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Въведение I
Малко повече от година светът 
е обгърнат от здравна, икономи-
ческа и социална кризи, породена 
от COVID-19 пандемията. В този 
период политическа популяр-
ност получи практиката да се 
предоставят фиксирани суми на 
населението в отговор на иконо-
мическите трудности. 

При определянето на сумите, в 
повечето случаи, не бяха пред-
ставени сериозни икономически 
анализи за очаквания ефект. Раз-
ходването на публични средства 
без оглед на финансовото състоя-
ние на лицата е напълно погреш-
на практика от икономическа 
гледна точка, но води до полити-
чески дивиденти. 

В България тази практика, 
най-ясно изразена в предоставя-

нето на добавки към всички пен-
сии, не е нова, но създава преце-
дент и усещане за устойчивост. 
Политическият смисъл на това 
„да се раздават“ пари превръща 
държавата в „благодетел“, кой-
то се грижи в трудни времена за 
всички свои граждани. 

Така се компенсира поне частично 
загубата на доверие в институ-
циите и имиджа на политиците, 
които като цяло се провалиха в 
справянето с последиците от 
пандемията в здравен и икономи-
чески аспект. Връщането на дър-
жавата в икономиката, макар на 
пръв поглед оправдано в трудни 
времена, носи рискове тя да оста-
не там за дълъг период от време. 

В средата на април 2021г. се про-
веде проучване на лицата над 
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18-годишна възраст, целящо да 
изясни и оцени какъв би бил иконо-
мическият и социален ефект, ако 
в България се предприемат мер-
ки подобни на тези, които бяха 
предприети в САЩ под формата 
на предоставяне на фиксирана 
сума от 1400 щ. д. на всеки граж-
данин над 18 години. 

Изследването дава възможност 
да се оцени в каква степен се уве-
личава вътрешното търсене и 
как се променя неговата струк-
тура при увеличение на доходите. 
Прави се оценка на добавения ико-
номически растеж. 

Изследването дава възможност и 
за оценка на стратификацията в 
обществото и различните моде-
ли на потребителско поведение с 
ефект върху фиска, финансовата 
система и нефинансовия сектор.
 
Въпросът, който беше зададен е:

 „Ако държавата предостави на 
всеки български гражданин 

сумата от 1400 лева1 , 
Вие лично какво бихте 

направили с тези пари?“

 Всеки респондент имаше право 
да избере до три от предварител-
но предоставени опции. Избрана 
е достатъчно висока сума, за да 
се оцени какъв би бил ефектът 
дори и при такава значителна за 
бюджета и финансовия капаци-

тет на икономиката сума. Този 
теоретичен експеримент дава 
отговор и на въпроса какъв би бил 
ефектът от механичното увели-
чаване на доходите, без това да 
е свързано с нарастване на БВП и 
производителността на труда. 

Проучването е реализирано от 
социологическа агенция „Тренд“ 
по поръчка на Съвета по иконо-
мически и публични политики. 

Изследването на терен е прове-
дено между 13 и 19 април 2021г. 
сред 1008 пълнолетни български 
граждани. Използваният метод е 
интервю „лице в лице“. 

Изследването е представително 
за населението на страната във 
възрастовата категория 18+.

--------------------------------------

1 В страните, в които подобни мер-
ки бяха въведени, фиксираните суми 
бяха предмет на сериозен дебат. Така 
например, при първото предложение в 
рамките на мандата на президента 
Тръмп се дискутира сума от 2000 щ. д. 
Сумата 1400 лв. е избрана на базата 
на сравнения със сходни мерки в други 
страни, като се отчита показателят 
за покупателната способност.  Сума-
та от 1400 лв. е близка до двумесеч-
ните доходи средно на човек от дома-
кинство за 2020 г. Средният месечен 
паричен доход на човек в домакинство 
за последното тримесечие на 2020 г. е 
597,4 лв.
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II Резултати от проучването 

Най-значителна част от българите ще изразходват парите за 
ремонти и изплащане на задължения по битови сметки.



6 Съвет по икономически и публични политики / 2021

Най-значителен дял – 28% от 
анкетираните, ще изразходват 
сумите за ремонт на жилището. 
Този дял е най-висок при групата 
на лицата между 30 и 39 години – 
35%. Между 50 и 55 години – 37%. 
При специалистите с доход меж-
ду 500 и 1000 лв. – 36%. 

