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Въведение
Коронавирус пандемията се развива изключително динамично към
края на първото и началото на второто тримесечие на 2020 г. Ефектът ѝ
върху съвременните икономики се възприема като безпрецедентен. Тя
предизвиква здравна и социално-икономическа криза от невиждано
естество, с неясна и непрогнозируема продължителност. Интензитът на
процеса на глобализация в последните години се проявява като водеща
предпоставка за бързото разпространяване на тази криза в световен мащаб
с невиждано досега покритие.
Основната задача на доклада е да изследват ефектите от пандемията
върху икономиката в световен и национален план. Целта на доклада е да се
оценят мерките на правителствата срещу основните рискове, като се
очертаят различни сценарии за развитие в съответствие с очакваните
последици. Тъй като тези мерки оказват силен ефект върху икономиката,
съществен е въпросът каква степен на рестрикция е оптимална.
С всяка изминала седмица и дори ден, картината на развитието на
пандемията и последиците за икономиките се изменят драстично. Затова
съществено ограничение при изготвянето на настоящия доклад е
актуалността на използваните публичнодостъпни данни, а именно –
10.04.2020 г. Необходимата информация е осигурена чрез източници от
различно естество – изследователски публикации, анализи и прогнози на
експертни организации и публични структури, статии на утвърдени в
световен план икономически медии и др.
Изследването на тенденциите и явленията в макроикономическото
развитие предполага установяване факторите за възникването им. Като
такива фактори в настоящия момент се проявяват различните реакции на
правителствата към пандемията. Затова докладът е структуриран в три
основни части. Първата представя проблемите и мерките на политическо
ниво,

свързани

с

овладяване

на

пандемията,

които

водят

до

неблагоприятни последици за икономиката. Втора част е посветена на
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проблемите в отделните сектори, които оказват негативен ефект върху
общото развитие. Измененията в макроикономически план, които го
измерват, са представени в трета част. Докладът завършва с кратко
заключение, в което са систематизирани основните изводи.

1. Мерки за ограничаване на пандемията
Въз основа на развитието на кризата до момента могат да бъдат
изведени четири основни характеристики на COVID-19 :
 бързо разпространение,
 висока смъртност (3,4% според оценките на Световната здравна
организация);
 широк обхват на рисковата група (населението над 60 г., както и
лица със съпътстващи състояния като белодробни, сърдечни и
онкологични заболявания, астма, хипертония, диабет и др.)
 тежка симптоматика при близо 20% от случаите.
Тези характеристики предпоставят възникването на съществени
проблеми пред държавното управление. Сред тях водещ, разбира се, е
опазването на живота на населението. Но то е съчетано с натоварване на
здравните системи в степен, за която те не са подготвени, а също и с висока
вероятност

значителна

част

от

населението

да

изпадне

в

нетрудоспособност за дълъг период (от 2 до 8 седмици) поради болест в
един и същ момент.
Подобни явления имат двустранен ефект върху държавните бюджети.
От една страна, те водят до драстично увеличаване на разходите за
здравеопазване и социалните плащания. От друга – предизвикват спад в
приходите поради намаляване на икономическата активност, тъй като
временно нетрудоспособните поради болест не произвеждат и потребяват
по-малко. Предвид тези заплахи правителствата са изправени пред тежки
решения, свързани с противодействие срещу пандемията, които имат
неминуем ефект върху икономиката.
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1.1.

Меки мерки за справяне с вируса

1.1.1. Стаден имунитет
Сред мерките с ограничаващ ефект в по-ниска степен се установяват
два основни подхода. Първият е свързан с изграждането на т.нар. стаден
(или колективен) имунитет. Когато по-голяма част от населението премине
по-бързо

през

вируса,

разпространението

му.

имунитетът
Това

на

разбиране

преболедувалите
се

подкрепя

от

възпира
редица

епидемиолози. То е свързано с минимална намеса на правителството, което
според мнозина означава и по-ограничено въздействие върху икономиката.
Основен поддръжник на такъв подход е Великобритания. След средата
на март обаче този курс е рязко променен, тъй като статистическите
модели прогнозират над 80% от населението да се разболее до август,
което ще доведе до над 500 000 смъртни случая.
При въпросния подход не се взема предвид нито прекомерното
натоварване на здравната система, нито как ще се повлияе смъртността от
невъзможността да се осигури болнично лечение за всички нуждаещи се.
Затова подобна практика е нехуманна е нереализуема от гледна точка на
здравеопазването. В същото време при 20% тежки случаи сред заетите във
всички сектори (и очаквана временна нетрудоспособност между 2 и 8
седмици) е и икономически нелогичен. По тази причина прилагането му не
се възприема широко.

1.1.2. Масово тестване, мониторинг и контрол
Като положителен пример на ефективни мерки без твърде дълги и
тежки ограничения, които да влияят негативно върху икономиката, е
посочван опитът на страни като Южна Корея, Япония, и Сингапур. За
основно „оръжие“ на Южна Корея срещу пандемията се счита масовото
тестване. Такова твърдение обаче не е подкрепено от емпирични данни,
тъй като са проведени под 10 000 теста на 1 000 000 души (т.е. с 41% по4

малко

спрямо

навременността

Италия).
на

По-вероятно

тестването,

а

е

определяща

не

обхватът

да
му.

