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Влияние на пандемията COVID-19 
върху икономиката и банковия сектор 
на България

Кирил Аначков* 1 

Резюме: Целта на изследването е да 
се анализират последиците, причинени 
от коронавирусната пандемия COVID-19 
върху икономиката и банковия сектор на 
България.  В структурно отношение  из-
следването се състои от увод, изложе-
ние, заключение и цитирани източници. 
В увода се извежда значимостта на из-
следваната тема. В изложението се ана-
лизират последствията, които причини 
пандемията COVID-19 върху икономиката 
на България. Разглежда се и ефектът от 
влиянието на неблагоприятната макро-
икономическа обстановка, причинена от 
пандемията COVID-19 върху банковия сек-
тор в страната ни. Както знаем, ста-
билността на банковата система в една 
страна е от изключителна важност, тъй 
като поради структурно-определящото 
си положение банковият сектор е с клю-
чов принос за динамиката на икономиче-
ското развитие на държавите от ЕС,  и 
България в това число. В изложението на 
статията се описват и икономическите 
мерки, които се предприеха с оглед на-
маляване на неблагоприятните послед-
ствия от новия коронавирус. В заключе-
нието се представят основните изводи 
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на изследването, като се разглеждат и 
възможностите за използване на различ-
ни политики, с оглед смекчаване на не-
гативното влияние върху икономическия 
растеж на България, при ново увеличение 
на мерките през есента на 2022 г. Ме-
тодологията на изследването се състои 
от: теоретичен анализ, сравнителен 
анализ, метод на наблюдение, метод на 
анализ и синтез и критичен анализ.

Ключови думи: пандемия, ограничи-
телни мерки, икономическа несигурност, 
банков сектор, възстановяване.

JEL: E00, O11, G21.

Увод

Пандемията, причинена от новия 
коронавирус, е най-сериозното ин-

фекциозно и бързо разпространяващо се 
заболяване, случвало се на човечеството 
през последния век. От началото на 2020 
г. върху глобалното икономическо разви-
тие беше оказано силно негативно въз-
действие от бързото разпространение 
на пандемията COVID-19. Както знаем, 
осигуряването на устойчиво икономи-
ческо развитие е основен приоритет на 
всички държави по света. Постоянно на-
растващият брой на новозаразени хора 
от COVID-19 наложи да бъдат предприе-
ти спешни мерки от страна на правител-
ствата по цял свят, като дори се стигна 
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до пълното затваряне на цели сектори от 
световното стопанство с цел забавяне 
на разпространението на новия коронави-
рус. Предприетите ограничителни мерки 
доведоха до настъпването на социално-
икономическа несигурност. Негативните 
последствия, причинени от пандемията 
COVID-19, оказаха влияние и върху българ-
ската икономика в момент, когато иконо-
миката отчиташе ръст.

Какви са последствията, които 
причини пандемията COVID-19 върху 
икономиката и банковия сектор на 
България? 

Въпреки че България е една от най-бед- 
ните страни – членки на ЕС, преди поя-
вата на пандемията COVID-19, икономи-
ческите условия в страната ни бяха бла-
гоприятни. Направеният годишен анализ 
за развитието на българската икономи-
ка през 2019 г. от МФ показва 3,4% ръст 
на БВП през 2019 г., спрямо предходната 
година, продължавайки започналата по-
ложителна тенденция на икономически 
растеж от 2015 г. Растежът в икономи-
ката през 2019 г. бе воден от вътреш-
ното търсене. Частното потребление се 
ускори и беше повлияно от положителни-
те развития на пазара на труда, харак-
терни за последните години, както и от 
нарастването на кредитите. Правител-
ствените разходи подкрепиха растежа 
на БВП, а износът на стоки се възстано-
ви след слабото представяне през 2018 
г. Ускорението на темпа на икономически 
растеж в България през 2019 г. беше по-
стигнато в условия на нестабилна външ-
на среда, характеризираща се с търгов-
ски спорове и редица протекционистки 
мерки (МФ, 2020). Тази положителна тен-
денция беше прекъсната от неблагопри-
ятната макроикономическа обстановка, 

