Avasant, който разглежда как COVID-19 влияе на 11 основни индустрии в
четири измерения: персонал, операции, верига на доставки и приходи.
От графиката по-долу се вижда, че най-силен се очаква да е ефектът върху
туристическата индустрия. Глобалната туристическа индустрия съставлява над 10% от
световния БВП. Към момента бизнесът, обвързан с пътувания и туризъм, е изправен пред
загуби, които, вероятно, няма да могат да бъдат възстановени.
Според World Travel and Tourism Council пандемията от COVID-19 може да коства 50
милиона работни места в световен план само в туристическата индустрия. Прогнозата е
7 милиона от тях да са в Европа. След приключване на пандемията се очаква да са нужни
поне 10 месеца за пълно възстановяване на индустрията8.

7
8

https://www.computereconomics.com/article.cfm?id=2788
https://www.weforum.org/agenda/2020/03/world-travel-coronavirus-covid19-jobs-pandemic-tourism-aviation
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Икономическият ефект на COVID-19 в Европа
Икономиката на ЕС показа признаци на икономическо забавяне още в края на 2019. Този
факт, комбиниран с нарастващия брой на заразените с коронавирус, по-високата средна
възраст на населението и закъснелите мерки в повечето страни (което предполага
разпространение на “италианския сценарий”) правят Европа особено икономически
уязвима.
Според анализ на JPMorgan БВП на Еврозоната ще се свие с 1.8% през първото тримесечие
на 2020 и с 3.3% през второто. Компанията също прогнозира, че към юли 2020
Европейският съюз и Северна Америка ще са в рецесия9.
Според доклад на Виенския институт за международна икономика пред страните от ЦИЕ
предстои най-кризисната година от 2008 г. насам и значително ограничаване на дейността
в сектори като туризма, авиацията, енергетиката и производството. Анализаторите
разглеждат 4 сценария за ефекта върху икономиката от връщане до предкризисно
състояние, през слаб и среден до тежък ефект. С оглед на ескалиращото разпространение
на COVID-19 към момента, с най-голяма вероятност се очаква тежък ефект върху
икономическото развитие на страните от ЦИЕ. При този сценарий средният ръст за
региона за 2020 г. няма да надвиши 1.1%.

9

https://markets.businessinsider.com/news/stocks/coronavirus-fuel-recession-forecast-us-europe-economic-july-marketjpmorgan-2020-3-1028994637
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Ръст на БВП на страните от ЦИЕ за 2020 г., прогнозни данни

Източник: Виенският институт за международна икономика, 17.03.2020 г., Trending Topics

Сценарий за ръст на БВП на страните от ЦИЕ за 2020 г., прогнозни данни

Източник: Виенският институт за международна икономика, 17.03.2020 г., Trending Topics
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Ефектът на COVID-19 върху икономиката на България
На 13-ти март нидерландската банка ING намали своята прогноза за икономическия ръст
на Балканите през 2020 г. Предишната прогноза за България беше 3.1%, докато сега
банката предвижда 2.1% ръст на БВП. Прогнозата за годишната инфлация в България
също бе намалена от 3.4% на 2.7%. Според ING българската икономика е донякъде
облагодетелствана, защото не зависи дотолкова от туризма. В България туризмът е с дял
около 10%-13% от БВП със свързаните индустрии. В Хърватия например той заема 20% от
икономиката10.
Виенският институт за международна икономика предвижда, според възможните
сценарии, ръстът в реалния БВП на България за настоящата година да се движи от 2.8%
(предкризисна прогноза), през 2.5% (слаб ефект) и 2.1% (среден ефект) до 1.4% при
сценарий на тежък ефект от кризата. Институтът за пазарна икономика (България)
публикува прогнози за БВП с по-мек сценарий, при който ефектът би бил спад от 1% от БВП
и по-вероятен, критичен сценарий, със спад от 4 до 5%.
На макроикономическо ниво България притежава известна макрофинасова стабилност и
по-голямо фискално пространство за маневриране благодарение на нисия държавен дълг
и липсата на бюджетен дефицит. Традиционно икономическият ръст на страната е
подкрепен от силно вътрешно потребление.
Държави с висока задлъжнялост на домакинствата и на фирмите са по-уязвими на
продължително икономическо забавяне, което влияе на възможността на домакинствата
и фирмите да обслужват задълженията си.
България има традиционно ниски нива на задлъжнялост на домакинствата и се нарежда
сред страните с най-ниска задлъжнялост в Европа – 28.6% от БВП през 2018 г. по данни на
Международния валутен фонд. За сравнение, задлъжнялостта в Австрия е 50.4%, в Италия
53.6%, в Испания 63.3%, във Франция 72.4%, в САЩ 77.9%, в Обединеното Кралство 94.2% и
в Норвегия 105.6%.
Същевременно България има сравнително високи нива на нефинансова корпоративна
задлъжнялост - 172.4% от БВП. За сравнение, задлъжнялостта на Австрия и Италия е около
112%, на Обединеното Кралство, Испания и САЩ е съответно 130%, 132% и 134%; 180% във
Франция, 190% в Холандия, 261% в Кипър и 304% в Ирландия11.
Фактор, който потенциално увеличава риска за икономиката на България, е големият брой
малки и средни предприятия (МСП) , които се очакват да бъдат най-засегнати от кризата –
над 98% от всички фирми в страната.
10
11