е

била

Ранното

диагностициране е последвано от радикални мерки по идентифициране и
картографиране на случаите и уведомяване на населението на база на
локацията.
Такъв подход е трудноприложим в широк план по ред причини. На
първо място, развитието на пандемията в Южна Корея се случва на поранен етап, в който малко държави са засегнати и дефицитът на тестове не
е толкова силен. На второ място, необходимо е наличието на развита
здравна система с висок капацитет на тестване. На трето място, стриктният
контрол и мониторингът от страна на публичните власти (например по
отношение на локация, комуникационен достъп чрез телефон и т.н.) трябва
да бъде приет в социално-културните характеристики на населението. Тези
особености са решаващи и за други фактори например обществено
разбиране относно наложените ограничения, стриктност при спазването
им и при личната хигиена и т.н. От такава гледна точка прилагането на
подхода на Южна Корея в световен план изглежда нереалистично.
Масовото тестване се възприема от мнозина като решение на
пандемията. При него има две предложения. На първо място чрез бързи
тестове за антитела да се установят хора, прекарали вируса, които могат
пълноценно

да

участват

в

социално-икономическия

живот

без

ограничения. Такъв подход има няколко недостатъка. На първо място,
делът на такива случаи е много нисък (при тестване на 1016 полицаи и
1000 военни в България той е под 0,7%). На второ място, бързите тестове се
характеризират с висока степен на неточност. На трето място, не е ясно
колко дълга е продължителността на изградения имунитет, а и са
установени (макар и в ограничено количество) случаи на повторно
заразяване. В допълнение данните от проучванията показват, че близо 1/3
от преболедувалите не развиват достатъчно количество антитела, което
евентуално би ги предпазило от такова.
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Второто предложение е свързано с използването на PCR тестове за
установяване на пълна картина на здрави и болни, последвано от стриктна
карантина на болните и възстановяване на пълноценния социалноикономически живот на здравите. Този подход също е нереалистичен. На
първо място, в момента в световен план се наблюдава дефицит такива
тестове. Второ, ограниченият капацитет на лабораториите и по-дългият
времеви диапазон за изследване възпрепятстват съставянето на моментна
картина на по-голяма част от населението. На последно място, дори
моментна картина да бъде установена, динамиката на разпространение на
вируса е висока, поради което тя вече няма да бъде актуална дори в
момента на съставянето ѝ. Докато този подход в съчетание с други фактори
е бил успешен на ранния етап в Южна Корея, при настоящото развитие
успехът му е съмнителен.
Въпреки че първоначално опитът на Япония и Сингапур изглежда
успешен, в края на март и началото на април и в двете държави се
наблюдава значително увеличаване на броя на случаите. В Япония
установените заразени на дневна база надхвърлят 100 и достигат пикова
стойност от 680 на 09.04., а в Сингапур превишават 50, достигайки пик от
287 на 09.04. Към настоящия момент и в двете държави предстои затягане
на мерките. На такъв етап изглежда, че подходът им само е забавил пика
(както се случва и в България), но не го е избегнал.
1.2.

Физическа дистанция

Най-масовият подход за противодействие на пандемията, прилаган от
преобладаващата част от държавите, е въвеждането на мерки за социална
(наричана по-точно физическа) дистанция между хората. Такъв подход е
драстичен, но значително намалява разпространението на вируса. Строгите
мерки реализират метода известен като „изглаждане на кривата“ или още
„чук и танц“. Основната му е цел е в първоначалния етап да се приложат
драстични

ограничения

(своеобразен

„чук“),

които

значително

да

редуцират натоварването на здравната система, за да не бъде надхвърлен
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капацитета ѝ. Впоследствие противодействието да се осъществява чрез
разхлабване на мерките и по-мек подход (под формата на „танц“). Идеята на
метода за изглаждане на кривата е представена на граф. 1.

Брой заразени в един и същ момент

Граф. 1 Метод за „изглаждане на кривата“

Сценарий без
предприемане на мерки

Капацитет на здравната система

Сценарий при мерки за
социална дистанция

Период на разпространение на вируса
Източник: Michigan Medicine, адаптация по Център за контрол и превенция на заболяванията в САЩ

Въпреки че строгите мерки за социална дистанция на този метод имат
пагубен ефект за икономиката, това е единственият приложим глобално
реалистичен подход. Всъщност развитието на пандемията е още понеблагоприятно от представеното на графиката. При нея капацитетът на
здравната система се възприема за фиксиран. Той обаче не е такъв, а
намалява по време на епидемията. Това е така, тъй като редица медицински
работници също се заразяват, а сред тях има и смъртни случаи (особено
сред рисковите групи). За съжаление, този ефект ще има дългосрочен ефект
върху здравеопазването в засегнатите държави, защото е вероятно да
доведе до дефицит на опитни медицински работници. Такъв риск е особено
силен в България, тъй като по данни на Евростат у нас делът на здравни
работници над 50 години (56%) е най-висок в Европейския съюз.
Мерките за физическа дистанция също могат да се категоризират като
частични и пълни. При пълните се налага карантинна блокада на цели
области или държави. В най-строгия ѝ вид тя забранява на цялото
население да напуска домовете си освен при първа необходимост. В по-лек
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вариант това е допустимо, но хората нямат право да преминават от едно
населено място в друго. Рестрикции с такава тежест към момента не са
налагани в България. Единствено мерките в Банско се доближават до
разбиранията за карантинна блокада. Не може да се възприеме, че частичното
ограничаване на движението между населените места (като въведените
контролно-пропускателни пунктове) представлява строга рестрикция.
При този подход икономиката почти спира, като работят единствено
организации от първа необходимост (хранителни магазини, здравни
заведения и др.). Обикновено пълните мерки се налагат за по-ограничен
период от време,

когато настъпи

пикът на разпространение на

заразяването. Частичните ограничават единствено дейности, свързани с
масови събития и струпване на хора (функциониране на училища и
университети; работа на търговски центрове; мероприятия, свързани със
спорт, култура и развлечение и др.). Именно такъв е подходът към
настоящия момент в България. Всяка държава прилага различно съчетание
от мерки. Те са систематизирани на европейско ниво на Фиг. 1.
Фиг. 1. Мерки за физическа дистанция в Европа