Предпочитанията за този на-
чин за разходване на средвата са 
приблизително изравнени в раз-
личните видове населени места 
– столица, град и село. Най-малка 
част ще разходват парите за ре-
монт най-младите между 18 и 29 
г. – 12%, безработните – 14%, ли-
цата без доход 6%, ромите 11%. 

Прави впечатление, че в разходите 
на домакинствата2  изразходването 
на предоставените суми е средно 
около 3%. Това означава, че данни-
те от настоящето изследване 
показват съвършено различен мо-
дел на бюджетните разходи при 
такъв значителен и извънреден 
приход. По този начин стигаме до 
извода, че структурата на раз-
ходването на тези средства е ко-
ренно различна в сравнение с нор-
малната структура на разходи 
на физическите лица. Направени-
те изводи още веднъж доказват 
необходимостта този тип мер-
ки да се предшестват от подобни 
проучвания. 

Задължения по битови сметки 

ще изплатят 28% от анкетира-
ните. Тази информация може ин-
директно да служи за оценка на 
това кои лица от кои групи са за-
длъжнели най-значително. Това са 
безработните – 40% от тях ще 
платят сметките си. Логичен е 
резултатът най-малък относи-
телен дял на избора да се платят 
сметки да заемат най-младите 
и учащите се. В по-голямата си 
част от тази категория не пла-
щат сметки. 

Данните показват значителни 
различия при етническите групи. 
При българите само 23% ще пла-
тят сметки, докато при ромите 
този дял е 40%, а при турците – 
35%. 

От анкетираните 21% отгова-
рят, че ще изплатят задължения 
към банки. Данните открояват 
съществени различия в банко-
вата задлъжнялост: мъжете са 
значително по-задлъжнели към 
банки, отколкото жените. По 
професионален признак най-го-
лям е относителният дял на ра-
ботниците, които ще погасят 
задължения към банките – 35%. 

Пенсионерите са ниско задлъж-
нели, докато над 30% от двата 
етноса – турски и ромски, имат 
просрочени задължения към бан-
ки, които имат намерение да из-
платят. 

2 НСИ - Разходи на домакинствата

https://www.nsi.bg/bg/content/3234/%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0 
https://www.nsi.bg/bg/content/3234/%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0 
https://www.nsi.bg/bg/content/3234/%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0
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Храната: 
Разделителната 
линия
 
Ако се сравнят данните от на-
стоящето изследване с тези на 
НСИ за относителния дял на  
разходите за храна, се оказва, че 
значително по-малко лица ще из-
ползват средствата за тази цел, 
но зад общите оценки се крият 
изключително големи разлики 
между различните социални гру-
пи. Общо 27% биха използвали до-
пълнителните средства за храна. 
Най-голям дял сред различните 
социални групи  имат ромите – 
63%, от безработните - 47%,  от 
лицата с доходи до 500 лв. – 42%. 
Тези данни за бедността кон-
трастират с намеренията на ли-
цата от високодоходните групи, 
българския етнос, висшистите, 
мениджърите, при които по-мал-
ко от 10% ще използват част от 
средствата за храна. 

Дрехи и обувки 
за най-младите и 
най-бедните 

Доста интересни са данните 
за това кои групи потребите-
ли ще насочат предоставените 
им средства за покупка на дре-

хи и обувки: това са предимно 
най-младите във възрастовата 
група от 18 до 29 години – 38%, 
срещу 7% при тези над 70 години, 
и учащите – 51%; лицата с основ-
но образование – 34%, срещу 15% 
от тези с висше образование, 47% 
от ромите и 47% от тези, които 
са без доход. 

Алтруизмът:
национална черта

От българите 13% ще предоста-
вят част от получените сред-
ства на други близки лица. С пови-
шаване на възрастта нараства и 
относителният дял на лицата, 
които ще предоставят средства 
на близки, за да достигне своя 
максимум при лицата над 70 годи-
ни – 25%, и пенсионерите – 23%. 
Данните показват, че образова-
нието, както и професията не се 
отразяват на склонността да се 
помага с даването на пари на дру-
ги близки лица. Лицата с най-ви-
соки доходи имат намерение в 
най-малка степен да предоста-
вят средствата на близки – само 
9%, както и ромите – 9%. Турски-
ят етнос регистрира най-голям 
относителен дял на даренията 
- 19%. 