https://bit.ly/33wFrSi
https://bit.ly/3aj3lDv
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Ефектът на COVID-19 върху икономиката на София
Няколко са спецификите на икономиката на София, които я отличават от структурата на
икономиката в останалата страна:
 Икономиката на София е икономика на услугите. Услугите формират над 80% от
икономиката на града.
 По-голяма е степента на обвързаност с глобалната икономика и икономиката на ЕС
вследствие на големия износ
 Сравнително малък производствен сектор
 ИКТ секторът произвежда близо 19% от икономиката на града, и заедно с аутсорсинг
индустрията се очаква да бъдат сравнително по-малко засегнати от кризата
 Туризмът, секторът, който се очаква да най-силно засегнат, заема нисък дял от
икономиката на София – около 2.5% (по оценка на ОП “Туризъм”), но същевременно
в него са заети около 4.5% от работната ръка в града.
Според анализ на Института за пазарна икономика (ИПИ) на този етап глобална рецесия
изглежда много вероятна, като точният ѝ обем до голяма степен ще зависи от броя
заразени и продължителността на карантината. В рамките на разумното е да очакваме
свиване на БВП на столицата с 1-3% за 2020 г., но има и по-катастрофични възможни
развития.
Ако вземем за аналог икономическата криза от 2008, където се наблюдаваше по-омекотен
ефект в България, последван от по-бавно възстановяване, имаме всички основания да
предполагаме че днес, след 12 години членство в ЕС, ефектът от евентуална икономическа
рецесия ще е много по-близък до случващото се в Европа. Това важи с особена сила за
София, чиято икономика е с много по-висока степен на обвързаност с тази на ЕС.
Според ИПИ забавянето на икономиките на Западна Европа (най-вече, но не единствено
Германия) може да окаже допълнителна тежест на възстановяването на града.
Важно е да се вземе предвид обаче, че в предишни случаи причинените от епидемии
рецесии са последвани от бързо възстановяване в резултат от връщането към нормален
икономически живот12.
Инвестиционните потоци в България се забавят през последните две години и кризата
най-вероятно ще ускори този процес. В случая на София обаче чуждестранните
инвестиции са съсредоточени в търговията, информационните технологии и аутсорсинга
на услуги, които ще са сред по-слабо засегнатите сектори.
12

https://ime.bg/bg/articles/recesiyata-visi-na-zabolevaemostta-ot-virusa/
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Въздействието на COVID-19 върху работната ръка в София13
София има най-добрия пазар на труда в България с под 2% безработица и заетост от близо
80% от населението в активна възраст към края на 2019 г. Според ИПИ това означава, че
съчетано с големия брой свободни работни места и повишеното търсене на труд, особено
във високотехнологичния сектор, столицата има относително голяма възможност да
поеме новосъздадената в рамките на кризата безработица. От особена важност в
месеците след края на извъндредното положение се очаква да бъдат програмите за
преквалификация и институциите за обучение на възрастни.
На фона на относително ниската смъртност надали може да се говори за системен
демографски ефект от самата епидемия.
Свободните професии са с относително голям дял в икономическия живот на столицата,
тук са концентрирани редица бизнес и технически услуги – от адвокати и нотариуси до
архитекти и бизнес оценители. Както спирането на сделките, така и в по-общ план
очакваното средносрочно свиване на новите инвестиционни инициативи ще имат
относително силно въздействие върху търсенето за тези услуги в посока намаление.
Наетите в столицата лица са над 650 000. Ударът върху техните доходи и заетост ще е
различен в зависимост от сектора, в който те работят.
● Очакват се поне 86 хил. моментално засегнати от извънредното положение работници,
които ще се сблъскат с моментален ефект от по-малко работа и липса на доход. Тук не
включваме служителите, които работят от вкъщи – те също са непосредствено
засегнати, но не губят моментално доход.
● Допускания: 1) 80% удар върху хотели и ресторанти, култура и спорт; 2) 20% удар върху
търговия и транспорт (само върху ⅓ от транспорта, без БДЖ, пощи и т.н.) и операции с
недвижими имоти; 3) 10% удар върху промишленост и строителство.
Силно засегнати се очаква да бъдат:
● Хотели и ресторанти - 35 хил. наети. Много тежък удар.
● Култура и спорт - 10 хил. наети. Много тежък удар.
Средно засегнати са очаква да бъдат:
● Преработваща промишленост - 67 хил. наети. Краткосрочният удар все още не е
толкова силен. Промишлеността все още работи, но прекъсването на веригите на
доставки, както и общото свиване на търсенето на големите експортни пазари ще има
негативен ефект през 2020 г.
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● Строителство - 45 хил. наети. В строителството ударът също не е толкова силен, тъй
като работата по обектите не е забранена; голямо значение има продължителността на
действащата забрана за сделки с имоти; това, заедно с неизбежното отлагане на
инвестиционни решения, ще даде ефект през 2020 г.
● Търговия - 152 хил. наети. Краткосрочният удар е различен в зависимост от търговските
обекти. По-сериозен е ударът върху търговията със стоки, различни от хранителни.
Търговията с луксозни стоки е най-засегната.
● Транспорт - 68 хил. наети. Транспортът ще бъде силно ударен. Градският транспорт
продължава със същия интензитет, но намаляват приходите поради спада в
ползвателите.
● Операции с недвижими имоти - 11 хил. наети. Силно ограничаване на сделките.

По-слабо засегнати се очаква да бъдат наетите в:
●
●
●
●
●

Електроенергия и води, отпадъци - 23 хил. наети. Слаб краткосрочен ефект.
ИКТ - 77 хил. наети. Не се очаква много силен удар в краткосрочен план.
Професионални дейности - 47 хил. наети. Ударът е по-мек, поради работа от вкъщи.
Здравеопазване и социална работа - 27 хил. наети. Повече работа в краткосрочен план.
Административни дейности - 66 хил. наети. Ударът е по-мек, поради работа от вкъщи.