Самоизолация

Насърчаване на
социална дистанция

Забрана за публични
събития

Затваряне на
училища
Карантинни блокади
Март
Източник: Imperial College London
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Подходът на поетапно съчетаване на различни частични мерки
позволява значителна част от икономиката да продължи да работи. От
такава гледна точка подобен метод е дори по-щадящ за нея спрямо стадния
имунитет, при който 20% от наетите биха изпаднали в нетрудоспособност
за период от 2 до 8 седмици.
Друг съществен проблем е поетапното преминаване от пълни към
частични мерки (т.е. към фазата на „танц“). На такъв етап в момента са
Австрия, Дания и Чехия. Той се характеризира с много висок риск, тъй като
преждевременното или прекомерното разхлабване ще предизвика втора
вълна.
1.3.

Изход от кризата

Разхлабването на режимите не означава мигновено преминаване към
условията в предкризисния период. Очакванията са ограниченията да
продължат до края на май, а по отношение на някои мерки – до края на
август. Окончателното овладяване на кризата е възможно само по два
начина. На първо място, чрез установяването на ефективен метод за
лечение, който значително да понижи смъртността и да облекчи
симптомите. Към момента има няколко експериментални подхода, но
успехът на никой от тях не е гарантиран. Не е възможно да се оцени колко
време ще бъде необходимо за такъв развой.
На второ място, срещу пандемията може да се противодейства чрез
ваксина. Към момента различни екипи са постигнали различна степен на
прогрес в това направление. Прогнозите са масова ваксинация на
населението да започне след около година, като тя ще се извършва
поетапно. Предварителните калкулации изчисляват цената на ваксината да
попадне в диапазона между 900 и 1 000 щатски долара. Очакванията са
разходите в това направление да бъдат покрити с публични средства. При
масова имунизация на населението (95%) за България това означава разход
в размер на не по-малко от 11 млрд. лв.
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Дългата продължителност на мерките в съчетание със силата и
обхвата на негативните ефекти означава, че икономиката не би могла да се
възстанови бързо (т.нар. V-образно възстановяване). Предвид мащабите на
кризата в САЩ, очакванията са нормализирането на икономиката да
настъпи едва през последното тримесечие на 2021 г. Такова развитие
неминуемо ще има силен ефект и в световен план, доколкото икономиката
на САЩ е най-голяма.

2. Ефект върху икономическите сектори
Антикризисните мерки на правителствата, включващи физическа
дистанция, оказват силен ефект в макроикономически план. Той се
характеризира с различна сила за различните сектори. Въздействието е
както по отношение на предлагането (съответно и на пазара на труда), така
и на търсенето.
При прилагането на пълни карантинни блокади на ниво област или
държава производството почти спира, а потреблението се ограничава до
стоки от първа необходимост. Именно такъв е опитът на Китай. Тъй като
пандемията възниква на китайска територия, местните власти първи
налагат строги мерки на пълна физическа дистанция. На този етап
пандемията все още не се разпространява в останалата част на света.
Китайската икономика обаче е втората най-голяма в света и значителното
ѝ забавяне оказва ефект в глобален план. От една страна, възниква дефицит
на стоки и суровини, които държавата изнася към други все още
незасегнати пазари. От друга страна, местното потребление значително
намалява, което се отразява особено силно на вноса и продажбите на
автомобили и електроника например.
Отслабването на мерките в Китай обаче не води до възстановяване на
икономиката. Първоначално местните производители отказват външни
поръчки, поради спирането на производството. На следващия етап
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производствените мощности са на разположение, но няма външно търсене,
тъй като епидемията се разпространява в останалата част на света.
При прилагането на частични ограничения силата на негативния
ефект се съсредоточава върху най-засегнатите сектори. Той бързо се
предава върху свързаните с тях, а впоследствие и върху цялата икономика.
При това предаване влиянието му отслабва, така че щетите са поограничени спрямо пълните карантинни блокади.
Все още не са налични и систематизирани отчетни данни за отделните
сектори. В допълнение, данните за първото тримесечие са трудно
съпоставими, тъй като във всяка държава мерките обхващат различен
времеви период с различна степен на рестрикции. Прогнозите също се
характеризират с висока степен на несигурност по аналогични причини.
Това е така, защото не може да се предвиди какво ще бъде
разпространението на болестта, как точно ще реагират съответните
правителства и с каква продължителност ще бъдат техните мерки. Въпреки
това докладът представя основните тенденции в най-засегнатите сектори.
2.1.

Автомобилна индустрия

Производството и продажбите на автомобили и резервни части, както
и тяхната поддръжка, са сред най-засегнатите икономически дейности. От
една страна, производителите са принудени да затворят фабриките си в
редица държави като Китай, Италия, Испания, Франция, Германия и
Обединеното кралство. Отбелязва се значителен спад и в търсенето, поради
неблагоприятните явления в общоикономически план, несигурността
относно бъдещето и негативните нагласи.
Аналогична е ситуацията при обслужването и продажбата на резервни
части. Поради ограничителните мерки, населението прекарва повече време
в домовете си и пътува само по изключение. Така по-рядко възникват щети
за отстраняване, автомобилните части се износват по-бавно и се забавя
смяната на различните консумативи.
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Тъй като приходите от продажби са ниски, производителите се
стремят да генерират такива от сервизите си, като провеждат различни
промоционални кампании. Чрез такъв подход обаче просто се осъществява
трансфер през времето – вместо клиентите да потребят подобни услуги в
бъдещ момент, те го правят в настоящия. Така се решава проблемът с
ликвидността, но не и със спада в приходите.
Китайската асоциация за пътнически автомобили (КАПА) регистрира
86% спад в продажбите за месец февруари на годишна база (Граф. 2.) и 43%
– за март или общо 42% за тримесечието. В Европа новите регистрации са
намалели съответно със 72% във Франция, с 69% в Испания, с 63% в
Ирландия и с 44% във Великобритания. Такъв спад превишава
регистрирания при предишната криза и се доближава до нивата от
началото на последното десетилетие на 20. в. Към момента очакванията на
годишна база са за 25% по-ниски резултати спрямо 2019 г.
Граф. 2. Месечни продажби на автомобили в Китай