Междуличностните парични 
трансфери играят важна роля 
като преразпределителна функ-
ция. Това е свързано, както с на-
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родопсихологията и силните 
междугенерационни и семейни 
връзки, така и с дефицитите и 
неефективността на публични-
те функции.  

Спестовността 

Допълнителните хипотетич-
ни суми определено ще засилят и 
без това традиционната българ-
ска спестовност. Средно 23% от 
лицата ще спестят получените 
средства. Най-трудно обясни-
мо е поведението на лицата над 
70 години, при които най-голяма 
част ще спестят допълнител-
ните средства – 42%, наетите 
специалисти също ще спестят 
повече – 42%. Прави впечатление, 
че младите и учащите също пред-
виждат да спестяват. Същест-
вени различия се отбелязват в 
спестовността на ромите - само 
6%, докато лицата с ниски дохо-
ди демонстрират добро равнище 
на спестовност – 35% от тях ще 
спестят сумата. 

Това, че голяма част от българи-
те биха спестили допълнителни-
те суми, показва, че очакваният 
ефект от щедрата финансова 
инжекция няма да се трансфор-
мира изцяло в импулс за вътрешно 
търсене и растеж. 

Възможно обяснение на намере-

нията за спестяване е несигур-
ността относно продължител-
ността на пандемията, както и 
свързаната с това възможна загу-
ба на работни места и доходи. 

Неочакваният характер на по-
добен трансфер предполага и об-
мисляне на възможностите за из-
разходване на средствата, което 
може да отнеме време и води до 
отлагане на потреблението под 
формата на спестяване. 

Хората в пенсионна възраст са 
по-спестовни и вероятно пред-
почитат да си разделят сумата 
на няколко части, постепенно да 
ги изразходват, като междувре-
менно ги споделят с близки род-
нини по повод празници или въз-
никнали нужди.

Почивката е 
привилегия 

За туризъм и почивка ще израз-
ходват сумите 25% от лицата. 
Най-висок е техният дял сред 
лицата до 39 години, след което 
този разход спада. 

Най-малка част ще се възползват 
от тази финансова възможност 
възрастните над 70 години – 12%, 
лицата с основно образование – 
9%, лицата с доход до 500 лева – 
11% (между другото точно тази 
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група предпочитат да спестят 
парите, а не да отидат на по-
чивка), ромите – 11%. Изглежда 
почивката и туризмът не са 
свързани само с доходите, но в 
значителна степен и от модела 
на живот и потребление. 

Данните от изследването под-
крепят скептицизма от мерки-
те чрез финансови инструмен-
ти, вкл. дарения, ваучъри и други, 
да се насърчава българският 
туризъм. 

Инвестиции в 
образование

11% от българите ще инвести-
рат предоставената сума в обра-
зование. 

Най-значителен дял от този до-
ход биха отделили хората във 
възрастовата група 18 – 29 годи-
ни. Във възрастта между 40 и 49 
години също има голям интерес за 
инвестиции в образование – 20%. 
При етническите групи едва 3 
– 4% ще инвестират в образова-
нието си. 

Съществени различия има и в об-
разователните нагласи в реги-
оните – най-значителен инте-
рес за инвестиции в образовение 
имат жителите на София – 17% и 
само 5% в селата. 

Капиталовият 
пазар не е 
дестинация за 
паричния поток

Слабият интерес към инвестиции 
под формата на акции и облигации 
не е новост, но се потвърждава 
в изследването. Отговорът „Ще 
инвестирам в акции, облигации“ 
се дава от едва 2% от анкетира-
ните българи.  

