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ХАРАКТЕР И МЕТОДОЛОГИЯ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО 

Коронавирусът постави икономиката в целия свят, в Европейския съюз, в 
България и в София пред големи предизвикателства. 

Също както за самата болест, и за стопанските последствия от нея, нямаше 
как предварително да бъде направена както диагноза, така и качествена 
прогноза за развитието на нещата. Една от задачите на изследването е да 
проследи дали тя се е оказала оптимистична, реалистична или 
консервативно-песимистична според реалните резултати. И то я изпълни. 

За последен път от 2009 – 2011 година бизнесът трябва да се справя в 
ситуация на свободно падане след период на непрекъснат ръст – за София 
7% годишно през последните 3 отчетни години и 4,6% средно годишно за 
десетилетие, като се вземат и годините на криза по данни на НСИ. 

Все пак, между двете кризи има някои съществени разлики. 

На първо място, това е затварянето на града, страната и Европейския съюз, 
включително и буквално, в иначе много оживения стопански период март – 
юни, който е най-продуктивният, заедно със септември – декември. Такова 
нещо при предишната тежка криза не е имало, поради което нямаме и 
изработен алгоритъм за решаването на казуса. 

Въпреки, че не се стигна до скъсване на логистични вериги, а то би нанесло 
неспасяем удар на търговията, услугите и производството в града и 
страната, както и в целия ЕС, дейността в много сектори беше силно 
затруднена. 

Сред тях най-ощетен беше браншът на туризма: хотелиерство, 
ресторантьорство, атракции, а той е твърде важен и е един от водещите за 
София, която в предишните 8 години отбеляза общ секторен ръст от 122 на 
сто. 141% е ръстът на нощувките на чужденци и 88% - на българи. Ръстът на 
приходите от нощувки достигна 92% при чужденците и средногодишно 9% 
за периода 2011-2018 г – много над средните темпове в ЕС. 

Във всички водещи туристически градове на Европа, какъвто е София, 
туризмът е тясно свързан със сектора на търговията, услугите и транспорта, 
тъй като представлява форма на синергия между тях. Така в изследването 
логично бяха проследени тенденциите на развитие в този най-голям за 
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града дял на икономиката,  наречен общо Услуги, както и производственя 
сектор с неговите 10,4% от брутния продукт. 

На второ място, разликата между двете икономически кризи е голяма в 
цената на парите. За огромен късмет, светът, ЕС, България и София 
навлязоха в това предизвикателство без наличие на финансови сътресения. 
И с нулев лихвен процент, т.е. възможно най-евтини пари. Въпреки спада и 
в областта на финансовите услуги и банковото дело, обхванати от 
изследването, който регистрираме, тяхната гъвкавост и липсата на 
опасности от фалити в бранша се оказва спасителен фактор за всички 
останали дейности. Още повече този сектор пое част от удара на кризата, 
като разсрочи кредитите на бизнеса. 

Така стигаме до третата причина за смекчаване на кризата в сравнение с 
най-песимистичните очаквания – мерките, взети от финансовите 
институции и администрацията за подпомагане на икономиката чрез 
различни облекчения. Макар закъснели и незначителни по своя характер и 
обхват в сравнение с всички други страни в ЕС, все пак ограничиха част от 
щетите от кризата върху стопанския процес. 

Проучването бе направено по следния начин: 

Първо, отхвърлихме толкова модната във времето форма на телефонното 
интервю, която – както показа практиката на агенциите, които я използваха 
след началото на директните интервюта, дава огромни изкривявания. Така 
че ние осъществихме контактите по анкетата пряко с ръководителите на 
фирмите, влезли в допитването, като някои предоставиха и конкретни 
справки. 

Второ, представителната извадка обхваща малко над 1 на 1000 налични в 
София фирми. Трябва да се има предвид, че е трудно да се определи какъв 
процент от регистрираните дружества са активни. За разлика от това 
фактическо положение, в нашето изследване всички обхванати компании 
са единствено и само активни на пазара, което е важно за същностната 
информация, която се получава за нуждите на допитването. 