Въздействието на COVID-19 върху индустриите в София
Очаква се най-тежко да бъдат засегнати туристическо-развлекателният бранш, както и
свързаните с него транспорт и логистика. Според ИПИ благодарение на големия дял на
информационно-комуникационните технологии и аутсорсинга (а и на услугите като цяло)
столичната икономика е относително гъвкава и има потенциал да се адаптира бързо към
кризисните социално-икономически условия, за разлика от общините с по-индустриален
фокус. Сходен ефект има и големият брой фрийлансъри, тъй като те също са чувствително
по-гъвкави от наетите на пълен работен ден.
Като цяло, по-тежка се очаква да бъде ситуацията за бизнесите, които трябва да планират
работата си с месеци напред, както и за производствата, които зависят от много вериги за
доставки.
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ТУРИЗЪМ
Делът на туристическият сектор в икономиката на София е сравнително нисък – около
2.5%. Ако включим и свързаните индустрии, той достига над 10% според ОП “Туризъм”.
Очаква се глобалната епидемия, постоянно растящия списък отменени полети и нови
рискови дестинации, анулираните пътувания и отмяната на събития да генерират огромни
загуби, които, на фона на ниската ликвидност, застрашават целия сектор.
По инициатива на Асоциацията на Българските туроператори и туристически агенции
(АБТТА)14 и Българското конгресно бюро (БКБ)15, Zangador и Travel Academy проведоха
проучване с над 1000 представители от туристическия бранш (много от които от София) 16.
Проучването е актуално към 11.03.2020 и към тази дата:
●
●
●
●

87,7% от анкетираните бизнеси вече имат сериозен спад в оборота
86% от анкетираните очакват бизнес спада да продължат поне до май
78% от фирмите изпитват проблеми с ликвидността
57% планират да освободят персонал.

През седмицата на 16.03.2020 г. много туристически компании в София вече са започнали
да съкращават персонал. Сходни данни идват и от бюрата по труда, които отбелязват
значителен ръст на новорегистрираните безработни – в пъти по-висок в сравнение със
същия период през 2019 г.
По данни на НСИ, заетите в туристическия сектор са около 35 000 души или 4.5% от
работната ръка в града, които предвид особения си профил – често млади, без значителни
спестявания и високо развити умения – са в риск от по-дълготрайно задържане извън
работната сила, ако секторът не се възстанови, а връщането му до нивата от 2018/19 не
изглежда вероятно в средносрочен план.

Приблизителна икономическа оценка на загубите на сектора
Предвид динамичното развитие на кризата, към момента е почти невъзможно да се даде
конкретна оценка за въздействието на COVID-19 върху туристическия сектор. Затова ние
предлагаме приблизителна оценка, базирана върху показателите на сектора от 2018-19 г.
и прогнозите на World Travel and Tourism Council.

14
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През 2018 г. София посрещна 1 384 963 туристи, от които 922 075 чужденци, които са
реализирали общо 2 488 490 нощувки (ОП „Туризъм“17, 2018 г.). Все още няма официални
данни на ОП „Туризъм“ за броя туристи през 2019 г.
Приходите само от нощувки в местата за настаняване в София през 2019 г. са били
€128 799 382 или 252 006 842 лв (около 17% ръст спрямо 2018 г.) според предварителни
данни на ОП „Туризъм“ и Института за оценки и анализи в туризма.
Според World Travel and Tourism Council, ако пандемията продължи 3 месеца (т.е. до юни),
туризмът на световно ниво ще загуби поне 25% процента от приходите си, а 12-14% от
работната ръка ще бъде съкратена. Ако применим тези прогнози за ситуацията в София,
това означава 63 000 000 лв. загуби само от нощувки и между 2 500 и 4 200 загубени
работни места – около 1% от работната ръка в града.
Ако кризата продължи до септември, по неофициални прогнози на ОП „Туризъм”
туристическия сектор може да претърпи над 70% загуби, т.е. над 176 милиона лева.
Някои от страните с най-голям брой посетители на София са най-тежко засегнати от КОВИД
и/или са със затворени граници. Ако приемем, че през следващите 12 месеца в София
изобщо няма да има туристи от Италия, Испания, Франция, САЩ, Германия и Китай,
загубите само от този факт ще са от над 40 милиона лева.

Бизнес и конгресен туризъм
Анулирането на събития (т.е. отменянето или преместването за друг период, най-вече
есента на 2020 г. и пролетта на 2021 г.) ще нанесе голям удар върху конгресния туризъм в
София за 2020 г., като все още не е сигурно каква част от отменените събития в периода
март – юни 2020 ще могат да се пренасочат за есента и дали изобщо ще се случат.
Според направено сред членовете на Българското конгресно бюро проучване, между
90% и 100% от планираните конгресни прояви в София и България са отменени в периода
март - май (дори вече и юни) 2020 г., като поне 1 година след края на епидемията
конгресният туризъм в София няма да може да възвърне предкризисните си нива.
Според данни на Cushman&Wakefield 52% от туристите в София (предимно чужденци)
идват с цел бизнес или конгресен туризъм, а повечето от тях са склонни да харчат поне
2 пъти повече от ваканционните туристи, включително за културни мероприятия, да
удължат престоя си, да препоръчат дадена дестинация на колеги и приятели.
Спрямо данните за 2018 г. това би означавало повече от 700 000 по-малко туристи в
София, като това са туристи, които харчат повече от средните за града 151 лв на турист.
17
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При най-негативния сценарий, в който събития няма през цялата година, и при
консервативна оценка от около 200 лв разходи на турист, икономиката на София ще
претърпи минимум 140 милиона лева загуби само от конгресни и бизнес туристи, без да
смятаме допълнителните загуби на фирмите в сектора.
Съществува вероятност да бъде взето решение хотелите Hyatt и Милениум за бъдат
отворени на по-късен етап. А ако все пак отворят, въпрос е какво ще стане с нивата на
заетост на новите легла и стаи и как те ще се отразят на туристическия пазар: предлагането
ще стане още по-високо при намалено търсене.

Авиокомпании и Летище София
България затвори границите си за граждани на трети държави. Временно всичките си
полети спряха Австрийските авиолинии, а нискотарифната Райън Еър отмени над 80% от
полетите си за април и май. Две от големите европейски авиокомпании - "Бритиш
еъруейз" и "Луфтханза" също обявиха, че може напълно да спрат полетите си.
Според Института за пазарна икономика Летище София ще усети чувствителен спад на
трафика в средносрочен план, вследствие както на нежеланието да се пътува (особено с
цел туризъм), така и на проблемите на цялата авиационна индустрия.