Статистическите данни ясно 
разкриват почти пълната липса 
на интерес към инвестиции под 
формата на акции и облигации и 
това е изключително сериозен 
структурен проблем на нашата 
икономика. Невъзможно е да го-
ворим за развита и устойчива на 
икономически кризи пазарна ико-
номика без наличието на ефек-
тивен и привлекателен, както 
за емитентите, така и за инвес-
титорите капиталов пазар. Не-
говата липса води до редица сери-
озни икономически дефекти. Това 
изследване ясно показва, че спес-
тяванията на домакинствата 
изобщо не достигат до „Българ-
ска Фондова Борса“, а като прио-
ритет остават инвестициите 
в недвижими имоти и банковите 
депозити. Това поражда сериозна 
предпоставка за формиране на 
ценови изкривявания в строител-
ния сектор. 
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Независимо от това, че се нами-
раме в глобална здравна и иконо-
мическа криза, цените на недви-
жимите имоти регистрираха 
стабилен ръст в последната една 
година. Инвестициите в недви-
жими имоти са пряк ефект от 
очакванията на хората за пови-
шаване на инфлацията и опит за 
съхраняване на покупателната 
способност на своите спестя-
вания. Този процес се засилва от 
исторически ниските лихвени 
равнища. В последния месец някои 
от най-големите български банки 
обявиха, че ще налагат отрица-
телни лихви върху депозитите, 
което допълнително ще прена-
сочи финансов ресурс към недви-
жимите имоти. Един ефективен 
капиталов пазар е много добра ал-
тернатива за насочване на част 
от тези средства.

Друг сериозен негатив от липса-
та на ефективен капиталов па-
зар е трудният достъп до финан-
сиране за бизнеса. 

Към момента основният източ-
ник на финансиране на българския 
бизнес остава банковото креди-
тиране, което е сериозен дефект 
на икономиката ни, защото висо-
кото съотношение на лихвоносен 
дълг към активи прави икономи-
ката ни по-неустойчива при ико-
номически кризи.

Поради тази причина е необхо-

димо да се намери политически 
консенсус, който да постави раз-
витието на капиталовия пазар 
като основна тема в публичните 
политики през следващите 10 го-
дини.

Ние сме 
различни 

Изследването дава възможност 
да се идентифицират съществе-
ни различия в модела на разходи 
под влияние на хипотетично, ед-
нокартно и значително покачва-
не на доходите.  

Данните очертават няколко ос-
новни групи в това отношение:

Групата на възрастните 
над 70 и пенсионерите: 
„Спестявай и дарявай“. 

Докато тази група е логично 
откроима сред останалите, то 
трудно обясним е моделът на 
разходване на непредвидените 
средства: на първо място са спес-
тяванията – 42% от лицата. 

Това е групата, в която най-го-
лям дял ще бъдат предоставени 
на други лица – 25%, което из-
глежда много нелогично на фона 
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на ниските доходи на тази група.
 Това е групата, в която почивка-
та е нежелана - с 12% дял на тези, 
които ще отидат на почивка.

Група на „богатите“: 
„Ремонтирай, почивай и 
не давай“. 

Условно това са богатите, защо-
то това са лица с доходи над 1500 
лв. Това е групата с най-високи до-
ходи, а както показва изследване-
то техният модел на разходи се 
различава от останалите групи. 

Те и висшистите ще изразходват 
най-малка част за храна, а най-го-
ляма част от тях ще насочат 
допълнителните средства към 
ремонт и почивка. Въпреки че на 
пръв поглед изглежда нелогично, 
бедните пестят повече. Ако от 
лицата с доходи до 500 и 1000 лв. 
биха спестили постъпилите до-
пълнителни средства - съответ-
но 40 и 30%, то от групата на 
„богатите“ ще спестят 22%. 

В сравнение с останалите групи 
при тях е най-малък относител-
ният дял на тези, които ще да-
рят средствата на близки и род-
нини.  

Групата на „бедните“ и 
необразовани: 
„Яж, носи си новите дрехи 
и плащай дълговете“. 

“. Структурата на разходване на 
допълнителните средства от 
тази група е коренно различна от 
средния българин. 63% от пари-
те, които биха получили, те ще 
изразходват за изплащане на би-
тови сметки и за задължения към 
банки и кредитори. 

На второ място е изразходването 
на средствата за храна – най-го-
лям относителен дял сред рес-
пондентите – 47%, а на трето 
място е закупуването на дрехи и 
обувки - също значително по-го-
лям относителен дял - два пъти 
повече в сравнение със средното 
– 34%.

Прави впечатление, че образова-
нието не е сред приоритетите 
сред тази най-необразована гру-
па. 

Етносите – толкова раз-
лични: 

: В структурата на потенци-
алните разходи ромите имат 
най-специфична идентичност: 
най-много – 63% ще закупят хра-
на с парите, на второ място е по-
купката на дрехи и обувки - два 
пъти повече от останалите рес-
поденти; на трето място са би-
товите сметки. 