породена от новия коронавирус. В Бъл-
гария беше обявено въвеждането на из-
вънредно положение на 13 март 2020 г., 
с което бяха затворени цели отрасли от 
икономиката, чрез прилагането на огра-
ничителни мерки, с цел забавяне разпрос-
транението на новия коронавирус. Въве-
дените ограничителни мерки продължиха 
до лятото на 2020 г., като част от тях 
бяха продължени и след това. Тези фак-
тори оказаха силно негативен ефект 
върху БВП на България за 2020 г. Преди 
появата на пандемията COVID-19, Минис-
терството на финансите прогнозираше 
през 2020 г. икономически растеж от 
3,3%. При направената ревизия на бюдже-
та през април 2020 г., необходима пора-
ди появата на новия коронавирус, с коя-
то бяха въведени редица ограничителни 
мерки, и постепенно влошаващата се 
макроикономическа обстановка, както в 
страната, така и в глобален план, МФ 
прогнозира спад на БВП от 3% в България 
за 2020 г. Доста по-песимистична беше 
пролетната прогноза на Европейската 
комисия, според която се предвиждаше 
българската икономика да се свие със 
7,1%. Впоследствие се появиха още доста 
песимистични прогнози на редица инсти-
туции, които прогнозираха реалния спад 
на БВП за 2020 г. да надмине 5% или дори 
8%. В крайна сметка повечето прогнози 
се оказаха неточни и реалният спад на 
българската икономика през 2020 г. дос-
тигна  4,4%. 

За сравнение – средното ниво на спад 
на БВП в ЕС за 2020 г. беше 5,9%, като 14 
държави от ЕС отчетоха по-високи нива 
на спад на БВП,  в сравнение с България 
(таблица 1). За разлика от доста други 
страни от ЕС, България не бележи тол-
кова голям спад на БВП за 2020 г. При-
чината за по-ниския спад в българската 
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икономика е структурата на потребле-
нието, което включва значително по-ви-
сок дял недискретни разходи от първа 
необходимост, които често не могат да 
бъдат съкратени.

През 2021 г., пандемията от COVID-19 
все още не беше овладяна и в доста  
страни се предприеха рестриктивни мер-
ки с цел ограничаване разпространението 

на коронавируса, като част от мерките 
имаха задържащ ефект върху икономиче-
ската активност. Въпреки това, иконо-
миките на страните – членки от ЕС, за-
почнаха постепенно да се възстановяват 
от икономическия шок, който изпитаха 
през предходната година. Към 31.12.2021 г.  
средното ниво на растеж на реалния БВП 
в ЕС достигна 5,3%. В сравнителен план 

Таблица 1. Темп на растеж на реалния БВП 

Периоди 2020 2021

ЕС и страни членки      

Европейски съюз - 27 държави (от 2020 г.) -5,9 5,3

Белгия -5,7 6,3 п

България -4,4 4,2 п

Чехия -5,8 3,3  

Дания -2,1 4,7

Германия -4,6 2,9 п

Естония -3,0 8,3

Ирландия 5,9 13,5  

Гърция -9,0 8,3 п

Испания -10,8 5,1 п

Франция -7,9 7,0 п

Хърватия -8,1 10,4 п

Италия -9,0 6,6

Кипър -5,0 5,5 п

Латвия -3,8 4,7

Литва -0,1 5,0  

Люксембург -1,8 6,9

Унгария -4,5 7,1 п

Малта -8,3 9,4

Нидерландия -3,8 5,0 п

Австрия -6,7 4,5

Полша -2,5 5,7  

Португалия -8,4 4,9 п

Румъния -3,7 5,9 п

Словения -4,2 8,1

Словакия -4,4 3,0  

Финландия -2,3 3,5

Швеция -2,9 4,8  

Източник: Eurostat, 2022. Real GDP growth rate - volume
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българската икономика се възстановява 
доста по-бавно от повечето страни –  
членки на ЕС, като едва 4 държави от ЕС 
отчитат по-ниски темпове на растеж на 
БВП за 2021 г. от България. Значително 
по-бавното възстановяване на българска-
та икономика се дължи до голяма степен 
на това, че различните сектори в ико-
номиката ни понесоха по различен начин 
ефекта от пандемията COVID-19. Тези 
сектори, които бяха частично или напъл-
но затворени, се възстановяват значи-
телно по-бавно. Също трябва да добавим 
и силното нарастване на цените, което 
започна  през втората половина на 2021 
г., по-високите разходи за енергия и неси-
гурността от въвеждането на нови огра-
ничителни мерки, която преобладаваше 
през годината. 