Източник: BBC по данни на КАПА

В средата на март анализаторите от IHS Markit прогнозират спад в
производството от 1,4 милиона автомобила за 2020 г. Към началото на
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април обаче Европейската асоциация на автомобилните производители
оценява понижението само в регионалното производство на 1,2 милиона.
Според нея над 40% от работниците в сектора са засегнати, а 1,1 милиона
от тях (от общо 14 милиона, които са застрашени) се налага да останат у
дома.
Ефектът върху този сектор е толкова силен поради още три основни
фактора. На първо място, лизинговането е масовият източник на
финансиране при покупка на кола. При него обаче е възможно
потребителят да се откаже и да върне своя автомобил дори и с цената на
финансова загуба.
На второ място, значителна част от автомобилите се произвеждат по
поръчка. От една страна, това важи за физическите лица, които
индивидуализират своята кола във висока степен спрямо оборудването ѝ.
От друга страна е валидно за юридическите лица, които пък правят поголеми заявки наведнъж. Спирането на производството води до забавяне в
изпълнението на тези поръчки, което мотивира част от клиентите да се
откажат от тях. Други се отказват поради рязкото влошаване на
икономическите условия, като предпочитат да претърпят финансова загуба
от неустойки.
Първият и вторият фактор означават, че настоящата криза има
ретроактивно действие върху автомобилната индустрия, тъй като се
отказват вече отчетени поръчки, заявени в предходен период. На последно
място, автомобилната индустрия е пряко свързана с други силно засегнати
сфери като туризъм и транспорт.
2.2.

Туризъм

Секторът на хотелиерство и ресторантьорство е известен още като
услуги по гостоприемство (hospitality services), а в северните държави и найвече Холандия – ХоРеКа (от хотели, ресторанти и кафенета). Той е сред
най-засегнатите, тъй като дори по-лекият вариант на рестриктивните
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мерки забранява масови обществени събития и струпване на хора,
характерни за подобен тип заведения.
Световният икономически форум (СИФ) разглежда ведно всички
услуги, свързани с туризма – настаняване, заведения, транспорт, круизни
пътувания и т.н. Секторът допринася за над 10% от световния БВП. Сред
някои от най-засегнатите държави този процент е дори по-висок (14,9% в
Испания и 13% в Италия).
Според прогнозите на СИФ към средата на март в цялата туристическа
индустрия ще бъдат изгубени над 50 милиона работни места по света,
което представлява свиване в размер на 10-12%. Очакванията са за загуби
около 25%, но се предполага възстановяване на сектора до 10 месеца след
овладяване на пандемията.

2.2.1. Настаняване
Услугите, свързани с настаняване, срещат едновременно три проблема.
От една страна, се наблюдава спад в заетостта, а от друга – тъй като цените
се формират динамично съобразно търсенето – в приходите от заетост.
Същевременно пандемията има своеобразно ретроактивно действие, тъй
като при форсмажорни условия се отменят предварително заявени и
платени резервации.
По данни на STR в средата на март в Ню Йорк е установен спад от 44%
в заетостта и 19% в приходите от заета стая. Песимистичните прогнози на
световната верига Hilton са заетостта да достигне нива от 10%.
Резервациите в международната платформа Airbnb до началото на март
отбелязват спад от 96% в Пекин, 71% в Шанхай и 41% в Рим. Спадът в
приходите на компанията за март на годишна база е 43%. До голяма степен
той се дължи на факта, че както международните, така и вътрешните
пътувания са ограничени почти изцяло.
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2.2.2. Ресторанти и кафенета
Кризисните условия изменят модела на част от бизнесите –
ресторанти и кафенета, като те временно се фокусират върху доставки на
храна по домовете. По този начин се компенсира малък дял от спада на
приходите. Въпреки това последиците за ресторанти и кафенета са
екстремно тежки. Основен проблем се оказва и затрудненото прогнозиране
относно

продължителността

на

мерките

предвид

поетапното

им

удължаване.
В Румъния асоциацията на предприятията в този сектор очаква 80%
спад в приходите, който ще доведе до освобождаване на заети в
пропорционален размер. По данни на Statista през март в Полша 67% от
компаниите са спрели работа, 32% работят в ограничена степен, а едва 1%
са незасегнати. В Нидерландия се очаква загуба на приходи в размер на 630
милиона евро месечно. В САЩ спадът на приходите е в диапазона 70-75%
(Граф. 3.). Българската асоциация на заведенията прогнозира фалит на 50%
от бизнесите (при 480 000 заети във всички тях).
Граф. 3. Спад в приходите в сектор ресторантьорство на годишна база в САЩ

Февруари

Април
Източник: Woomply

Един от факторите (макар и с по-слаб ефект) за спад в сектор
хотелиерство и ресторантьорство е връзката му с туризма, при който също
се наблюдават негативни явления. Те са следствие забраната за струпвания
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на хора и пълното или частичното затваряне на границите, което по данни
на Асоциацията за международен въздушен транспорт е въведено от над
100 държави. Този ефект се проявява още на ранен етап, докато вирусът се
разпространява на територията на Китай. Това е така, тъй като значителна
част от туристическите пътувания се осъществява от китайци.