Прави впечатление, че само 5% 
ще подпомогнат близките си - 
най-малко от всички изследвани 
групи, вкл. тези без доходи и уча-
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щите. Рекордно най-нисък е и 
относителният дял на ромите, 
които ще спестят парите - само 
3%, като дори и те са по-малко 
от лицата с доходи под 500 лева. 
Като цяло инвестициите в обра-
зование са привилегия не на тези, 
които най-много се нуждаят от 
него.  

Турският етнос се различава в 
своя модел на разходване на новия 
бюджет в сравнение с останали-
те два етноса. 

Най-голям е относителният дял 
на тези, които ще използват 
парите за ремонти – 34%, след-
вани от тези, които ще изпла-
тят сметки – битови и банкови 
и банкови кредити, а на трето 
място са разходите за храна, дре-
хи и обувки. При тях най-силно 
е развито чувството за съпри-
частност – 19% ще подпомогнат 
близките си. Турският етнос би 
инвестирал в образование отно-
сително малка част – 4%. 

При него спестовността е значи-
телно по-голяма от тази на ро-
мите и близка до тази на българ-
ския етнос. 

Прави впечатление високата за-
длъжнялост към банки. Относи-
телният дял на тези, които ще 
изплатят просрочени задълже-
ния, е почти 70% над тази на бъл-
гарския етнос и почти на полови-
на от тази на ромския етнос. 

Сравнение между 
модела в САЩ 

и теоретичния 
модел в България за 

директни 
държавни 

трансфери за 
домакинствата

В регулярните изследвания на по-
требителските нагласи, които 
провежда Федералният резерв на 
САЩ, бяха включени аналогични 
въпроси за това как биха израз-
ходвали американските граждани 
чековете от 1400 щ.д3 . Това дава 
възможност да се сравнят обоб-
щените данни от българското и 
американското проучване4.  

В сравнение с американските 
респоднетни по-голяма част от 
българите ще използват допъл-
нителните средства за покупка 
на храна и други основни стоки 
и услуги. Значително по-малка 
част ще платят дългове и смет-
ки, което може да е индиректен 
показател за по-ниската задлъж-
нялост. 

Най-съществена е разликата в 
даренията, където българите 
демонстрират много по-голяма 
ангажираност и съпричастие с 
близките.
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3  Планът предоставя 1400 щатски долара под формата на директни плаща-
ния на американски граждани, които имат по-ниски доходи от 75 000 долара 
годишно, а с по-малки суми стимулират тези с доходи между 75 000 и 80 000 
долара. От Републиканската партия остро разкритикуваха плана и го наре-
коха чиста форма на „социализъм“. Те заявиха, че това са напълно необоснова-
ни публични разходи, защото пандемията от COVID-19 осезаемо намалява 
своя интензитет с процеса на ускорената ваксинация. Бившият министър на 
финансите на САЩ Лари Съмърс заяви, че тази политика на директни дър-
жавни трансфери ще се окаже „доста сериозна грешка“.

4 New York Fed Survey of Consumer Expectations (SCE) Изследването се прави със 
същия размер на извадка, въпреки значително по-голямото население на САЩ 
в сравнение с това на България.

Как бихте изразходвали 
предоставените 1400 щ.д./лв. България ** САЩ*

За основни стоки и услуги 56% 23%

Ще ги спестя 23% 37%

Ще платя дългове, сметки 28% 37%

Ще ги даря на друг 13% 3%

Ремонт 28% -

*В проведеното през януари проучване се е намалил броя на лицата, 
които ще спестят средствата, а се е увеличил броя на тези, които 
ще платят задължения и ще ги изразходват за покупка на основни 
стоки и услуги.

**В проучването в България са възможни повече от един отговори
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III Макроикономически ефекти

Практиката с предоставяне на 
фиксирани суми на физически лица 
е критикувана от водещи иконо-
мисти в няколко направления. 

Според бившия министър на фи-
нансите на САЩ Лорънс „Лари“ 
Съмърс 

„стимулиращите чекове са 
погрешен път на 
икономическото 
възстановяване“. 

Според проучване на Пенсилван-
ския университет, което си по-
ставя за цел да оцени дали тази 
мярка ще ускори икономическия 
растеж , ефектът е маргинален. 