Авиация
Като част от икономиката на София и България авиацията не представлява значителен
процент. През 2018 г. България еър постигна приходи от 295 млн. лева (435 заети), ДП
Ръководство на въздушния контрол отчете 218 млн. лева (1137 заети), България еър
чартър 203 млн. (447 заети), а Летище София - 169 млн. (2370 заети). Най-големите 15
компании във въздушния транспорт у нас са отчели обща печалба от 1,340 млрд. лева през
2018 г. (6481 заети). Важно е да се отбележи и големият брой българи, които работят за
чужди превозвачи и биха могли да загубят работата си.
Индустрията за поддръжка и ремонт на самолети (MRO) също ще бъде засегната. Тя е
силно представена в София. Lufthansa Technik има 8 халета за ремонт и поддръжка,
обслужва над 80 авиокомпании и дава работа на над 1000 инженери. Rose Air разполага с
3 халета, а има и други по-малки компании в града. Woodward е една от световните
компании, която произвежда части за самолети в София, а L'atecoer - в Пловдив.
Търсенето на продукция от авиоиндустрията вероятно ще продължи, тъй като в световен
мащаб са натрупани поръчки за следващите 5 години поради повишено търсене и
недостатъчен капацитет в предкризисните условия.
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ИКТ
ИКТ е един от най-бързорастящите сектори в София. Неговия дял в икономиката на града е
близо 19%. Секторът е предимно експортно ориентиран и силно зависим от клиенти в
Западна Европа, САЩ и др.
Forrester предвижда, че ако навлезем в рецесия има 50% вероятност технологичните
компании по света да отчетат спад в оборотите със средно 2%. При най-лош сценарий,
покупките на софтуер през тази година няма да нараснат спрямо 2019 г., а технологичното
консултиране и системната интеграция ще отчетат спад от 5%. Като положителен ефект,
търсенето на облачни решения ще продължи да нараства, както и това на специализиран
софтуер, CRM системи, киберсигурност.
В София ИКТ бизнесът е много повече софтуерен, отколкото хардуерен. Поради тази
причина той едва ли ще бъде директно засегнат от забавените доставки на техника от
Китай. Има риск обаче от повишаване на разходите на фирмите за покупки на техника и
поддръжка.
В контекста на социална изолация и ограничаване на контакти, дигитализацията и
разработването на нови решения ще имат все по-ключова роля за развитието на
градовете и бизнесите.
В по-дългосрочен план обаче се очакват сътресения и ИКТ фирмите ще претърпят загуби
от корпоративни клиенти както в чужбина, така и в България, засегнати от икономическата
криза. Според предварителни прогнози на Асоциацията за иновации, бизнес услуги и
технологии (AIBEST)18 влиянието на COVID-19 върху чуждестранните предприятия в
авиоиндустрията, автомобилния сектор и други високотехнологични производства оказва
директен негативен ефект върху доставчиците, подизпълнителите и ко-иновационните
партньори в София. Очаква се компаниите, които са в развойна фаза, да замразят
инвестиционните си намерения, което ще окаже негативно влияние не само върху ИКТ
индустрията в София, но и върху стартъп средата. Това може да доведе и до
освобождаване на служители от най-тежко засегнатите компании и свиване на броя на
заетите в сектора. ИКТ секторът не е защитен и от проблеми с ликвидността, които са
особенно характерни за малките и средни предприятия.
В дългосрочен аспект секторът има потенциал за възстановяване. В условия на увеличена
конкуренция, глобалните компании ще променят своите бизнес модели, възможно е
затваряне на операции в София и подновено „изтичане на таланти“. Затова e важно
България да се позиционира навреме като конкурентна локация, да наложи ясни
послания и стимули за задържане и привличане на високотехнологични компании.
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Промишленост
Според Асоциацията на индустриалния капитал19 цялата промишленост ще бъде засегната
поради затруднените доставки на материали и спедицията на готова продукция. Важно е
да се запазят максимално доставките между страните - 2/3 от стокообмена на България са
със страни от ЕС и ако не се осигурят международни коридори за търговия, българската
икономика може да бъде ударена много тежко. Според Асоциацията прекалено агресивни
мерки от страна на държавата срещу вируса в дългосрочен план биха имали ефекта на
бумеранга.
Очаква се акцентът в близките месеци да е върху запазването на веригите на доставки.
На 15-ти март Европейската комисия насърчи страните в ЕС да са много внимателни при
затягането на гранично-пропускателните режими, тъй като при невъзможност да бъде
осигурена даже само една част или суровина за промишлеността, това би могло да спре
целия производствен процес.
Това е една от причините, поради които промишленото производство на Китай спадна с
13,5% през януари и февруари, а инвестициите в ДМА - с 24,5%.

Търговия
Според ИПИ международната търговия най-вероятно ще се забавя през следващите
месеци. Тук рискът за България и София следва да се оценява в контекста на различните
търговски партньори.
Докато индустрията в Китай вече върви към стабилизация и веригите на доставки ще се
възстановяват в близко бъдеще, продължителността на прекъсването в Европа засега е
неизвестна. Същевременно най-големият търговец на дрехи в света, групата Inditex, която
включва и ZARA, обяви спад в продажбите в световен мащаб от 24% само между
1-16 март.
“Търговия и ремонти” е най-големият отрасъл в София, заемащ 24.5% от столичната
икономика през 2018 г. Наетите в него са 180 хиляди души или 1/4 от всички работещи в
София. Секторът генерира 40% от износа на София при 26% средно за страната. Що се
отнася до привлечените инвестиции, групата "Търговия, ремонт, транспорт, складиране,
пощи и туризъм" е привлякла 37.3% от всички ПЧИ в София към 31.12.2018 г. Процентът за
България като цяло е 25.3%.
Според ИПИ търговският сектор най-вероятно ще остане относително по-малко засегнат,
тъй като по-голямата част от него продължава да работи на почти пълни обороти, поне
докато не започне да се чувства ефектът на намаляването на доходите и свиването на
19
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търсенето. Общият износ на София по последни данни (2018 г.) приближава 30 милиарда
лева, но вследствие на кризата с коронавируса най-вероятно обемът му ще спадне,
особено в дела на стоките. В хода на самата криза (и карантина) определени сектори на
онлайн търговията се очаква да постигнат значителен растеж.