Дори във втората част на изследването, която обхваща пазара на труда и 
участниците в него, личи какъв е реалният процент на фалитите, което е 
изключително важен фактор, но е на практика неуловим от статистиката, 
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поради различни съображения – например тромавите процедури за 
обявяване в несъстоятелност и натрупващите се закъснения в 
разплащанията в бизнеса. 

Така СОАПИ, чрез това изследване, притежава информация за реалната 
картина  по отношение на отпадналите от икономическия оборот фирми. 
Това е изключително важно, за да се даде ясна и точна представа за 
размера и дълбочината на кризата, предизвикана от коронавируса. 

Трето, представителната извадка е направена така, че да представя по 
пропорционален начин основните сектори: търговия, транспорт, 
финанси, комуникации, информационни технологии и туризъм, които за 
нуждите на проучването наричаме заедно Услуги от една страна, и 
производството – от друга. Извадката е балансирана  и по подотрасли. За да 
се направи това, са използвани процентните съотношения според 
статистиката на НСИ. 

Четвърто, представителната извадка е направена така, че да отразява дори 
съотношението във видовете собственост на бизнес активностите: частен и 
публичен сектор. 

Пето, представителната извадка е направена така, че да обхваща в подобно 
на пазарното съотношение български и чужди фирми. София е най-
привлекателната инвестиционна дестинация в България и е важна 
информацията дали родните и чуждестранните компании поравно поемат 
удара на кризата. 

Шесто, представителната извадка е направена така, че обхваща в подобно 
на пазарното съотношение микро, малки, средни и големи по оборот и щат 
компании. Освен това, представени са както търговски вериги от различен 
мащаб, така и индивидуални играчи. 

Основните групи въпроси по отношение на отражението на кризата, 
предизвикана от коронавируса в столичната икономика, са 3: 

Тенденции при продажбите 

Тенденции при наемането на персонал 

Тенденции при заплащането на труда 
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Избрахме именно тях, тъй като те са най-важни за инвеститорите, когато 
избират дестинация, особено България и респективно – София. 

Размерът на заплащането е водещ фактор за влагане на капитали, както 
доказва практиката след 2009 г., след изчерпването на 10-процентната 
плоска данъчна ставка, която доведе до бума на инвестиции преди 
тогавашната криза. 

Още повече, резултатите от разликите между отговорите на трите въпроса 
показват дали бизнесът в София има активни и ликвидни резерви и по какъв 
начин ги използва – дали социалноотговорно или не. 
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АНАЛИЗ НА ПОЛУЧЕНИТЕ РЕЗУЛТАТИ 

Необходимо е да уточним, че при анализа на  резултатите трябва  да се има 
предвид  фактора ПРЕСТИЖЕН ОТГОВОР, защото запитаните в анкета хора 
често предпочитат да дават отговор, който не би ги злепоставил, а би ги 
представил в очакваната от тях светлина. 

Именно по тази причина е важно съпоставянето на получената от бизнеса 
информация с онази, която получаваме от изследването на персонала – 
оценката на работещите в София за икономическата обстановка. Тя е в 
съпътстващото успоредно проучване „За ефекта на кризата, причинена от 
коронавируса върху трудовия пазар  в  София“,  което направихме. 

Първата група въпроси, зададени на управляващите и/или собствениците 
на 103 фирми в София в директно интервю, се отнася до спада на 
продажбите/оборота в кризата, предизвикана от коронавируса. 

Тези данни са изключително важни, тъй като дават конкретната, 
нестатистическата представа за размера и отражението на стопанските 
сътресения за бизнеса в столицата. Оттам – какъв е реалният спад на 
брутния продукт на града. Данните са от национално значение, тъй като 
София формира 40% от брутния вътрешен продукт на държавата по данни 
на НСИ. 

И получени при изричното условие за анонимност. 

В това отношение  прогнозите на СОАПИ от пролетта  за спад до около 3% 
се оказват твърде оптимистични 6 месеца по-късно. 

Липса на спад в продажбите/оборота отбелязват само 3 от 103 запитани 
фирми, което прави 2,91%.  

Най-популярният отговор, посочен от 44,66% от анкетираните е спад до 30% 
(т.е. от 10 до 30 на сто). Това на практика са почти половината от участниците 
в проучването и принадлежат към всички сектори и към всеки от отделните 
браншове. 

