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С изминалите две тримесечия на кризата, причинена от COVID-19, могат да 
бъдат извадени не само водещите тенденции в състоянието и развитието 
на стопанските организации, свързаните с тях инвестиции и пазара на труда, 
но и да бъдат направени краткосрочни прогнози при определени условия. 

Някои от тези много важни условия са обективни, докато други изискват 
поставянето на няколко варианта, в зависимост от наличието или 
неналичието на „локдаун“ – частично или пълно затваряне на икономиката, 
което пък се определя както от развитието на чисто здравната ситуация с 
коронавируса, така и с нейните политически измерения. Тоест, подчинява 
се на субективния фактор. 

Процесът е не само по отношение на самата софийска икономика като част 
от националната българска, но и на цялата икономика в Eвропейския съюз, 
като на първо място за нас представляват интерес най-големите търговски 
партньори като Германия, Италия и др.  

Повечето правителства, включително българското, се позовава във 
вижданията и очакванията си на базата на регистрирането  и влизането в 
употреба на ваксините срещу коронавирус, за което Европейският съюз 
вече има сключени договори, които по последни данни са за 7 разработки 
на медикамент  от различни компании и консорциуми. 

Водещият проект на Оксфорд / Астра Зенека, въпреки малкото закъснение, 
което бе причинено от неочаквано усложнение като страничен ефект за 
здравето на един от доброволците, се очаква да бъде одобрен до края на 
ноември и преди Коледа да влезе в производство. Това би означавало от 
януари – февруари да започне ваксиниране. И то да се извърши ефективно 
до май – юни 2021 г., с което да се придобие така желания  колективен 
имунитет в ЕС. 

Такъв, по данни на Института Бор, Копенхаген, освен на шведските власти, 
досега е постигнат само в Швеция, която единствена в ЕС не прибягна до 
затваряне на икономиката през март – май 2020 г. 

Много важно е обаче как всяко от правителствата ще подходи към 
популяризирането на ваксинацията. Тук трябва да се има предвид мощното 
движение на т.нар. „антиваксъри“, което през последните години придоби 
голяма обществена подкрепа в целия ЕС, включително и в България. То 
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никога досега не е срещало решителен отпор от властите у нас. Не се случва 
и в момента. 

Вероятно това дава основание на главния санитарен инспектор доц. Ангел 
Кунчев – важна част от Националния оперативен щаб за борба срещу 
коронавируса, да предполага, че „дори да стане задължително, не можем 
да очакваме повече от 20% от българите да се ваксинират“. Той също така 
признава, че процентът – дали ще стане по-висок или по-нисък от неговите 
прогнози, ще зависи в огромна степен от начина на популяризиране на 
ваксинацията. Което пък ще предреши и придобиването на колективен 
имунитет в България. 

Важно е да се отбележи, че последните изследвания дават 2 нови факта, 
които са много важни за тази точка на пречупване, която според учените ще 
говори за победа над коронавируса – колективната защита срещу него. 

По данни на Института Бор, който е сред водещите в ЕС в тези проучвания, 
от 60-70%, каквито бяха прогнозите в началото на епидемията в Европа 
преди 7 месеца, границата за придобиване на колективен  имунитет вече се 
оценява на 43%. 

Друг важен нов факт е доказаната от изследванията на учените в няколко 
държави вродена защита срещу коронавируса на база определен ген, 
контролиращ състава на специфични белтъчини, които пък са в основата на 
няколко от проектите за ваксини. 

Този вече установен категорично съществуващ естествен имунитет 
вероятно е и причината за свалянето на границите. 

Важни по темата не са толкова медицинските детайли, колкото генералните 
решения, които се базират на научната рамка. 

Какво очакват правителствата? 

Ако съдим по намерението на българския кабинет за удължаване на 
помощта за пенсионерите у нас от 50 лв. месечно от предварително 
обсъжданите 3 на 9 месеца, може да се предположи, че хоризонтът за 
придобиване на колективен имунитет е пролетта на следващата 2021 
година. 