Онлайн търговия
Разпространението на COVID-19 вече води до значителни промени в динамиката на
електронната търговия.
● Според Google Trends търсенето на фразата "онлайн пазаруване" на световно ниво се е
увеличило 20 пъти само през втората седмица на месец март
● В САЩ Амазон търси 100 000 служители, за да отговори на повишеното количество
поръчки.
● Все повече смесени магазини в България и София – които предлагат продажби и във
физически обект и онлайн – вече преминават към изцяло онлайн търговия.
Наблюдават се все повече плащания онлайн и все по-малко наложени платежи.
Според проучване-анкета на европейско ниво, проведено с участието на Българската
Е-комерс асоциация20 и актуално към 17.03.2020 г., пандемията вече се отразява на
онлайн търговията на дребно. 65% от анкетираните очакват пандемията да доведе до спад
в продажбите и освобождаване на персонал; 94% от анкетираните изпитват практически
проблеми с продажбите и доставките през граница; около 65% очакват частично или
пълно закриване на бизнеса или този на членовете си по време на карантина. Това е
свързано и с това дали държава-членка се намира в мащабно блокиране.
В период на криза хората са по-склонни да пестят и да пазаруват предимно продукти от
първа необходимост, затова ефектът на коронавируса върху онлайн бизнесите силно
зависи от типа продукт, който те предлагат. Например, към момента има повишен
интерес от страна на клиенти към онлайн супермаркети, аптеки, дрогерии, както и онлайн
магазини за техника – в частност компютри, принтери, спортни уреди и др., свързани с
работата на все повече хора от домовете им. Някои от тези магазини даже вече изпитват
трудности с обслужването на нарасналия брой поръчки.
По предварителна оценка на Българската Е-комерс асоциация21, към 20.03.2020 при много
онлайн бизнеси, предлагащи други типове продукти, например дрехи, по-луксозни
продукти и др., вече се наблюдава 50-80% спад на нивата на продажби спрямо началото
на март.

20
21
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Голямо предизвикателство пред сектора, особено при по-големите бизнеси, ще е
запазването на кадри и възможността за изплащане на заплати. От друга страна, много
от онлайн бизнесите са микробизнеси с екип от 1-2 души, за които онлайн търговията
често е допълнителна дейност към тяхната основна дейност. При тях не се очакват големи
промени и загуби.
Наблюдава се повишен интерес и мотивация от страна на търговци за стартиране на
онлайн бизнес в града. На новите бизнеси ще им трябват поне няколко месеца, за да могат
да започнат да функционират ефективно, затова положителният ефект от този факт няма
да се усети веднага. Също така все повече търговци качват обяви за свои продукти онлайн.
Друг положителен в дългосрочен план ефект ще е постигането на по-високо ниво на
дигитализация на търговията в София и страната.
Според предварителни неофициални прогнози на Българската Е-комерс асоциация
динамиката на сектора ще се възстанови след преминаването на пандемията (след
минимум 3 до 6 месеца), като в дългосрочен план може да се очаква и допълнителен ръст.
Важен фактор ще бъдат и дейностите, предприети от правителството, за подкрепа на
търговията и е-търговията като облекчения, възможности за кредитиране и др.

Ефект върху банковия сектор
Основните рискове за банките са свързани с необслужването на кредити в секторите
туризъм и образование. Но съществува и риск от спад в новите ипотечни кредити и
обслужването на стари такива ако безработицата се повиши значително. Според S&P
Global, цитирани от Reuters, е възможно загубите на банките от кредити почти да се
удвоят. За щастие, банките днес са значително по-ликвидни в сравнение с кризата от 2008
година.
На 19-ти март Българската народна банка обяви следния пакет от мерки, чийто ефект се
очаква да е в размер на 9,3 млрд. лева22. Основните мерки са насочени към допълнително
укрепване на капитала и ликвидността на банките:
● Капитализиране на пълния обем на печалбата в банковата система в размер на
1,6 млрд. лв. Следователно, някои от тези банки няма да могат да раздават дивиденти,
а цялата печалба ще трябва да се реинвестира.
● Отмяна на предвидените за 2020 г. и 2021 г. увеличения на антицикличния капиталов
буфер с ефект от 0,7 млрд. лв.
● Увеличаване на ликвидността на банковата система със 7 млрд. лв. чрез намаляване на
чуждестранни експозиции на търговските банки. Това означава, че банките ще държат
парите си в БНБ, а не в чужбина чрез чуждестранните им компании-майки.
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● Допълнителни мерки за безпроблемното функциониране на валутния борд,
наличнопаричното обращение, платежните системи и банковия надзор.