За огромно съжаление, най-песимистичният сценарий за развитие – спад на 
продажбите/оборота над 50%  е втори по популярност отговор с 23,30%. Тук 
може да бъде даден и още по-детайлен анализ: 
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 Най-голям е спадът в туризма и особено в хотелиерството и тясно 
свързаният с него сектор  транспорт. Конкретните данни получени от 
фирмите показват спад от 90% в оборота. Коректността на данните се 
гарантира от Единната система за информация на Министерството на 
туризма, която регистрира спад от 90% на нощувките в столицата в 
сравнение с миналата година. Малко по-добри са резултатите на 
туристическите агенции и авиокомпаниите, което се дължи на 
последния месец със завръщането на учещи и живеещи в чужбина.  

 Спад над 50%, в рамките между 60% до 67% от продажбите, бележат 
търговските комплекси тип МОЛ и техните наематели, показват също 
така резултатите, които получаваме от нашата анкета. 

Представената по-горе информация е много тревожна, тъй като 
инвестициите в хотели и в търговски центрове тип МОЛ бяха основните 
големи в София, а респективно – и в България, през последните няколко 
години. 

Третият по популярност отговор относно спада на продажбите/оборота е 
„до 50%“ - т.е. между 30% до 50%, където попадат 17,48 % от анкетираните.  

В последната група, където спада на продажбите/оборота е „до10%“ 
попадат 11,65% от запитаните фирми. 

Втората група въпроси – спад на възнагражденията, е тясно свързана с 
третата група въпроси – намаляване на персонала. И двете дават друга 
изключително важна информация. Каква? 

Доколкото има активни и ликвидни резерви, бизнесът в София прави всичко 
възможно да задържи и да не ощети персонала. Освен социална 
отговорност, това показва и ясното съзнание, че при намаляващата 
образованост  и квалификация на работната сила – трайна тенденция от 
10г., за оцеляването на стопанските дейности е жизненоважно опазването 
на ценните кадри. 

С цената на всякакви жертви: отсрочване на кредити, използване на 
тромавите мерки на администрацията за подпомагане на бизнеса, които са 
твърде трудни за постигане като условия и т.н. 44,66% от фирмите, които 
влизат в обхвата на проучването, не са намалявали персонала си. Това е 
водещата група и представлява почти половината от запитаните. Като 
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отчитаме възможността за известно отклонение по показателя, който 
споменахме по-горе като „престижен отговор“, тенденцията е силно 
положителна и много показателна за ценността на ресурсите в период на 
криза – на първо място излиза човешкият капитал / ресурс. 

Все пак, трябва да се отчете, че втората по популярност реакция е за 
съкращения до 30% - т.е. от 10 до 30 на сто, което е направено в една-
четвърт от фирмите – 25,24%.  Докато други 20,39% попадат в категория „над 
50%“ намаление, която е най-негативната.  

Разбира се, трябва да имаме предвид и структурата на българския, в това 
число на софийския бизнес, който е предимно в категорията „микро“ с до 9 
наети лица. Което показва и тежестта на решенията по задържане или 
съкращаване на персонала.  

Психологическият фактор е все по-важен в бизнеса като световна 
тенденция, т.е. трябва да имаме предвид и емоционалността на изборите, 
а в периоди на криза той често се превръща дори в определящ. 

Въпреки свързаността на отговорите на въпросите за съкращаването на 
персонала и намалението на заплатите, между тях има и съществени 
разлики. 

По отношение на понижението на възнагражденията, отново доста силна е 
групата с нулево намаляване на заплати – 34,95%. По-голяма от нея е 
групата „до 30%“, т.е. от 10 до 30 на сто, в която попадат 42,72%. Останалите 
групи са с минимални резултати –„намаляване над 50%“ с 10,68%, 
„намаляване до 10%“ са отговорили 8,74% от запитаните и най-малката 
група от 2,91% е със спад на възнагражденията „до 50% т.е. от 30 до 50 на 
сто. 