Изследванията показват, че при 
нарастване на сумата по-скоро 
растат спестяванията, откол-
кото разходването за покупка на 
стоки и услуги. 
Като цяло този инструмент 
цели нарастване на БВП през по-
треблението на домакинствата, 
докато ефектът върху инвести-
циите е много по-малък откол-
кото, ако този ресурс се използва 
директно за стимулиране на ин-
вестициите. 

Макроикономическите ефекти 
от проучването се оценяват на 
база направленията, в които ще 
се използва паричната сума.

5 Използва се Penn Wharton Budget Model, който изчислява, че целият план на 
Байдън от 1,9 трилиона долара би увеличил брутния вътрешен продукт на 
САЩ с 0,6% спрямо изходното ниво за тази година.
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Ефектът върху 
икономическия растеж

Оценка на ефекта върху иконо-
мическия растеж би могла да се 
направи при използването на ня-
колко методологически подхода: 

• като се изчисли ефектът на 
увеличаването на вътрешното 
търсене с коригирана сума на оч-
акваното добавено вътрешно по-
требление 
• като се сумира ефектът на раз-
личните видове разходи в зависи-
мост от техните направления
• като се отчита равнището на 
добавената стойност в отдел-
ните сектори
• като се екстраполира връзка-
та между повишаването на до-
ходите на домакинствата и БВП 
(ограниченията при този подход 
са, че различните потребител-
ски разходи имат различен ефект 
върху вътрешното търсене). 

Поради ограниченията на все-
ки от подходите предоставяме 
изчисленията и по трите начи-
на. При първата оценка към БВП 
ще се добави 2,5% номинално на-
растване на БВП, при втория 
подход - 0,9%, при третия под-
ход - 1,4%. Въпреки огромния фи-
нансов ресурс и фискален разход 
ефектът върху растежа ще бъде 
малък. При включване на инфла-
ционната компонента реалното 
нарастване на БВП ще бъде още 
по-незначително. 

Секторни ефекти: 

Към туризма ще се насочат зна-
чителни ресурси от 422 млн. лв, 
което ще увеличи на годишна база 
приходите в сектора с 13,3%. Този 
ефект ще бъде по-малък, ако част 
от почивките са в чужбина при 
отмяна на основни пречки пред 
свободното движение на хора. 

В това отношение преобладават 
прогнозите, че не можем да очак-
ваме бързо икономическо възста-
новяване, тъй като кризата за-
сяга в най-голяма степен сектора 
на услугите. Потреблението на 
услуги се възстановява трудно, 
тъй като голяма част от тях 
не са от първа необходимост и в 
ситуация на несигурност по-лес-
но може да се отложи във време-
то тяхното използване. Освен 
това, кризата променя потре-
бителските предпочитания по 
отношение на туризма, като за-
почват да се избягват дестина-
ции с голямо струпване на хора, 
които са достижими предимно 
с масов транспорт. Това изисква 
допълнително време за вземане 
на решение за почивка с оглед по-
ставянето на здравословното 
състояние на първо място, как-
то и получаването на гаранции 
за безопасност на съответната 
дестинация.

Ремонтите ще погълнат 
най-значителна част от тези 
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ресурси, но голяма част ще са за 
домашни ремонти, в които сек-
торът на строителните ма-
териали ще се възползва, но в 
по-малка степен сектор строи-
телството като цяло. 

Голяма част от ремонтите са в 
сивия сектор и ще повлияят на 
икономиката през динамични 
ефекти по линия на увеличени до-
ходи и свързаното с тях потреб-
ление.

Би могло да се очаква значителен 
ресурс в изплащане на битови 
сметки. Максималният размер на 
тези разходи би бил около 1 млрд. 
лв., като ефектът от заплаща-
нето ще подобри финансовото 
състояние на дружествата в сек-
тора на услугите, значителна 
част от които са държавни пред-
прития с недобро финансово със-
тояние.  

Незначителна част от средства-
та ще се изразходват за инвести-
ции в акции и облигации, което е 
слаб допълнителн импулс за па-
зара на ценни книжа - с около 100 
млн. лв. 

Търговски баланс 

Историческите данни показват, 
че в периоди на икономически 
растеж нараства значително 
вносът на потребителски стоки. 