Нека да разгледаме и ефекта на пан-
демията COVID-19 върху приноса на от-
делните компоненти на БВП. През 2020 г.  
България отчете ръст на крайното по-
требление от 1,5%, като в основата на 
това стоеше драстичното увеличение 
на текущите публични разходи от стра-
на на правителството. Веднага след 
въвеждането на извънредното положе-
ние в страната през март 2020 г., пра-
вителството предприе редица мерки, с 
които да подпомогне домакинствата и 
фирмите. Както е видно от таблица 2, 

индивидуалното правителствено потреб-
ление отбеляза ръст от 8,3%. През 2020 г.  
значителен спад от 12,1% отбеляза изно-
сът на стоки и услуги, като спадът се 
формираше главно от услугите, които 
намаляваха с 33,8%, докато намаляване-
то на износа на стоки беше значително 
по-ограничено с 4,4%, спрямо предход-
ната година. Вносът на стоки и услуги 
също отбеляза спад от 5,4% в реално из-
ражение, като отново услугите отбеля-
заха значително по-високи нива на спад 
от 19,1%, докато при стоките спадът е 
от 3%. Все пак е важно да отбележим, 
че предвид неблагоприятната макроико-
номическа обстановка и настъпилата 
социално-икономическа несигурност през 
годината е нормално да се наблюдава 
значителен спад на търсенето и предла-
гането в икономиката.

През 2021 г. крайното потребление 
отчете значителен ръст – от 7%, спря-
мо предходната година, като то беше 
основният „двигател“ за възстановя-
ване на икономиката ни. Частното по-
требление отчете ръст от 8%, спрямо 
предходната година. Това се дължеше на 
постепенно намаляващата несигурност 
и подобряване нагласите на потребите-
лите. С увеличаването на разходите за 
възнаграждения и здравеопазване, прави-
телственото потребление също отчете 

Таблица 2. Годишен темп на изменение на БВП по компоненти в България

Годишен темп на изменение, % 2020 г. 2021 г.

БВП по постоянни цени -4,4 4,2

Частно потребление -0,4 8,0

Правителствено потребление 8,3 4,0

Брутно образуване на основен
капитал

0,6 -11,0

Износ на стоки и услуги -12,1 9,9

Внос на стоки и услуги -5,4 12,2

Източник: БНБ, 2022. Макроикономическа прогноза март 2022, с. 15 и изчисления на автора



COVID-19 

32

Икономическо развитие

Икономически и социални алтернативи, брой 4, 2022

ръст от 4%  за 2021 г. Увеличение имаше 
и при износа на стоки и услуги от 9,9%, 
като по-голям беше ръстът при услугите 
от 24,6% и съответно 6,3% при стоки-
те. Значително увеличение имаше и при 
вноса на стоки и услуги от 12,2%, като 
по-голям беше ръстът при услугите от 
16,3% и съответно 11,6% при стоките. 
През 2021 г. брутното образуване на ос-
новен капитал отчете сериозен спад от 
11%, спрямо предходната година. Това се 
дължи на значителния спад на инвести-
циите в резултат на все още преобла-
даващата несигурност в повечето от 
икономическите сектори.

Със затварянето на цели отрасли от 
стопанството в България значително се 
увеличи и броят на новорегистрираните 
лица в бюрата по труда. Негативният 
ефект на коронавируса върху пазара на 
труда беше най-силно изразен през вто-
рото тримесечие на 2020 г. и първото 
тримесечие на 2021 г., когато се отче-
тоха най-високите нива на безработица. 
Повишаването нивата на безработицата 

започна веднага след обявяване на из-
вънредното положение в страната ни и 
продължи до месец май 2020 г. За първи 
път от началото на COVID-19 кризата, 
едва през юни 2020 г., пазарът на труда 
в България отчете позитивна тенденция, 
като броят на започналите работа през 
месеца беше по-голям от новорегистри-
раните безработни, които намаляваха с 
16,1% спрямо предходния месец, но се бяха 
увеличили с 23,4% спрямо същия период 
година по-рано. Коефициентът на без-
работица за 2020 г. достигна 6,1%, като 
година по-рано е бил 5,2%, както може да 
видим от фигура 1. През 2020 г. коефици-
ентът на безработица беше нарастващ, 
за първи път от 2013 г.