Икономически това е добра новина, тъй като групата на пенсионерите 
представлява около 30% от населението, което пък означава гарантиране 
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на потреблението на бързооборотни стоки, което бележи устойчив и 
немалък спад през последните 2 тримесечия. Важно е и за земеделците, и 
за производителите на хранителни стоки и алкохол, на други евтини стоки 
и на търговците им, включително на вносителите. 

Това веднага поражда оптимистични прогнози в инвеститорите, както в 
една от Топ 3 вериги хипермаркети, участник в проучването, което 
Идеологика предприе по поръчка на Столичната общинска агенция за 
приватизация и инвестиции. 

До момента тя е вложила в българската икономика над 1 000 000 000 лева, 
пропорционално на дела ѝ 40 % от националното стопанство – съответен 
процент са извършени в София. 

Прогнозира бъдещи инвестиции по конкретни проекти и продължава да 
вдига стартовата заплата на постъпване в нея, която е над средната за 
България и малко под средната за София по статистиката на НСИ. 

Това означава 2 неща – от една страна умерен оптимизъм в прогнозите за 
развитие на пазара в София и България като оборот и инвестиционни 
възможности, а от друга и за пазара на труда, тъй като не просто не 
съкращава персонал и не намалява възнаграждения, а дори ги повишава. 

От друга страна, прогнозата на правителството, каквато нямаме официално, 
личи по хоризонта, който е даден с продължаването на помощите за 
пенсионерите, не е краткосрочно оптимистична в посока на 
„нормализацията“, която целият пазар очаква. 

Важно е да се отбележи, че се продължава и друга част от мерките, като 
например помощта за работодателите, особено в туризма, където тя не е 
„60 на 40“, а „80 на 20“. 

Което води до умерен оптимизъм за развитието на специфични бизнеси, 
които могат да се възползват от тези мерки. За съжаление, поради 
тромавостта на мерките, техният процент не е голям на фона на 
националните данни, но е доста по-висок в София от тази средна ниска база. 

Резултатът от взетите през последните две тримесечия от властите мерки е 
покачващият се индекс на бизнес климата, отбелязан на 1 октомври спрямо 
рекордния спад от миналото тримесечие почти до нивото от 
катастрофалната 1997 г., по данни на НСИ. 
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Както личи от информацията на Националния статистически институт, 
данните за стопанската конюнктура, спадът от април 2020 г. (-17,7) е на 
второ място от момента, в който се правят подобни изследвания. По-голям 
е имало само през критичния февруари 1997 г. (-22,1). От данни на НСИ личи 
също, че през последните месеци нараства оптимизма на бизнеса. Това 
обаче няма потвърждение в официални реални данни от дейността на 
предприятията, така че оптимизмът следва да бъде повече от умерен и 
особено предпазлив. 

Причината е, че факторите, с които се съобразява развитието на българската 
икономика, са международни и при това са от характер, който не подлежи 
на контрол от наша страна. 

Първият рисков фактор са изборите в Съединените американски щати. 
Никой не би могъл да се ангажира със сериозна прогноза за развитието на 
политическата и икономическата  обстановка там. Стопанската конюнктура 
е неустойчива, а немалко задълбочени анализи недвусмислено сочат, че 
наливането на пари от централни банки в акции на водещи компании като 
„Епъл“ например, без това да има реална база в увеличение на продажбите, 
може да се окаже „балон“ и да предизвика още по-негативен ефект от вече 
преживения напролет борсов срив. 

Новината за заразяването на президента Тръмп с коронавирус и рязкото 
падане на курса на акциите се смята за сигурен знак колко още по-
песимистично борсите, за чието възстановяване той положи огромни усиля 
през цялата 2020 г., биха реагирали, ако не бъде преизбран. 

Изваждането на преден план в президентската кампания на 
здравословните проблеми при възрастта на другия кандидат за поста Джо 
Байдън, за корупционните и другите зависимости на неговото семейство, 
дават още по-тревожни сигнали за развитието на капиталовия пазар и на 
цялата американска икономика, а оттам  и на световното стопанство. 