Пазарът на недвижими имоти
На този етап няма особени индикации за изоставяне на започнати строежи, а и работата
по тях не е ограничена. Забавянето на инвестициите и пониженото търсене обаче може да
се отразят негативно върху сектора във втората половина на годината, според ИПИ.
За пазара в Европа и България Cushman & Wakefield Forton предвиждат следните
тенденции в краткосрочен план:
● Ръст на свободните площи на офис пазара, което ще окаже натиск върху наемните
нива;
● Отлагане на завършването на нови офис проекти до нормализиране на обстановката,
включително и на планираните откривания на нови 5-звездни хотели в София;
● В сегмента на офисите, coworking проектите ще бъдат сериозно засегнати, което ще
ограничи ръста на площите, а може да доведе и до отпадане на по-малки и финансово
нестабилни участници от пазара.
В дългосрочен план дружеството вижда съвсем различни възможности:
● Тоталната дигитализация и виртуализация ще стимулират ИТ и аутсорсинг бизнеса,
които са и основните играчи на офисния пазар в България;
● Нарушените световни доставки ще доведат до преместване на много производства.
Ще наблюдаваме ефект, подобен на т.нар. nearshoring, който стимулира редица
доставчици да инвестират в мощности в Централна и Източна Европа. Много по-малки
местни производства може да бъдат възродени.
● Тласъкът в електронната търговия ще повиши търсенето на логистични и складови
площи.
На 19-ти март Камарата на строителите в България излезе със следните предложения23:
● Строителството трябва да продължи. То дава работа на 200 000 българи.
● Държавата да се разплати по-скоро със строителните фирми. КСБ осигурява справка за
дължимите средства от страна на публичния сектор.
● Администрацията да не спира работа. Тя трябва спешно да изработи механизъм за
финализиране и разплащане на многобройни обществени поръчки в малък размер.
● Да не се спират обществените поръчки.
● Да се инвестират повече публични средства в големи и средно големи
инфраструктурни проекти.
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Автомобилният сектор
В последното десетилетие автомобилният сектор в България се разви значително, давайки
работа на над 60 хил. души. София-област и Пловдив са двата най-големи центъра на
индустрията у нас. Секторът е в риск поради зависимостта си от множество доставки на
части, произведени в целия свят. Той се отличава и с необходимост от дългосрочно
планиране, което допълнително затруднява работата на компаниите в период на криза.
● Само Китай годишно изнася автомобилни части за 60 млрд. долара. По данни на
анализаторската фирма GlobalData, типичният автомобил съдържа 20 000 части,
като във всяка кола има известно количество китайски части. Не се знае кога
доставките на части за заводите ще се нормализират.
● Що се отнася до евентуално намаленото търсене, анализатори предвиждат
продажбите за годината в САЩ да паднат с 15-20% ако кризата се проточи, и с
3-5% ако вирусът бъде овладян скоростно.
● Ако приемем, че в Европа спадът ще е съизмерим, то същите загуби могат да се
очакват и при автомобилния сектор у нас.
По информация на Аутомотив Клъстер България (АКБ)24, към 20 март няма предприятия,
които да са затворили врати. Фабриките работят в извънреден режим, с намалена
продукция. Работещите са разделени на екипи, за да има повече дистанция между хората.
Поради динамичността на ситуацията, към момента не е възможно да се направи
конкретна прогноза за очаквания спад на приходите на сектора през 2020,
но най-вероятно те ще са драстично по-ниски от тези за 2018 г. През март се очаква около
80% спад на продажбите спрямо февруари. Дейностите по някои международни проекти
са отложени с 3 месеца.
По неофициални прогнози на АКБ се очаква следващите 2 до 4 седмици да са критични за
сектора, като вариантите са или пикът на вируса да премине и индустрията да започне
своето постепенно възстановяване, или да се наложи много фабрики да затворят врати.
Например, автомобилният сектор в Китай вече се възстановява – вече има запитвания за
поръчки на компоненти от български фирми.
От Клъстера очакват автомобилната индустрия да е сред първите възстановили се след
кризата благодарение на очаквани поръчки от чужбина – за автомобилни или други части.
Предимство на сектора е, че производителите на автомобили имат капацитета да
произвеждат и друг тип продукти и компоненти – например, средства за лекарите
(шлемове, очила), устройства за пречистване на въздуха, сензори за следене на
показателите на хората – температура, сърдечен ритъм и др.
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Културни и креативни индустрии
Към момента мероприятияа, свързани със спорт, забавления и култура са на практика
спрени. Според ИПИ и дирекция “Култура” на СО25 надали можем да говорим за пряка
загуба на работни места, но се очаква секторът да страда от силно свиване на приходите.
Културният сектор в много държави по света вече изпитва негативни последствия от
COVID-19. Театърът в Италия получи изключителен удар. Поради сезонността на бизнеса,
евентуално вдигане на забраната от м. май няма да спаси сезона и първите приходи от
билети могат да се очакват чак през есента на 2020 г. Киното също е в криза. Уикендът на
13-15 март в САЩ беше най-лошият откъм приходи за последните 40 години, ако включим
и инфлацията в сметките.
Според ИПИ вероятно висок негативен ефект ще има за дейността и приходите в медиите
и рекламата и маркетинга – от една страна, провеждането на събития е забранено, а от
друга, част от ползвателите на тези услуги ще ограничат разходите си именно в тези пера,
като отложат инициативи за периода на нормализация на икономиката.

Обзор на предлагани мерки
I. Помощ от държавата
Ефектът на вируса върху икономиката на София зависи и от помощта, която държавата ще
окаже. Например на 15-ти март Федералният резерв на САЩ намали лихвените проценти
рязко. Подобна мярка подпомага бизнеса, но е нужно доста време, за да бъде усетена от
малкия бизнес и от хората в риск от бедност.
Затова ключов е начинът, по който ще бъдат изразходвани средствата. Често много от найдобрите решения ще изискват малко средства.
Най-активна в мерките е Германия. Основните видове предоставяна от държавата помощ
са облекчения за фирмите и лицата, които трябва да погасяват кредити, изплащане на част
от заплатите на служители на засегнати компании, както и директни
инвестиции/увеличение на потреблението от страна на държавата. Според Световния
икономически форум е важно и да се облекчи разрастването на индустрии, търсенето към
които расте по време на кризата.
На 19.03.2020 г. Европейската комисия прие Временна рамка, която ще позволи на
държавите членки да използват цялата гъвкавост, предвидена в правилата за държавната
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помощ, за да подпомогнат икономиката26. Временната рамка позволява на държавите
членки да гарантират, че всички видове предприятия, и особено МСП, имат достъп до
достатъчно ликвидност, както и да не позволят на икономическата дейност да спира.
Основните фискални мерки в отговор на коронавируса ще дойдат от националните
бюджети на държавите членки. Временната рамка предвижда пет вида помощ:
1) Преки безвъзмездни средства, избирателни данъчни предимства и авансови
плащания: държавите членки ще могат да въвеждат схеми за отпускане на максимум
800 000 EUR на дружество с цел посрещане на спешните нужди от ликвидност.
2) Държавни гаранции за заеми, които дружествата са взели от банки: държавите членки
ще могат да предоставят държавни гаранции, за да гарантират, че банките ще продължат
да отпускат заеми на клиентите, които се нуждаят от тях.
3) Субсидирани публични заеми за дружествата: държавите членки ще могат да отпускат
на дружествата заеми с изгодни лихвени проценти. Тези заеми ще могат да помогнат на
предприятията да посрещнат непосредствените си нужди, свързани с оборотния капитал и
инвестициите.
4) Предпазни мерки за банките, които отпускат държавна помощ на реалната
икономика: някои държави членки планират да се възползват от съществуващия
капацитет на банките да отпускат заеми и да го използват като канал за подкрепа на
предприятията, по-специално на малките и средните предприятия. В Рамката се пояснява,
че такава помощ се счита за пряка помощ за клиентите на банките, а не за самите банки, и
се съдържат насоки за това как нарушаването на конкуренцията между банките да бъде
сведено до минимум.
5) Застраховане на краткосрочни експортни кредити: с Рамката се въвежда допълнителна
гъвкавост за начина по който се доказва, че определени държави не представляват
продаваеми рискове, което дава възможност на държавата да предоставя застраховане на
краткосрочни експортни кредити, когато е необходимо.
Също така държавите членки могат да разработят множество мерки за подкрепа, като
спазват съществуващите правила на ЕС, например субсидии за заплатите, спиране на
плащането на корпоративните данъци и данъка върху добавената стойност или на
социалноосигурителните вноски. Освен това държавите членки могат да предоставят
финансова помощ директно на потребителите, например за отменени услуги или билети,
които не се възстановяват от съответните оператори.
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II. Европейската комисия: координирани мерки за противодействие на
икономическите последици от коронавируса
На 13.03.2020 г. ЕК представи незабавни мерки за смекчаване на социалноикономическите последици от заразата с COVID-19, основаващи се на координирани
мерки на европейско равнище.