2021 г. започна с рекордно увелича-
ване на нивата на безработица от на-
чалото на пандемията, като коефици-
ентът на безработица за месец януари 
достигна 6,3%. Това основно се дължеше 
на покачващия се брой новозаразени от 
коронавирус и въвеждането на нови огра-
ничителни мерки, които имаха задържащ 

Фигура 1. Коефициент на безработица

Източник: Eurostat, 2022. Unemployment rate - annual data
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ефект върху икономическата активност. 
През следващите месеци на годината 
пазарът на труда в страната посте-
пенно започна да се нормализира. Коефи-
циентът на безработица към 31.12.2021 
г. отчете намаление до 5,3%, като  за 
сравнение през същия отчетен период 
година по-рано беше 6,1%. Все пак е важ- 
но да отбележим, че предприетите от 
правителството антикризисни мерки по 
програмите „60/40“ и „80/20“ помогнаха 
до известна степен нивата на заетост-
та да се запазят. Въпреки намаляващия 
коефициент на безработица за 2021 г., 
пазарът на труда все още не успяваше да 
достигне нивото, на което се намираше 
преди появата на пандемията COVID-19.

Появата на пандемията COVID-19 ока-
за сериозно влияние и върху инфлацията в 
страната. Повечето развити страни са 
си поставили за цел инфлация от 2% на 
година, която е свързана с икономическия 
растеж и се счита за благоприятна за 

икономиката. През последното тримесе-
чие на 2020 г. инфлацията се забави сред-
но до около 1%, като за същия отчетен 
период през 2019 г. инфлацията бе сред-
но около 3%. Това забавяне се дължеше 
главно на спад в цената на енергийните 
продукти, предизвикан от пандемията 
COVID-19. Годишният процент на инфла-
ция за 2020 г. в България се сви до 1,2% 
спрямо 2,5% през 2019 г. (фигура 2). За 
сравнение средното ниво на забавяне ди-
намиката на потребителските цени в ЕС 
за 2020 г. достигна 0,7%.

След период на потисната динамика 
на потребителските цени в условията 
на пандемия, от второто тримесечие на 
2021 г. се формира тенденция към бър-
зо ускоряване на инфлацията в страна-
та, която достигна 6,3% през ноември 
и надхвърли значително очакванията 
на експертите в предишните прогнози. 
Според анализа на БНБ, ускоряването 
на инфлацията беше широкообхватно 

Фигура 2. ХИПЦ – годишни данни в България и ЕС

Източник: Eurostat, 2022. HICP - inflation rate
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на инфлацията беше широкообхватно по компоненти на ХИПЦ и отразяваше 

проинфлационното влияние на външни и вътрешни фактори, произтичащи от динамиката, 

както на търсенето, така и на предлагането. Тези фактори могат да се обособят в четири 
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по компоненти на ХИПЦ и отразяваше 
проинфлационното влияние на външни 
и вътрешни фактори, произтичащи от 
динамиката, както на търсенето, така 
и на предлагането. Тези фактори могат 
да се обособят в четири основни групи: 
1) повишаване на международните цени 
на енергийните продукти (петрол, приро-
ден газ и електроенергия) и на храните; 
2) съществено нарастване на цените на 
международния превоз на стоки и поскъп-
ване на някои промишлени стоки, поради 
затрудненията при глобалните вериги за 
доставки; 3) увеличаване на разходите 
за труд на единица продукция; и 4) си-
лен растеж на частното потребление в 
страната (поради растеж на номиналния 
разполагаем доход на домакинствата, 

засилване на потребителското доверие 
и понижаване на нормата на спестява-
не) (БНБ, 2022). След застоя в цената на 
енергийните продукти и храните през 
2020 г., предизвикани от пандемията 
COVID-19, през 2021 г. имаше сериозно 
повишаване в цените на същите продук- 
ти, като те допринесоха основно за на-
растващата инфлация. 

Важно е да обърнем внимание и на 
това как пандемията се отрази върху 
брутната добавена стойност в България, 
чийто спад достигна 4,5% през 2020 г.,  
отчитайки огромни различия между от-
делните стопански сектори. Най-голям 
беше спадът през второто тримесе-
чие на 2020 г. Най-засегнатият сектор 
от коронавируса беше култура, спорт 

Таблица 3. БВП – ПРОИЗВОДСТВЕН МЕТОД – НАЦИОНАЛНО НИВО

Икономически сектори и групировки  

по икономически дейности 2020 2021**

Селско, горско и рибно стопанство -3,3 6,1

Добивна промишленост; преработваща промишленост; производство и разпределение 
на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива; доставяне на води; 
канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване

-9,5 9,4

Строителство -1,0 -7,8

Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; 
хотелиерство и ресторантьорство

-6,4 -2,5

Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения 4,1 6,3

Финансови и застрахователни дейности -0,2 7,7

Операции с недвижими имоти -6,4 4,7

Професионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни 
дейности 

-4,8 3,2

Държавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална работа 3,0 3,3

Култура, спорт и развлечения; други дейности; дейности на домакинства като 
работодатели; недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки 
и услуги за собствено потребление; дейности на екстериториални организации и 
служби

-24,2 11,9

Общо за икономиката -4,5 3,6

Корективи (Данъци минус субсидии върху продуктите) -3,7 7,7

БРУТЕН ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ -4,4 4,2

Източник: НСИ, 2022. БВП - ПРОИЗВОДСТВЕН МЕТОД - НАЦИОНАЛНО НИВО
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и развлечения, като през второто три-
месечие на 2020 г. спадът в този сек-
тор достигна 32,7%. При тях добавена-
та стойност на годишна база се сви с 
24,2%. Сериозен спад имаше и в промиш-
леността – от 9,5%, поради нарушаване 
на търсенето или снабдяването. Групата 
на търговията, хотелиерството и рес-
торантьорството отчете спад от 6,4%. 
Операции с недвижими имоти също от-
четоха спад от 6,4% за 2020 г. Финансо-
вите и застрахователни дейности отче-
тоха спад на годишна база от 0,2% след 
силното първо тримесечие, при което 
отбелязаха ръст от 8,4% (таблица 3).

Единствените два сектора,  в които 
се наблюдаваше подобряване на показа-
телите, спрямо предходната година, бяха 
информационните технологии и далеко-
съобщения и секторът на държавното 
управление, съответно с 4,1% и 3%. Ръс-
тът в държавния сектор през годината 
донякъде успя да компенсира сериозния 
спад в частния сектор.   

През 2021 г. с разхлабването на част 
от ограничителните мерки и с намаля-
ването на социално-икономическата не-
сигурност сред обществото, редица сек-
тори отчетоха подобрение. Брутната 
добавена стойност от всички сектори 
отчете ръст от 3,6% спрямо предход-
ната година. Най-голям ръст – от 11,9%, 
по предварителни данни имаше в култу-
рата, спорта и развлеченията. Въпреки 
това, този сектор все още не успява да 
си възвърне нивото, на което се намира-
ше преди пандемията от COVID-19. Зна-
чителен ръст имаше и в промишленост- 
та – от 9,4%. Финансовите и застрахо-
вателни дейности също отчетоха ръст 
на годишна база от 7,7%, като през вто-
рото тримесечие на 2021 г. при тях има-
ше ръст от 20,1% спрямо година по-рано. 

Държавното управление отбеляза ръст 
от 3,3% през годината. Все още секто-
рите на търговията, хотелиерството и 
ресторантьорството и строителство-
то не успяваха да отчетат подобрение 
и изпитват негативните последствия 
от пандемията. Това се дължи на факта, 
че те бяха пряко засегнати от ограни-
чителните мерки, като през известни 
периоди тези сектори бяха частично или 
напълно затваряни.  Съответно секто-
рът на търговията, хотелиерството и 
ресторантьорството отчита спад от 
2,5% спрямо година по-рано. При сектора 
на строителството спадът на годишна 
база е от 7,8%, като най-висок спад в 
този отрасъл – от 10,3%, се отчита през 
първото тримесечие на 2021 г. Голяма 
част от секторите в страната все още 
не са се възстановили от негативните 
последствия, причинени от пандемията 
COVID-19.

Следва да анализираме и влиянието 
на пандемията COVID-19 върху банкова-
та система в България, тъй като ста-
билността на банковия сектор в една 
държава е от изключителна важност, 
поради ключовия принос за динамиката 
на икономическото развитие. Банките 
трябва да обръщат особено внимание и 
на предизвикателствата, произтичащи 
от външната среда, които могат да по-
влияят негативно върху тяхната дейност 
и да изострят негативния ефект от ма-
териализация на вътрешните рискове. 
В практиката сме били свидетели на не 
един фалит на кредитна институция, по-
ради неправилно управление на рисковете. 
Един от така наречените външни рискове 
за банковата система е неблагоприятна-
та макроикономическа среда. От начало-
то на 2020 г. сме свидетели на ефекта 
от глобалната пандемия, предизвикана от 
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разпространението на новия коронавирус. 
Материализацията и разпространението 
на пандемията засегнаха банковите сис-
теми, финансовите пазари  и само свое-
временната и безпрецедентна намеса на 
паричната и фискалната политика смекчи 
негативните ефекти. 