Своята загриженост за нейното развитие, особено в противостоянието с 
втората по големина – Китай, и търговските войни между тях, изрази по 
време на Общото събрание на Организацията на обединените нации лично 
нейният генерален секретар Антонио Гутериш. Особено като се има 
предвид, че основните мишени в тези войни са високите технологии и 
изкуственият интелект – индустриите на новия век, без които 
икономическият растеж след кризата е невъзможен. 



 

СОАПИ 
София 1000, пл.“Славейков“ 6, ет.1; тел.: +359 2 980 04 67; contact@investsofia.com;  

www.investsofia.com 

Тези проблеми се прибавят към и без това рекордния дълг на САЩ, който е 
недалеч от точката на неуправляемост. 

Важно е да се напомни в този контекст, че последната голяма финансова и 
икономическа криза, която се отрази изключително негативно на 
Европейския съюз и на българската икономика като част от Евросъюза, 
тръгна именно от последователни несъответствия в американския бизнес и 
липса на реално покритие на поети ангажименти. 

А за изминалото десетилетие  нещата не са отбелязали сериозно 
подобрение или позитивно развитие, даже с увереност може да се посочи, 
че тенденциите са напълно противоположни. 

Именно това може да се смята за основание, както и да се развива 
ситуацията с коронавируса в Европа, да не последва втори „локдаун“ – 
закриване на икономиката на ЕС, частично или напълно. Двете страни, 
които са най-големи търговски партньори на България – Германия и Италия, 
работят с такъв хоризонт, а и контролът на епидемията, който осъществяват 
във втората вълна на Ковид-19 показва, че те се справят значително по-
добре, отколкото държави като Франция и Испания. 

Учените прибавят и друга положителна тенденция – смъртността при 
втората вълна, включително в най-засегнатата Франция, е десетки пъти по-
ниска, отколкото при първата вълна през пролетта на 2020 г. Това обяснява 
и намаляващата средна смъртност, както в ЕС, така и за целия свят, като 
България е неприятно изключение от правилото. 

Понижава се възрастовата граница на заразените, което е обяснението за 
горепосочения факт – експертите вече установиха, че всеки 6 години 
възраст в повече удвояват риска от летален изход след коронавирусна 
инфекция. 

Индексът на заразност, макар и малко по-висок, отколкото беше постигнат 
при заглъхването на първата вълна на коронавируса, продължава да се 
движи  около 1, което е нивото, смятано за допустимо за нормално 
функциониране на обществото, без налагане на всеобща карантина, която 
е убийствена за икономиката.  

Всичко това кара много държави, начело с Франция, да съкращават 
задължителната карантина – от пролетните 4 седмици, лятото тя падна до 
2, а сега вече в различните страни от ЕС е сведена и до 7 – 10 дни. Това 
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увеличава производителността и намалява ефекта от изолацията, които 
доведоха до спирането на евроикономиката през второто тримесечие, от 
което берем плодовете в момента. 

Този умерен оптимизъм, породен от здравните данни, се отразява и на 
конкретните стопански мерки, които вземат правителствата и които се 
отразяват на българската икономика генерално и секторно, пряко и 
косвено. 

Както стана известно от направеното от Идеологика по поръчка на СОАПИ 
изследване на измеренията на кризата върху конкретните бизнеси в София, 
най-засегнат е туризмът, където спадовете на продажбите и оборотите 
попадат в категорията „над 50%“. И въпреки очакванията за подобрение, 
идващата 2021 г. също няма да бъде лека за този бранш, който дава 8-10% 
от БВП и на София и на България със свързаните дейности, а има и 
значителен дял от пазара на труда. 