2.2.3. Круизни компании
Тежко засегнати в сектора са круизните компании. Вирусът се
разпространява в значителна степен на два кораба – Diamond Princess и MS
Zandaam, но случаи са диагностицирани и на други. Повечето пристанища
отказват достъп на круизните кораби. В периода февруари-март се
наблюдава спад в диапазона от 70-80% при цените на акциите на водещите
компании. Почти всички пътувания са прекратени, а резервациите за
предстоящи са временно преустановени. Това означава, че приходите на
компаниите се стопяват почти изцяло. При водещата от тях – Carnival,
понижението само за първото тримесечие е приблизително 50%. В
допълнение, круизните компании са в благоприятна позиция да приложат
различни механизми за избягване на данъчно облагане. Това обаче
означава, че в настоящата криза не могат да се възползват от различните
мерки за стимулиране на бизнеса.
2.3.

Транспорт

Транспортът също е силно и всеобхватно засегнат от коронавирус
пандемията. От една страна, поради затварянето на границите, налагането
на карантинни блокади и спада в туризма, пътническите превози се
редуцират в значителна степен. От друга страна, спад има и при бизнес
логистиката,

поради

същественото

намаление

при

търсенето

и

предлагането. Той обаче се компенсира в известна степен от увеличаването
на потреблението на стоки от първа необходимост и медицински продукти.
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Въпреки затварянето на границите, стремежът в световен план е да се
осигурят бързи коридори за наземния транспорт, чрез които да се
осъществяват доставки, необходими на работещата част от икономиката и
на здравеопазването. Все пак в държавите с по-тежки мерки се наблюдава
драстичен

спад

и

при

товарните

превози.

В

Индия

например

натовареността на пристанищата е 50%, а сухоземния транспорт е на нива
от едва 10% спрямо традиционните си стойности.

2.3.1. Авиолинии
Въздушният транспорт е изправен пред тежка криза. Също както и при
автомобилостроенето и настаняването при него се наблюдава своебразно
ретроактивно действие, тъй като при форсмажорни условия се отменят
вече заявени и платени резервации. В допълнение, ефектът не е само върху
пътническите превози, но и върху товарните. Тъй като при първите се
наблюдава драстично намаляване, цената на вторите значително се
покачва (до 3 пъти), което ги прави неконкурентни.
По данни на OAG в първата седмица на април се наблюдава спад от над
90% при планираните полети в Обединеното кралство, Хонког, Испания и
Германия и около или над 85% във Франция, Италия, Сингапур, Швеция и
ОАЕ. По прогнози на Statista от началото на април при основния сценарий в
Италия се очаква спад от 25% за годината, а при песимистичния – от 55%.
Макар и малко по-положителни, цифрите относно приходите от управление
на летищата са сходни.
Към края на март Асоциацията за международен въздушен транспорт
прогнозира спад от 44% на годишна база или 252 млрд. щатски долара в
абсолютна стойност в световен план. Динамиката при полетите е
представена на Граф. 4.
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Граф. 4. Брой полети на дневна база

СЗО обявява пандемия от COVID-19

Април

Март

Източник: BBC по данни на Flight Radar

Редица

национални

превозвачи

(на

САЩ, Франция,

Норвегия,

Сингапур, Нова Зеландия и др.) ограничават капацитета си за пътнически
транспорт с между 70% и 96% за различни периоди в интервала март – май.
Още по-драстична е ситуацията при нискобюджетните компании – Ryanair
изпълнява под 1% от полетите си при нормални обстоятелства, а EasyJet не
изпълнява никакви. Близо 45% (4000 души) от служителите на EasyJet в
Англия са в принудителен отпуск за април и май. Финансовото състояние
на големи компании също е драстично влошено, като Lufhtansa индикира
необходимостта си от държавна подкрепа, тъй като губи приблизително 1
млн. евро всеки час.

2.3.2. Обществен транспорт
Проблемът с транспорта има и пряко отражение върху публичните
финанси. Преобладаващата част от обществения транспорт в градовете се
предоставя от предприятия, в които държавата или общината има
значително участие (или притежава изцяло). Въвеждането на карантинни
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блокади, ограничения за масови събития, дистанционна работа на заетите
и т.н. редуцира значително пътникопотока.
В същото време публичните власти се стремят да не намаляват
драстично обществения транспорт, за да се избегне струпването на хора в
различните превозни средства. Аналогични са обстоятелствата при
междуградския транспорт, доколкото придвижванията без съществена
причина са ограничени в редица държави.
В Лондон например се очаква финансовият ефект да бъде в размер на
500 милиона британски лири. В София приходите на транспортните
дружества намаляват с 6,5 млн. лв., а на Центъра за градска мобилност – с 6
млн. лв. (включително поради неработещи платени зони за паркиране).
При таксиметровите услуги, също както и при обществения транспорт,
се наблюдава значителен спад. Според представители на отделни
таксиметрови компании спадът в София е с около 60%, поради което се
наблюдава и драстично понижение в предлагането на услугата с близо 2/3.

2.4.