Мерките за подкрепа на заетостта, 
отсрочването на задължения към банко-
вия сектор, с въвеждането на морато-
риум върху кредитите и последващото 
удължаване на погасителните планове, 
предотвратиха влошаване на условията 
за финансиране и допълнително усилване 
на шока от банковия сектор към реална-
та икономика. Според оценката на Евро-
пейския съвет за системен риск, приети-
те мерки за директна ликвидна помощ 
за бизнеса, предоставените гаранции по 
корпоративните задължения, дълговите 
мораториуми и преките грантове успяха 
да ограничат риска от масови фалити на 
фирми през 2020 г. и 2021 г., с което пре-
дотвратиха прехвърляне на кризата вър-
ху банковия сектор и експлозия на очак- 
ваните кредитни загуби (ESRB, 2021).

Пандемията COVID-19 несъмнено ока-
за влияние върху банковия сектор в стра-
ната. През 2020 г. банковият сектор осъ-
ществяваше дейността си в условията 
на по-ниска икономическа активност и в 
среда на ограничителни мерки, предпри-
ети във връзка с новия коронавирус. Ни-
ските и отрицателни лихвени проценти, 
увеличените обезценки, по-ниските при-
ходи от такси и комисиони, забавянето 
на темпа на ръст на кредитирането в 
условията на COVID-19 и намаляващите 
печалби оказаха влияние върху дейност-
та на банковата система през 2020 г. 
Въпреки това, към 31.12.2020 г. общата 
сума на активите на банковата система 
нарасна с 8,6% до 124 млрд. лв. (63,4 млрд. 

евро) спрямо 2019 г. и с 4% спрямо пре-
дходното тримесечие. В основата на на-
растването на активите бяха вземания-
та от неправителствения сектор, които 
отчетоха увеличение. Делът на кредити-
те и авансите през 2020 г. се понижи до 
58,9% в сравнение с 65,7% в края на де-
кември 2019 г. Делът на паричните сред-
ства през 2020 г. отчете повишаване до 
21,9% от 15,9%, а този на финансовите 
инструменти нарасна до 14,6% спрямо 
13% преди година. През 2020 г. банковият 
сектор отчете нарастване на пасивите 
на годишна база от 11,8% спрямо пред- 
ходната година. Към 31.12.2020 г. обща-
та сума на пасивите в банковия сектор 
достигна 108,65 млрд. лв., като основно 
те представляваха депозити. Въпреки 
постоянно намаляващите лихвени про-
центи, депозитите, привлечени от бан-
ките, продължаваха своето увеличение. 
В края на декември 2020 г. тяхната сума 
достига 93,4 млрд. лв. (47,75 млрд. евро), 
или 78,4% от БВП. Това беше още един 
показател за доверието към банковата 
система и подчертаваше водещата роля 
на банките във финансовото посредни-
чество. Увеличаването на депозитите 
през 2020 г. беше резултат както от 
формирането на спестявания с предпазна 
цел, така и от високата склонност към 
спестяване от страна на домакинства-
та, които държаха около две трети от 
депозитите в банковата система (65,4% 
в края на декември 2020 г.). Разходите за 
обезценка на финансови активи също от-
белязаха значително увеличение спрямо 
предходната година (АББ, 2021). Печал-
бата в банковата система през 2020 г. 
отчете значителен спад от 51,4% спрямо 
година по-рано. Това се дължеше на не-
гативния ефект на пандемията COVID-19. 



37

Икономическо развитие

Още първата седмица след обявяване-
то на извънредното положение в Бълга-
рия, БНБ прие пакет от мерки на стой-
ност 9,3 млрд. лв. Мерките имаха за цел 
запазване устойчивостта на банковата 
система в България чрез допълнително 
укрепване на капитала и ликвидността 
на банките. Те включваха: 

 y Капитализиране на пълния обем на пе-
чалбата в банковата система за 2019 г.  
в размер на 1,6 млрд. лв.; 

 y Отменяне разпределението на предви-
дените увеличения на антицикличния 
капиталов буфер с количествен ефект 
от 0,7 млрд. лв.; 

 y Укрепване на ликвидността на банко-
вата система с около 7 млрд. лв. чрез 
целеви регулаторни мерки за намаля-
ване на чуждестранни експозиции на 
местните банки.