Взетото от властите в Германия решение за увеличаване с още 1 млрд. евро 
на вече дадените 3 млрд. евро за спасяването на най-големия туроператор 
ТУИ е от огромно значение за развитието на българския туризъм и по 
специално на сектора на хотелите, тъй като всички най-големи инвеститори 
на българския и в това число на софийския пазар в този бранш са зависими 
от тази компания. Отпадналият риск от прекъсване на плащанията от нея, 
означава, че секторът у нас ще преживее ниския сезон и ще може да се 
подготви за очаквания като по-добър висок сезон на 2021 г. 

Това е тясно свързано с важния за София сектор на авиотранспорта. 

Летището на столицата беше най-растящото в последните  5 години в целия 
ЕС по отношение на трафика, а отдаването му на концесия точно в разгара 
на кризата, породена от коронавируса беше един от най-добрите знаци, 
които бяха дадени за очаквано икономическо възстановяване на града и 
страната. 

Както е известно, операторът на второто най-силно летище на Германия – 
Мюнхен, е съинвеститор в проекта с Летище София. И ще започне реално да 
го управлява в следващите месеци, най-вероятно реалистичният срок е 1 
януари 2021 г.  

Насърчаването на трафика между двете аерогари е важно не само за 
авиокомпаниите – българският превозвач България еър е регистриран в 
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София и е участник в изследването, а немският Луфтханза с дъщерните си 
Австрийски авиолинии е водещ за нашия пазар, като получи и голяма 
помощ от правителството в Германия, за да се справи с 
предизвикателствата през последните 2 тримесечия. Важно е за летищните 
оператори, но и за туризма в София и България. 

А също и за разрастващия се бизнес по ремонта на самолети с немско 
участие в „Луфтханза Техник“, който има в София и е една от най-големите 
инвестиции за последното десетилетие. 

Развитието на пазара на труда, при това на квалифицирани и високоплатени 
кадри, е функция от това положително развитие. 

Разгръщането на летището, построяването на нов терминал, превръщането 
на досегашните сгради не просто в аерогара, но в търговски, развлекателен 
и културен център, какъвто е Мюнхен, е друг важен инвестиционен проект 
за столицата. 

Друг от най-сериозно пострадалите от кризата, породена от коронавируса и 
също със срив на продажбите и оборота над 50% според данните на 
изследването е браншът на търговските центрове тип МОЛ и разчитащите 
на тях за продажбите си големи търговски вериги, основно със собственици 
или лицензи от ЕС. 

Мерките на правителствата в Италия и други водещи в сектора на леката 
промишленост държави за подкрепа на бизнеса, съчетани с мерките на 
българския кабинет чрез мярката „60 на 40“ и помощите от Министерството 
на икономиката, доведоха до балансиране на положението и 
предотвратяване  на фалити на огромната част от тях, за разлика от 
положението с малките магазини. След огромните „стокажи“  от второто и 
третото тримесечие и предизвиканите от това проблеми с недостига на 
оборот и складова база, четвъртото тримесечие според анкетираните в 
изследването представители на тези браншове се оценява като по-
оптимистично, особено с оглед на идващите празници в края на годината. 

Тук прибавяме и зависимия от този вид търговия производител на дрехи на 
ишлеме, които в София не са много, но един от най-големите от тях на 
национална база и обект на нашето изследване като „Агресия“ е в тясна 
връзка с търсенето в споменатия по-горе сектор. Освен, че шие на ишлеме, 
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голямото предприятие прави и продава собствени колекции, поддържа 
собствена търговска мрежа и също така внася облекла. 

Както положението на бизнеса, така и неговите очаквания за клиентела 
обаче са, че това вероятно е краят и на най-дълбоките резерви на 
предприемачите и купувачите. 

На този фон изключително важно е как ще се държат банките в тази 
ситуация. 

Данните на БНБ показват, че искания за разсрочвания на кредити заради 
кризата, породена от коронавируса са подали 15% от всички физически и 
юридически лица, като става въпрос за 10,1 млрд. лв. Тези облекчения, 
преимуществено подадени през април – май, които важаха 6 месеца, 
изтичат през октомври – ноември. 