Енергиен сектор

Силните негативни последици за икономиката и в частност за
производството и транспорта водят до драстично понижаване на търсенето
на петрол. В началото на март обаче Саудитска Арабия започва търговска
война с Русия по отношение на цените. Именно това допринася кризата в
енергийния сектор да се задълбочи до изключително тежка степен. Цената
на петрола се срива през март, като при тип „Брент“ се наблюдава над 67%
спад на годишна база до нива под 25 щ.д. По данни на Bloomberg Economics
в първото тримесечие се наблюдава спад с близо 44% при приходите на
енергийния сектор. Прогнозите на UBS са търсенето да намалее с 20% през
второто тримесечие.
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Граф. 5. Цена на петрол тип „Брент“, щ.д. за барел

Източник: BBC по данни на Bloomberg Economics

Очакванията за предстоящо споразумение водят до леко увеличение в
цената на петрола. На 09.04. ОПЕК и Русия постигат съгласие за намаление
в производството с 10 млн. барела на ден. Такова съкращение обаче не е
достатъчно и запасите продължават да се увеличават, поради което цените
отново намаляват. Ниските им нива са крайно неизгодни за шистовите
производители, както и за държави със скъп добив като Норвегия. Тези
обстоятелства имат силно отражение върху компаниите в петролния
сектор, чиито акции отбелязват драстичен спад от 40-50%.
Като основен проблем в сектора се проявяват и нарастващите разходи
за складиране на запасите. Разбира се, като редица други сфери, той е
изправен

пред

множество

други

предизвикателства,

свързани

с

транспортни проблеми във веригите на доставки, а също и с осигуряване на
безопасни условия за работа на своите служители при условията на
пандемия.
2.5.

Търговия и други засегнати сектори

Силният ефект на пандемията върху редица ключови сектори на
икономиката, тяхната взаимовръзка с всички останали и широкият
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глобален обхват неминуемо предизвикват негативно отражение и върху
други области. По отношение на световната търговия със стоки например
Световната търговска организация (СТО) очаква спад от 13% при
оптимистичен сценарий (Граф. 6.). Такава прогноза е по-негативна спрямо
кризата от 2009 г.
Граф. 6. Очаквания за световната търговия
Годишно изменение в обема на търговия със стоки
Песимистичен сценарий

Оптимистичен сценарий

Източник: СТО

При песимистичния сценарий очакванията са намаление от 32% през
2020 г. и увеличение от 24% през 2021 г., т.е. предположенията са, че този
сектор няма да се възстанови и през следващата година. Значителна част от
търговията след въвеждането на различни ограничителни мерки се
осъществява онлайн, но редица бизнеси не са подготвени да предлагат на
дигитален пазар.

2.5.1. Модна индустрия и луксозни стоки
Според доклад на McKinsey & Company, изготвен на база на проучване
сред 1400 представители на модната индустрия, се очаква понижение при
продажбите с близо 40%. Дори Сингапур като по-малко засегната държава в
първоначалния етап отчита спад от близо 24% на годишна база при
продажбите на часовници и бижута.
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Ефектът от кризата е още по-силен върху луксозните марки. Той се
усеща първоначално в Китай. LVHM и Burberry например са принудени
временно да затворят значителна част от магазините си на китайска
територия. При Burberry това са 38% от търговските обекти в страна,
вследствие на което компанията оттегля финансовите си насоки за
инвеститорите за текущата година. Кризата бързо се разпространява и в
останалата част на света, като Giorgio Armani отменя своето шоу на живо в
Милано, тъй като областта временно е епицентър на пандемията. Това
предстои и за редица други модни събития.
142 магазина на Debenhams във Великобритания са затворени, като
компанията търси защита от фалит за дейността си там, а планира
бизнесът в Ирландия да бъде ликвидиран. Кризата засяга и производството
– Chanel временно преустановява тази дейност на територията на Италия,
Франция и Швейцария, a Gucci – в Италия. Ralph Lauren и GAP въвеждат
принудителен отпуск за своите служители, като при GAP той обхваща 80
000 души.
Мерките, насочени към превенция на струпване на хора, затварят
големите търговски центрове, където са локализирани физически
преобладаващата част от обектите за продажби. Същевременно, хората се
стремят да ограничат разходите за стоки извън първа необходимост, тъй
като доходите им са застрашени. В допълнение, дистанционната работа
редуцира необходимостта от разнообразно облекло и обувки, като забавя и
тяхното изхабяване. В резултат секторът е силно повлиян, като в момента
са засегнати стотици хиляди работни места в световен план с очаквания
при по-продължителни мерки ефектът да обхване десетократно повече.

2.5.2. Недвижими имоти
Един от секторите, при които не се наблюдава значителен ефект по
отношение на предлагането е строителството на недвижими имоти. Самият
строителен процес може да продължи с минимална адаптация. Проблемите
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на пазара обаче са сериозни. Към настоящия момент те все още засягат
предимно бизнес обекти.
Редица компании в най-засегнатите сектори са в затруднение и забава
при плащането на наемите си, като някои дори отказват да го направят. В
Европа такъв е случаят с бизнеси например в сферата на облеклото като
Adidas, Puma, H&M и др. Такава тенденция се наблюдава най-вече при
наемателите в големи търговски центрове, които са затворени, поради
забраната за струпване на хора. В САЩ ситуацията е аналогична, като в
подобно положение са фитнес веригата Equinox, ресторантите Cheesecake
Factory и др. При по-продължителни мерки, дребните бизнеси в
засегнатите

сфери

вече

освобождават

единични

обекти.

Според

анализатори режимът на дистанционна работа в по-малко засегнатите
сектори в дългосрочен план ще доведе до промяна в модела на работа и
въвеждане на такава форма, което допълнително ще редуцира търсенето
на бизнес имоти.
Пазарът на имоти за жилищни нужди е почти замразен в цял свят. За
първата седмица на февруари например в Китай се отчита спад от 90% при
продажбите. В САЩ Capital Economics очаква намаление от 35% още за
първото тримесечие, като се отчита значително понижение в търсенето. В
Обединеното кралство прогнозите са за най-малко 60% спад за второто
тримесечие. Негативен ефект в дългосрочен план се очертава предвид
понижението при доходите и очакваното затягане на кредитирането с
оглед повишения риск.