Наред с това БНБ приложи допълни-
телни мерки, с които гарантира без-
проблемното функциониране на валут-
ния борд, наличното парично обръщение, 
платежните системи и банковия надзор 
(БНБ, 2020).

През първите седмици след въвеж-
дането на извънредното положение в 
България през 2020 г., БНБ също прие да 
преустанови отпускането на кредити 
от банките към компании и финансови 
институции в чужбина, което продължи 
до началото на 2022 г.

В допълнение, за да се осигури подкре-
па за домакинствата и предприятията, 
по предложение на Асоциацията на банки-
те в България, БНБ прие частен морато-
риум за временно отсрочване и уреждане 
на изискуеми задължения към банки и дъ-
щерните им дружества – финансови ин-
ституции, във връзка с извънредното по-
ложение, който предостави значително 

облекчение, както на предприятията, 
така и на домакинствата. Въвеждането 
на частния мораториум за временно спи-
ране на плащанията на задължения  към 
банки и дъщерните им дружества допри-
несе нивото на необслужваните кредити 
да остане непроменено през 2020 г. По 
въведения частен мораториум можеше 
да се кандидатства до 31.03.2021 г.

През 2021 г. необслужваните креди-
ти постепенно започнаха да намаляват, 
като към края на годината те достигна-
ха 6%, спрямо 7,4% година по-рано. По-го-
лямата част от необслужваните креди-
ти са формирани основно от задължения 
на фирми. Въпреки постепенното нама-
ляване на дела на необслужвани кредити 
през последните години в България, все 
още този показател остава значително 
по-висок спрямо средното ниво за ЕС.  

През 2021 г., въпреки че все още пре-
обладаваше социално-икономическа не-
сигурност, икономиката постепенно 
започна да се възстановява от силните 
сътресения през 2020 г. Закономерно 
това създаде по-благоприятна среда и за 
банковия сектор в България. През 2021 г. 
банковият сектор отново продължи тен-
денцията си на растеж, като отчете на-
растване на активите на годишна база 
от 9,2% спрямо предходната година. Към 
31.12.2021 г. общата сума на активите в 
банковия сектор достигна 135,41 млрд. 
лв., като близо 67% пазарен дял беше фор-
миран от петте най-големи банки по раз-
мер на активите, така наречената първа 
група. Втора група представляваше око-
ло 30% пазарен дял, а трета група, която 
се състои от клонове на чуждестранни 
банки в България, имаше пазарен дял око-
ло 3%. Към 31 декември 2021 г. 58,2% от 
активите в банковата система са под 
формата на кредити и вземания, които 
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възлизат на 78,74 млрд. лв. Паричните 
средства, които се равняват на 28,49 
млрд. лв., формират 21% от активите. 
Делът на портфейлите с ценни книжа е 
16,7% (22,65 млрд. лв.). Общата сума на 
пасивите в банковата система за 2021 г.  
също отбелязва ръст от 9,3% спрямо 
предходната година, като към края на 
годината те възлизат на 118,8 млрд. лв. 
Основна част от пасивите се формират 
от депозитите, които през 2021 г. нарас-
наха с 9,2% на годишна база. Собствени-
ят капитал в баланса на банковата сис-
тема също нарасна през годината, като 
към 31.12.2021 г. достига сумата 16,61 
млрд. лв. Увеличението му е с 8,2%, спря-
мо предходната година, което се дължи 
основно на повишаването на реализира-
ната печалба на банките през годината 
(АББ, 2022).

Заключение
Като заключение, следва да се от-

бележи, че пандемията COVID-19 оказа 
сериозно негативно влияние върху ико-
номическото развитие на България. Пре-
ди появата на пандемията, българското 
правителство провеждаше благоразумна 
фискална политика, която беше довела 
до петгодишен темп на растеж на БВП 
и исторически ниски нива на безработи-
ца. Икономическите условия в страната 