Сега е трудно да се прогнозира какъв процент от тях ще се превърнат в лоши 
кредити, а също и  каква част от гражданите и предприятията в София са 
използвали ефективно двете най-трудни тримесечия за реорганизиране, 
оптимизиране и пренасочване на ресурси и персонал. 

Очакванията на банките могат да бъдат разчетени по отказа на банка от 
първите 3 в определената от БНБ А-група с най-високи активи, включена в 
изследването от септември, да не се възползва от кредитните линии на 
Българската банка за развитие, също в изследването, по отношение на 
фирмите. Държавната банка осигурява заеми през търговските банки, с 
които работят, освободени от лихви за първите две години. 

Освен че закъсня, тази програма не съдържа интерес под формата на 
печалба за търговските институции, които без друго са претоварени 
финансово от споменатия по-горе мораториум върху съществен процент от 
кредитите. 

Водещите от тях намалиха, а някои де факто ограничиха кредитирането, 
което преди кризата, породена от коронавируса, обилно се предлагаше на 
пазара, както за физически, така и за юридически лица. При нулеви лихви 
по депозитите. 

Влизането на България в чакалнята на Еврозоната на 9 юли 2020 г. не оказва 
очаквания ефект на повишено доверие в перспективите от страна на 
кредитните институции. 
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Банките у нас, 5 от 5 в А-група са със собственици от ЕС, а 4 от 5 – и от 
Еврозоната, очевидно разчитат тази година  на повишаването на таксите, 
което предприеха през най-кризисните досега тримесечия на кризата, за 
постигане на печалби. Както и на съкращаването на търговски точки, с което 
се оправдава и намалението на персонала им. 

Което показва крайно консервативните им прогнози за развитието на 
бизнеса у нас, направени от тях. 

Въпреки по-активната позиция и по-високия оптимизъм на банките от 
втората група, в чието число има и български, този консерватизъм създава 
две основни групи проблеми. 

Те са от изключителна важност за политиката на Столичната община за 
развитие на бизнеса в града и на нейните основни приходи до края на 2020 
г. и през 2021 г.  

Първата група проблеми са свързани със стартиращите бизнеси. На 
практика те не могат да се възползват от мерките, предлагани от 
правителството – както от „60 на 40“ от Министерството на труда и 
социалната политика, така и от стимулите през ОПИК на Министерството на 
икономиката. 

Причината е, че не отговарят на изискванията да имат история. Малка е 
популярността на мярката, предложена от Фонда на фондовете, която пък е 
насочена към стартъпи. 

Като към този негативен фон са прибавени практическата невъзможност за 
банково кредитиране, освен при някакви особени изключения, 
нововъзникващите предприятия, особено микро-, а такива са над четири -  
пети от столичните, остава да разчитат само на личните резерви на своите 
основатели. Прогнозата за жизнеспособността на тези фирми, за огромно 
съжаление, е неоптимистична. А създаваната от тях заетост остава под 
въпрос дори в краткосрочен план. 

Втората група проблеми, свързани със свитото до минимум кредитиране 
дори на „стари“ клиенти на банките, се отнася до свързаните сектори на 
строителството и недвижимите имоти, които за София са много важни и 
като дял от бизнеса, и като приход от общински данъци и такси. 
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По данни на СОАПИ те дават общо 8,3% от икономиката на града и 
осигуряват 66 000 работни места. При тях, като дейности с по-бавна 
реактивност, кризата идва със закъснение, но и се развива със закъснение. 
В момента на практика замират. 

Отлагането на тежестта на кредитите започва да изчерпва потенциала си 
като мярка от този месец и това вероятно ще доведе до големи затруднения 
на изплащащите лихви и главници, особено на ипотеките, при липса на 
възможност за отпускане на нови заеми. Това ще намали търсенето на 
строителната продукция , на недвижимите имоти, особено на търговските, 
както за покупка, така и за наемане, но също и на интереса от страна на 
физическите лица. За него дават представа данните на ББР за интереса към 
осигуряваните от нея безлихвени лични заеми от което са се възползвали 
само 19 000 души, останали без работа. 