2.5.3. Електроника
Дори в първоначалния етап на разпространение на вируса на
територията на Китай, основните производителите на телефони и
компютри

и

компоненти

за

тях

очакват

значителен

спад.

Предизвикателството пред тях е не само че огромен пазар е практически
затворен,

но

се

нарушават

и

веригите

на

доставки,

тъй

като
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производството е временно спрямо. Вносът на компоненти от Китай за
първите две седмици на март намалява с 64%. Този ефект забавя и
плановете на компаниите за пускането на нови продукти в продажба със
70%.
Според Bloomberg Economics в първото тримесечие се наблюдава спад
от 13% при приходите в сектора. Като резултат акциите на водещи
технологични компании като Apple, Alphabet (собственик на Google) и др.
също отбелязват драстично понижение в диапазона около 40%.
Въпреки частичното увеличение на търсенето на мобилни компютри
вследствие на въвеждането на дистанционна работа за редица заети, в общ
план доставките бележат спад от 8%. При Apple намалението е найдрастично – 21%, вероятно като резултат от по-високите крайни цени за
потребителите на компанията. При HP е близо 14%, а при Acer – 12,6%.
Аналогична е картината при смартфоните. Според Китайската академия за
информационни и комуникационни технологии през януари се наблюдава
39% спад в продажбите, а през февруари – 56%. Strategy Analytics докладва
за 38% намаление на годишна база в световен план през февруари.

3. Последици в макроикономически план
Очакванията за последиците в макроикономически план както на
глобално ниво, така и на национални, измерени чрез основните показатели,
се променят динамично. Първоначалните прогнози са изготвени при
хипотеза за масово разпространение на вируса в Китай и ограничено – в
останалата част на света. Обстоятелствата обаче не се развиват по този
начин, поради което се наблюдава влошаване на прогнозите с развитието
на пандемията.
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3.1.

БВП

По данни на Bloomberg Economics през месец март световната
икономика вече е навлязла в рецесия при темп на свиване от 0,5% на фона
на растеж от 0,1% през февруари и 4,2% през януари. Прогнозирането обаче
се оказва сложна задача.
Органът на ООН за търговия и развитие първоначално прогнозира
загуби за световната икономика в размер на 1-2 трил. щ.д. Оптимистичният
сценарий на СТО предвижда свиване на световния БВП с 2,8% на годишна
база, а песимистичния – с 8,8% при възстановяване от едва 5,9% през 2021г.
Прогнозите обаче драстично се влошават с разпространението на
вируса. Предстои публикуването на подробна прогноза на Международния
валутен фонд на 14.04. Към момента организацията индикира, че
очакванията значително са се влошили. При първоначални очаквания за
растеж в 160 държави (от 189, които членуват в МВФ) сега се предвиждат
отрицателни стойности при над 170 от тях.
По данни на Statista очакванията през първото тримесечие за свиване
на годишна база в Италия (като силно засегната държава) от 3% се
увеличават до 5% през второто. По аналогичен начин се влошават и
прогнозите за САЩ. Goldman Sachs първоначално предвижда спад за
второто тримесечие от 24%, но впоследствие повишава очакванията си до
34% – над тези на Morgan Stanley, които са за около 30% за периода от
април до юни. Някои от най-негативните прогнози допускат спад от дори
50% за тримесечието на годишна база.
Към настоящия момент според актуалните си прогнози Citigroup
оценява щетите за световната икономика в размер на 5 трил. щ.д., а JP
Morgan Chase & Co. – на 5,5 трил. щ.д. (Граф. 7). За еврозоната очакванията
на KBC Economics обаче са доста по-мрачни – свиване от 11,3% при базовия
сценарий, 6% при оптимистичния и 14% при песимистичния.
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Граф. 7. Прогноза за световния растеж

Световна
икономика

Развити
икономики

САЩ

Еврозона

Япония

Обединено
кралство

Развиващи се
икономики

Източник: Bloomberg по данни на JP Morgan Chase & Co.

Очакванията на Световната банка за България са за свиване с 3,7% и
растеж от 3,9% през 2021 г. Тези стойности са близки до очакванията (-3%),
заложени от Министерство на финансите при актуализацията на
държавния бюджет. KBC Economics обаче предвиждат 10% свиване в
реалистичния си сценарий, 4% в оптимистичния и 12% в песимистичния.
Трите сценария предвиждат съответно растеж от 5%, 3% и 2% през 2021 г.,
т.е. нито един от тях не очаква пълно възстановяване в рамките на
следващата година.
Според световната банка в България най-съществено отражение ще има
върху инвестициите (-5%) и частното потребление (-3,4%). Прогнозираният
спад в индустрията е в размер на 4,4%, а при услугите – на 3,8%.

3.2.

Безработица

Основен проблем на настоящата криза се превръща безпрецедентният
рязък скок в безработицата, тъй като редица сектори, засегнати от
рестриктивните мерки, освобождават своите служители. Именно в този
аспект са насочени и основните инструменти на

правителствата

(включително в България) срещу противодействие на такива процеси. За
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съжаление, те имат ограничен ефект по няколко причини, сред които две са
основни.
На първо място, компаниите предпочитат да освободят работниците
си,