бяха благоприятни. Всичко това обаче 
беше прекъснато от появата на панде-
мията COVID-19 и силното влошаване 
на макроикономическата обстановка 
както в България, така и в света. Бър-
зото разпространение на новия коро-
навирус наложи в страната ни да бъде 
въведено извънредно положение на 13 
март 2020 г., като бяха предприети ре-
дица рестриктивни мерки от страна 
на правителството, с цел да се ограни-
чи пандемичната обстановка. Част от 
мерките имаха задържащ ефект върху 
икономическата активност в страната. 
Последствията от новия коронавирус 
оказаха силно негативно влияние върху 
голям брой отрасли. Някои сектори бяха 
принудени да затворят частично или на-
пълно. Най-засегнатите отрасли бяха 
културата, спортът и развлеченията и 
хотелиерството и ресторантьорство-
то. Тези сектори отчетоха драстичен 
спад през 2020 г., като по-голямата част 
от тях все още не могат да се възста-
новят от икономическия шок. Законо-
мерно със затварянето на цели сектори 
от стопанството се покачиха и нивата 
на безработица. През 2020 г., за първи 
път от 2013 г., коефициентът на без-
работица беше нарастващ. През 2021 г.  
пазарът на труда постепенно започна 
да се нормализира, като към края на го-
дината коефициентът на безработица 

Таблица 4. Изискуеми задължения към банки и дъщерните им дружества към 31.03.2021 г.

Позиция
Брой кредитополучатели Брутна балансова стойност – хил. лв.

Подадени Одобрени Подадени Одобрени

Предприятия 14 408 13 303 7 470 438 7 048 981

Домакинства 117 168 97 546 2 230 513 1 934 125

ОБЩО 131 576 110 849 9 700 951 8 983 106

Източник: БНБ, 2021. Обобщена информация по Реда за отсрочване и уреждане на изискуеми 
задължения към банки и дъщерните им дружества – финансови институции
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отчете намаление спрямо година по-ра-
но. Предприетите мерки от страна на 
правителството по програмите „60/40“ 
и „80/20“ допринесоха до известна сте-
пен за запазване нивата на заетост.  

Също приетите мерки за директна 
ликвидна помощ към бизнеса и приетият 
частен мораториум за временно спира-
не на плащанията по задълженията към 
банки и дъщерните им дружества успяха 
да ограничат риска от масови фалити 
на фирми през 2020 г. и  2021 г., с кое-
то предотвратиха прехвърляне на криза-
та върху банковия сектор и експлозия на 
необслужваните кредити. Както знаем, 
стабилността на банковата система в 
една страна е от ключово значение.

Предизвикателствата от глобалната 
пандемия бяха своеобразен стрес-тест 
за банките в реално време. Банките в 
България показаха през 2020 г. и 2021 г.,  
че се справят успешно с предизвика-
телството и дори успяха да предложат 
някои от най-мащабните антикризисни 
мерки в количествено измерение, спрямо 
останалите мерки, включително и тези 
на правителството. Банковата систе-
ма в страната остана стабилна и добре 
капитализирана, въпреки кризата, която 
бе провокирана от пандемията COVID-19. 
Печалбата в сектора през първата го-
дина на пандемията (2020 г.) отбеляза 
закономерен спад спрямо нивото си от 
предходната година, но показателите за 
капиталова адекватност и ликвидност 
останаха високи и надхвърлиха средните 
нива в ЕС. Приетият частен мораториум 
от БНБ, по предложение на АББ в начало-
то на пандемията, предостави значител-
но облекчение, както на домакинствата, 
така и на фирмите и допринесе нивото 
на необслужваните кредити да остане 
непроменено и кризата да не се прех-
върли към банковия сектор. Още едно 

доказателство за готовността на бан-
ковата система в България беше това, 
че въпреки наложения частен моратори-
ум, банките успяха да увеличат кредит-
ната си дейност, спрямо 2019 г. 

Считам, че с премахването на огра-
ничителните мерки и постоянно нара-
стващият брой ваксинирани, България 
ще възвърне икономическия си растеж, 
до нивата, на които се намираше пре-
ди пандемията COVID-19. Дори да има 
ново покачване на броя на заразените 
от COVID-19 през последното тримесе-
чие на 2022 г., не очаквам да се стигне 
до затварянето на отрасли от стопан-
ството, тъй като видяхме, че тези мер-
ки имат силно негативен икономически 
ефект. Държавните разходи и европей-
ските фондове също биха могли да имат 
по-силен мултипликативен ефект, ако са 
насочени към малките и средните пред-
приятия и стартиращите бизнеси, осно-
вани на иновации, тъй като очакването 
е, че те ще бъдат похарчени основно за 
стоки, услуги и труд, произхождащи от 
националната икономика.
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