Инвестиционна инициатива на ЕК
В рамките на тази нова инициатива Комисията предлага 37 милиарда евро публично
финансиране, което да бъде използвано за борбата с кризата. За тази цел Комисията
предлага през 2020 г. тя да се откаже от задължението си да иска от държавите членки да
върнат неизразходеното предварително финансиране по структурните фондове. Сумата
възлиза на около 8 милиарда евро от бюджета на ЕС, които държавите членки ще могат да
използват в допълнение към 29 милиарда евро от структурните фондове в целия ЕС. Това
на практика ще увеличи размера на инвестициите през 2020 г. и ще помогне да се
използват наведнъж все още неотпуснатите 28 милиарда евро.
За България очакваните средства се разпределят по следния начин (информация към
13.03.2020 г.):
Индикативна разбивка на обемите на инвестициите за България в рамките на
Инвестиционната инициатива на ЕК за реагиране на коронавирус *, млн. евро
Суми за
освобождаване
като ликвидност
(1)

Съответстващ
бюджет на ЕС
нннтн
(2)

Обща инвестиция, за
освобождаване на
ликвидност
(3) = (1) + (2)

Остатъчен размер на
европейските структурни и
инвестиционни фондове
след Инвестиционната
инициатива за COVID19
(включително национално
съфинансиране)

122

690

812

546

Фонд „Солидарност“ на ЕК
Комисията предлага да се разшири обхватът на фонд „Солидарност“ на ЕС с цел при
необходимост Фондът да бъде мобилизиран за най-тежко засегнатите държави членки.
През 2020 г. могат да бъдат използвани до 800 милиона евро. Подкрепата от Фонда за
солидарност на ЕС ще се решава според конкретния случай.
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Мерки на ЕК за ликвидност
Комисията ще предостави на разположение 1 милиард евро от бюджета на ЕС, за да
действа като гаранция за Европейския инвестиционен фонд чрез съществуващите си
програми COSME и Innovfin. С осигуряването на допълнителна гаранция от ЕС
Европейският инвестиционен фонд ще стимулира банките да осигуряват ликвидност на
МСП. Очаква се това да мобилизира 8 милиарда евро финансиране на оборотен капитал и
да подпомогне поне 100 000 МСП в ЕС.

III. Световният икономически форум: частните организации трябва да
се включат по-активно в кризисния мениджмънт
Правителствата най-вече фокусират комуникацията си директно към широката
общественост. Но частният сектор също е от решаващо значение за разрешаването на
проблема. Първо, частните организации могат да бъдат ценен канал за достигане на
информацият до хората. Второ, те могат да подпомогнат ограничаването на
икономическите последици от COVID-19, ако бъдат надлежно информирани и държани в
течение от здравните и обществените власти. Преодоляването на кризата изисква
доверие, обмен на информация и ангажираност – именно това трябва да бъде
насърчавано, дори ръководено, на национално и градско ниво.

IV. Мерки, предлагани от български организации
1. Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ)27
КРИБ предлага следните мерки:
1. Компенсиране на поскъпването на електроенергията за промишлени предприятия в
резултат на поскъпването на емисиите парникови газове.
2. Въвеждане на таван на разходите за такса задължения към обществото (ЗКО) на
енергоинтензивните предприятия.
3. Ретроактивно възстановяване на надплатените суми за природен газ на крайните
клиенти на Булгаргаз след споразумението с Газпром.
4. Промяна на сроковете за деклариране, плащане и изпълнение на финансови
задължения. Отлагане на крайната дата на годишното финансово приключване на
предприятията с два месеца. Да се удължи срокът и да се разсрочи плащането на
осигуровки и ДДФЛ, включително за м. февруари, чийто срок е 25 март. Да се удължи
27

http://krib.bg/
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подаването на одитирани финансови отчети към регулатори и институции с минимум
60 дни. Да няма лихви върху публичните задължения за периодите, удължени в контекста
на ситуацията. Да се удължат сроковете за подаване и плащане на годишните данъци на
физическите лица с 60 дни.
5. Осигуряване ликвидност на бизнеса, без която няма да могат да се плащат заплати и
суми към доставчици. Липсата на ликвидност ще доведе до вълна от фалити и истинска,
дълбока криза. Доколкото сме във валутен борд, ликвидността може да бъде осигурена
само от държавата. В тази връзка КРИБ предлагат съсредоточаване върху мерки за
осигуряване на ликвидност като:
 Забавени и дължими плащания на бюджетни организации
 Данък печалба - да се отложи срока за плащане с 30 или 60 дни
 Данък добавена стойност - да се удължи срока за внасяне на ДДС с 30 или 60 дни

2. Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ)28
АИКБ подкрепя предложението за удължаване на сроковете в Закона за корпоративно
подоходно облагане до 30 юни 2020 г. и се изказва против предложението за изменение
на реда за внасяне на авансови вноски за корпоративния данък на базата на данъчната
печалба, декларирана за 2018 г. Според АИКБ това би означавало задължително авансово
внасяне на данък в тежка обстановка – загуби на предприятията, освобождаване на
работници, фалити.
АИКБ препоръчва да не се фиксират ценови равнища, тъй като фиксирането на ценови
равнища ще доведе до тежки последици за българската икономика – дефицити на стоки и
услуги, хаос, корупция, фалити, спекула, черна борса, увеличаване на сивия сектор и спад
на приходите в държавния бюджет точно когато те са най-нужни. Единствено свободната
конкуренция може да гарантира ниски цени.

3. Българската стопанска камара29
Българската стопанска камара (БСК) призовава за прилагането на спешни мерки в
най-кратък срок, тъй като дори месец отлагане може да се окаже фатално за бизнеса:
 Изплащане от страна на държавата на забавените плащания по обществени
поръчки за подкрепа на бизнеса
 Мерки с фокус върху предотвратяването на съкращения
 Държавната помощ да става през търговските банки
 Да се удължат сроковете за годишно счетоводно приключване и декларации по
закона за корпоративно подоходно облагане

28
29

http://bica-bg.org/
https://www.bia-bg.com/
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Да има специална програма за компаниите с кооперирани доставки - например
такива за автомобилни елементи, които ще бъдта сглобени в друга страна. При тях
продажбите са сигурни, в същото време са най-предпазливи в съкращаването на
хора, защото им трябват.
Да се изработи план как България да се превърне във фабриката на Европа за маски
и защитни облекла, тъй като България има сериозни производствени мощности.

4. Българска търговско-промишлена палата (БТПП)30
Според БТПП в момента има много сериозен застой на износа и функционирането на
транспортните коридори е ключово за икономиката.
Препоръки на БТПП за фирмите:
 Гъвкавo работно време и дистанционен труд
 Свободните помещения да се преобразуват в нови работни места с поставени
вътрешни прегради между отделните работни станции
 Работодателите да създадат условия за възлагане и отчитане на положения труд и
да осигурят необходимото оборудване
 Служителите с болничен лист за поставяне под карантина не трябва да се допускат
до работните им места

5. Съюзът за стопанска инициатива (СИИ)
Някои от мерките, предложени от СИИ, включват:










30

Да се удължи срокът за годишното финансово приключване до 30-ти юни
Осигуряването на ликвидна подкрепа на предприятия в ликвидни затруднения,
която да се предостави от Българската банка за развитие
Да се осигури транзитният трафик на товарни автомобили на територията на
страната по основните транзитни коридори чрез групиране и ескортиране на
камионите по т.нар. "чисти транспортни коридори".
Мораториум за комуналните плащания от страна на гражданите и на бизнеса.
Да се разработи застрахователна схема с държавна подкрепа с цел защита от
несъбиране на вземания от страната и чужбина.
На лекарите по дентална медицина да се осигури приоритетен достъп до
новосъздадения Логистично-координационен център и на възможност
приоритетно да се снабдят с дезинфектанти, предпазно облекло и защитни
средства.
Осигуряване възмездно на фирмите, ангажирани в професионалното почистване на
обществени сгради, както и на транспортните фирми, на предпазни средства –
маски за служителите, които също са на първа линия с борбата на заразата.

https://www.bcci.bg/
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Мораториум върху заплащането на таксите от ТОЛ - системата.
Механизъм за пряко компенсиране на най-засегнатите отрасли, включително
транспортния, туристическия и ресторантьорския. По отношение на
ресторантьорския бранш СИИ предлагат намаляване на ставката на ДДС подобно
на туризма в размер на 9 %.

В случай че извънредното положение бъде удължено, от ССИ предлагат да се обмислят и
следните допълнителни мерки:
 Възможност за изплащане на намалени размери на трудовите възнаграждения или
споделяне на тежестта с държавата чрез държавни помощи.
 Мораториум върху заплащането на наеми от бизнеса или заплащане в намален
размер, или пък мораториум върху лихвите за просрочени плащания на наеми.
 Разсрочване до края на годината на задълженията на бизнеса към фиска.

6. Институтът за пазарна икономика (ИПИ)
ИПИ предлага следните мерки31:







31

Промяна в приоритетите на държавния бюджет
Фискална подкрепа за непосредствената борба с епидемията
Подкрепа за работниците, които са ударени от извънредното положение
Ликвидна подкрепа под формата на данъчни мерки
Ликвидна подкрепа за МСП
Ясни санитарни правила за тежката индустрия

https://ime.bg/bg/articles/ikonomika-po-vreme-na-pandemiya/
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
COVID-19 ще окаже силно негативно влияние върху световната икономика.
Ситуацията с пандемията от COVID-19 е изключително динамична и бързата
информирана и координирана реакция на международно и местно ниво, както и
развитието на иновации и дигитализация, особено във времена на глобализация и
безпрецедентна взаимосвързаност между държавите и градовете като сега, ще бъде
ключова за възстановяването на световната икономика и бизнес.
Докладът цели да даде старт на активен диалог между София, местния бизнес,
браншовите организации и други заинтересовани лица, както и да послужи като важна
крачка към сътрудничество и съвместно дефиниране на мерки, които да подпомогнат
по-бързото и леко възстановяване на икономиката на града.
Оценката ще бъде регулярно обновявана спрямо последните развития на ситуацията с
COVID-19, наличието на повече и по-актуални данни и ценна обратна връзка от екосистема
в София.
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