На какво се дължи разликата? Там, където е намален персонал, особено в 
голям процент, няма нужда или има минимална нужда от намаляване на 
заплатите на останалите на работа. Което е логичен ход на бизнеса за 
запазване на кадрите, които са от съществено значение за оцеляването и 
развитието на стопанската дейност след кризата, предизвикана от 
коронавируса. 
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Анкетата показва и други интересни тенденции. Например, намаляване на 
възнагражденията и/или лишаване от бонуси на ръководния състав, за да 
не се понижава заплащането на персонала. Това е практика в някои големи 
чужди вериги у нас поради големите разлики в нивото на възнагражденията 
между ръководството и останалите работещи, показаха интервютата за 
проучването. И се прави за запазване на онези вече обучени и 
квалифицирани кадри, които в следкризисен период трудно биха могли да 
бъдат намерени. Разбира се, такава политика е възможна главно за чужди 
инвеститори, които разполагат с големи обороти. 

Но това не е единственото обяснение. В някои области се усеща и помощта 
на административните антикризисни мерки, предприети от правителството, 
за да се минимизират щетите от икономическата криза, причинена от 
коронавируса. 

В туризма, особено в хотелиерството, например модифицираната от „60 на 
40“ до „80 на 20“ мярка за поемане на част от възнагражденията от 
държавата позволи запазването на голяма част от персонала, макар и при 
намалено заплащане. 

При чуждестранните компании пък, мярката „60 на 40“ е използвана не 
само за да не се съкращава персонал, но и за да бъде запазен размерът на 
заплащането. 

Разбира се, данните, които получаваме от бизнеса по отношение на 
персонала, не само заради обстоятелството, че винаги трябва да имаме 
предвид така наречената престижност на отговора, подлежат на проверка 
за истинност чрез съпътстващото и не по-малко показателното ни 
изследване сред работещите „За ефекта на кризата, причинена от 
коронавируса върху трудовия пазар в София“. 

В заключение, анализът сочи, че ударът върху софийската икономика, 
нанесен от кризата с коронавируса, е мащабен и сериозен. 

В тези тежки условия бизнесът в София показва възможно най-голяма 
гъвкавост, като използва всички налични възможности – отлагане на 
кредити, прилагане на инструментите, предложени от администрацията за 
облекчаване на натоварването и на различните помощи. Използва също 
активни и ликвидни резерви, не само за да оцелее, но и за да съхрани 
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човешкия капитал като основен и най-важен за преодоляването на 
негативния период. 

 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ДОПИТВАНЕ ДО БИЗНЕСА В СОФИЯ 

ЗА ТЕНДЕНЦИИТЕ, РЕЗУЛТАТ ОТ КОВИД ЕПИДЕМИЯТА 

Период на провеждане 7 –17 септември 2020 г. 

 

 

ВЪПРОСИ 

1. Какъв спад на продажбите има във Вашата компания за първите 8 месеца на 2020 г.? 
Отговори: 
0%               до 10%               до 30%                до 50%               над 50% 

2. Бяха ли намалени заплатите на служителите във Вашата компания през първите 8 
месеца на 2020 г.? 

Отговори: 
0%               до 10%               до 30%                до 50%               над 50% 

3. Беше ли намалена числеността на персонала във Вашата компания през същия 
период 

Отговори: 
0%               до 10%               до 30%                до 50%               над  50% 

 спад продажби спад заплати намален персонал ОБЩО 

 0% 
до  

10% 
до  

30% 
до  

50% 
над  
50% 0% 

до  
10% 

до  
30% 

до  
50% 

над  
50% 0% 

до  
10% 

до  
30% 

до  
50% 

над  
50%  

услуги 2 5 43 18 24 32 9 37 3 11 36 8 26 1 21 92 

Услуги процент 2,17 5,43 46,74 19,57 26,09 34,78 9,78 40,22 3,26 11,96 39,13 8,7 28,26 1,09 22,83  

производство 1 7 3     4   7     10 1       11 
Производство 
процент 9,09 63,64 27,27 0,00 0,00 36,36 0,00 63,64 0,00 0,00 90,91 9,09 0,00 0,00 0,00  

ОБЩО 3 12 46 18 24 36 9 44 3 11 46 9 26 1 21 103 

Общо процент 2,91 11,65 44,66 17,48 23,3 34,95 8,74 42,72 2,91 10,68 44,66 8,74 25,24 0,97 20,39  



Проведено от ИДЕОЛОГИКА ООД 
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