тъй

като

се

намират

в

условия

на

несигурност

относно

продължителността на пандемията. Това означава, че дори да се
възползват временно от правителствените мерки, в дългосрочен план
бизнесът им е застрашен, т.е. съществува риск в рамките на няколко
седмици или месеца да увеличат своята загуба без това да възпрепятства
настъпването на фалит впоследствие. На второ място, редица компании
регистрират такъв спад на приходите си, че дори различните облекчени
режими за насърчаване на задържането на работниците се оказват твърде
тежки и непосилни за тях.
Според прогнози на Statista в Италия, като една от най-засегнатите
държави, се очаква безработица от 11,2% на годишна база за 2020 г. и 9,6%
впоследствие през 2021 г. Прогнозите за САЩ са още по-тревожни, тъй като
според Bloomberg се очаква ръст на безработица с над 9 пр.п. – от 3,5% до
12,6%, което е и най-високото ниво за последните 80 години.
Съществен проблем е и изключително бързото нарастване на темпа на
безработните в САЩ. Допреди настоящата криза пикът на седмична
регистрация на безработни е под 700 хиляди души през 1982 г. В
седмицата, завършваща в края на март тази година, са подадени заявления
от 3,3 милиона души – ръст от над 11 пъти спрямо предходната (282 хиляди
души). През следващата са подадени още 6,9 милиона заявления, а
впоследствие – допълнителни 6,6 милиона. Това означава, че само в
рамките на 3 седмици в САЩ са регистрирани 16,8 милиона безработни
(Граф. 8.).
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Граф. 8. Подадени заявления за безработица в САЩ на седмична база

Януари

Март
Източник: Trading Economics по данни на Министерство на труда в САЩ

В България също се наблюдава негативна тенденция, свързана с
нарастването на безработните. Към момента у нас са регистрирани над 265
хиляди

безработни,

като

дневният

пик

е

7

100.

16,6%

от

новорегистрираните безработни са от сферата на производството, 14,3% –
на търговия и ремонти, а 8% – от сферата на ресторантьорството.
За възползване от основната антикризисна мярка на правителството
(т.нар. схема 60/40) са подадени под 1 000 заявления, чрез които се
обхващат около 12 000 работещи. Въз основа на тези данни, както и на
фона на развитието в световен план, прогнозите на Министерство на
финансите за безработицата на годишна база изглеждат подценени. Към
момента над 15 000 души получават обезщетение от НОИ, като средният му
размер е 650 лв.
3.3.

Други макроикономически показатели

На фона на очакваното повишение на безработицата и намаляването
на доходите, се създават условия за ниска или дори отрицателна инфлация.
Тази тенденция е подкрепена от значителния спад в цената на петрола, а
също и в по-нисък размер при други неергийни суровини. Именно такива са
и очакванията на Министерство на финансите в България (за нулева
инфлация),

които

обаче

се

различават

в

известна

степен

от

предвижданията на Световната банка за инфлация от 1,4%.
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Както в САЩ, така и в еврозоната се наблюдават известни рискове от
инфлационни процеси, свързани с драстичните мерки на ниво парична
политика. Те обаче частично ще се неутрализират с гореспоменатите
фактори, и ще се разпределят във времето, докато достигнат до реалната
икономика.
Доколкото фискалните мерки попадат в основния обхват на дейността
на Фискалния съвет, те са разгледани подробно на Европейско ниво в
самостоятелен доклад. Основен преглед в световен план е представен на
Граф. 9. Инструментите на паричната политика не се отнасят пряко към
дейността на Съвета, а и в България в условията на паричен съвет са
ограничени, поради което не са изследвани подробно.
Граф. 9. Фискални стимули, измерени в % от БВП

Австралия

САЩ

Сингапур

Китай

Канада

Германия

Италия

Русия

Източник: ING Bank

Един от бързите ефекти на агресивните парични и фискални стимули
в САЩ се прояви на финансовите пазари, които първоначално регистрираха
общ спад от над 30% в рамките на няколко седмици. Към настоящия
момент фондовите борси отбелязват поетапно частично възстановяване.
Трудно е да се прецени до каква степен подобен процес е подкрепен от
икономически фундамент, доколкото не е ясно кои явления вече са
намерили отражение в пазарната цена и кои тепърва ще оказват влияние.
В резултат от агресивната политика за подкрепа на икономиката,
редица държави са изправени пред повишения на бюджетни дефицити и
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увеличаване на дела на дълга. Тези явления вече повдигат въпроса относно
кредитния им рейтинг и необходимостта от неговото актуализиране.

Заключение
Към настоящия етап все още липсват достатъчно данни, така че да се
направи точна оценка за разпространението на вируса и неговата
смъртност. Въпреки това на база на информацията към момента може да се
стигне до заключението, че рисковете са достатъчно високи.
Тези рискове предпоставят необходимостта от строги правителствени
мерки за социална дистанция. Алтернативният подход по изграждане на
стаден имунитет не е хуманен, а последиците от него върху икономиката в
дългосрочен план могат да се окажат дори по-негативни. Изолирането на
рисковите групи също е труднопостижимо, тъй като в тях попадат не само
хората над определена възраст, а много по-широк кръг, включващ лица с
редица съпътстващи заболявания. Други мерки като масово тестване и
стриктен контрол са приложими при твърде ограничен кръг обстоятелства.
В редица сектори – автомобилна индустрия, туризъм, транспорт,
енергиен сектор и др., се наблюдават значителни спадове при приходите,
съчетани с масово освобождаване на работници.
Поради

високата степен на несигурност макроикономическите

прогнози също се изменят динамично. Световната икономика със сигурност
ще изпадне в рецесия на годишна база, като очакванията за свиването
варират драстично, но размерът му със сигурност ще бъде по-висок спрямо
предходната криза.
Очакванията за свиване на българската икономика в диапазона 3-4%
изглеждат относително оптимистични на фона на цялостното развитие на
кризата в световен план, а също и на динамиката на предходната (по-лека)
криза в България.
Песимистичните сценарии не предвиждат пълно възстановяване дори
през 2021 г. Очаква се ефектът от коронавирус пандемията да бъде
дългосрочен.
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