На този фон данните на Националния статистически институт от пазара на 
труда са повече от тревожни. Според тях на годишна база има 146 095 нови 
безработни към 1 юли 2020 г. 

Като процент от всички работещи данните показват изключително сходство 
с постигнатия при социологическите проучвания по поръчка на СОАПИ, 
направени от Идеологика на пазара на труда в София. Полученият от нас при 
теренната анкета резултат е спад от 12,62 на сто. При 13,61, които 
декларират, че местоработата им е закрита – т.е., това е процентът на 
фирмите, където са работили и които са прекратили дейността си поради 
фалит, нефиксиран още официално поради тромавата процедура. 

Това означава изключително малка гъвкавост на трудовия пазар. Само 1% 
от хората явно са намерили нова работа, ако сравним двете величини. 

На тази база не е трудно да се прогнозира увеличаваща се задлъжнялост 
както към банките, така и към другите търговци, предлагащи стоки на 
изплащане – де факто кредит, но също и към общинските и с общинско 
участие дружества, предлагащи комунални услуги. 

През последните години двигател на софийската икономика, особено на 
най-модерния ѝ и най-печеливш сектор – информационните технологии, 
беше аутсорсингът. Четвъртото тримесечие на годината ще покаже дали 
този де факто износ ще продължи да бъде „локомотив“ за столичното 
стопанско развитие. 
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Именно в тази група попадат онези 2,91% от фирмите, които нямат спад 
през второто тримесечие на 2020 г., както показаха данните, получени в 
проучването по поръчка на СОАПИ сред представителна извадка на 
столичния бизнес. 

От изброените до момента факти могат да се извадят поне 2 сценария за 
развитието на стопанската обстановка в София и България с една база, а тя 
е че постигнатият през последните 3 години преди 2020 г. среден годишен 
ръст от 7% няма да може да се очаква поне до 2022 г. и че предвижданият 
спад на икономиката на града от 3% не може да се приеме за възможен. 

Оптимистичният сценарий е за достигане на „плато“ – прекратяване на 
спада за бизнеса в милионния град през четвъртото тримесечие на 2020 г., 
което вероятно ще продължи през първото тримесечие на 2021 г., 
последвано от плах ръст през следващите 2 тримесечия и по-отчетлив през 
последното тримесечие на идната година. 

За да сработи този вариант трябва: 

Липса на по-силна втора вълна на коронавируса, която да предизвика 
повторно затваряне на икономиката. Това със сигурност ще се окаже 
фатално за поне половината фирми в сектора на ресторантьорството, а 
според прогнозите на съсловните организации – и над 70%, до спиране на 
дейностите в областта на туризма, където са най-големите инвестиции тази 
година в столичната и в българската икономика изобщо – хотелите 
„Милениум“ и „Хаят Риджънси“. 

Липса на голям политически риск. Това означава не само провеждане на 
редовни, а не на предсрочни избори, но и те да установят някакъв вид 
устойчиво мнозинство и спокоен президентски вот в края на 2021 г. Другият 
вариант са избори след избори за парламент. Ако няма политическа 
стабилност, не може да се очаква: привличане на нови инвестиции, 
отваряне на цикъла на кредитирането, а оттам на стопанската активност и 
гъвкавост на пазара на труда, както и нормална работа на администрацията. 

Песимистичният сценарий означава продължаване на спада през 
четвъртото тримесечие на 2020 г. и първото на 2021 г., при продължаваща 
тежка обстановка с коронавируса (и заради нея или заради политически 
мотиви „локдаун“) е възможно удължаване и през второто тримесечие на 
идната година. Това ще доведе до фалити за немалка част от бизнеса, който 
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в София е основно в групата на микропредприятията, които имат и 
минимални резерви за оцеляване при наличие на вече затегнато 
кредитиране и негъвкави правителствени програми за помощ. При такъв 
сценарий икономическата криза може да се превърне и във финансова и да 
се сбъднат думите на Бил Гейтс: 25 години икономически напредък да 
бъдат изтрити. 
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