В този смисъл е вероятно голяма 
част от 8-те млрд. лв. да се насо-
чат към покупка на вносни сто-
ки, включително автомобили, 
бяла техника и др., което да ока-
же негативно въздействие върху 
платежния баланс. 

Търговското салдо би се влошило с 
поне 1% от БВП.

Фискални ефекти 

Общата сума, изчислена на база-
та на население от 5,753 млн. (има 
се предвид население над 18-го-
дишна възраст) възлиза на 8, 54 
млрд. лв.. 

Тя представлява 29,8% от оч-
акваните приходи в държав-
ния бюджет за 2021 г. - два пъти 
по-голяма сума от приходите от 
данъците на физическите лица и 
три пъти от капиталовите раз-
ходи на държавата. 

Тази сума би повишила дефици-
та със 147% и той би достигнал 
10,6%.

По отношение на капацитета на 
икономиката сумата предста-
влява 6,8% от БВП за 2020 г., 35,5% 
от бруто капиталообразуване-
то и 11,5% от потреблението на 
домакинствата. 
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Ефектите върху 
финансовата система

Банките биха увеличили ликвид-
ността си с още 886,7 млн. лв., 
което слабо ще увеличи разпола-
гаемия ресурс. 

Основният ефект обаче ще бъде 
върху изплащането на просроче-
ни задължения с приблизително 
същата сума, но тук ефектът в 
подобряване на качеството на 
портфейлите и намаляването 
на необслужваните кредити ще 
бъде значително (разбира се, ед-
нократно) с 18%. 

Инвестиции в 
образованието 

Значителен ресурс ще се насочи 
към образованието – 412, 262 млн. 
лв. 

Сумата представлява около 80% 
от субсидията за държавните 
университети и около 40% от 
разходите по публичната про-
грама за Политика в областта 
на всеобхватното, достъпно и 
качествено предучилищно и учи-
лищно образование и учене през 
целия живот. 

Не може да се изключи и вероят-

ността част от средствата 
да се насочат към образование и 
квалификация от чуждестранни 
учебни заведения поради многоо-
бразието от онлайн курсове.

Ефектът върху доходите 

Поради това, че средствата ще се 
предоставят по равно на всички, 
се очаква запазване на подоходна-
та диференциация, като най-по-
ложителен ефект ще има при 
най-нискодоходните групи, чии-
то доходи ще нараснат най-зна-
чително (еднократно). 

В това отношение отговорите 
на по-нискодоходните групи из-
глеждат благоразумни и извън-
редният приход не променя ця-
лостния модел на поведение. 

Обратното поведение би било ри-
сково, като може да породи очак-
вания, необходимост и натиск за 
повтаряне на подобен трансфер 
в бъдеще, което е трудно пости-
жимо от фискална гледна точка.
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IV Изводи

• Изготвеният макроикономиче-
ски анализ показва, че предоста-
вянето на директните държавни 
трансфери в подкрепа на дома-
кинствата имат относително 
слабо влияние за постигане на 
ръст в инвестиционната актив-
ност и ускоряване на икономиче-
ския растеж. 

В настоящото проучване ди-
ректните трансфери са в раз-
мер на 1400 лв., което е сериозна 
сума в контекста на нивото на 
работните заплати в България. 
(Средната брутна работна за-
плата за първото тримесечие на 
2021г. е 1462 лв.) 6 

Това показва, че дори при отделя-
нето на сериозен ресурс, подобна 
публична политика не показва 
нужната икономическа ефектив-
ност и ефективност. 

• В социален аспект на пръв по-
глед подобни директни държав-
ни трансфери ще имат сериозен 
позитив. Тези стимулиращи пла-
нове ще имат най-осезаем ефект 
върху доходите на най-бедните, 
но за съжаление това няма да ги 
извади от бедността. 

Данните показват, че хората с 
по-ниски доходи не инвестират 
в образование, а изплащат задъл-
жения по битови сметки и насоч-
ват пари към свои близки. 

Следователно тези ресурси ще 
имат еднократен ефект, който 
няма да повлияе за подобряване 
на знанията, уменията и квали-
фикацията – ключови фактори 
за подобряване на производител-
ността на труда и перспективи-
те за повишаване на доходите в 
бъдеще.



19Съвет по икономически и публични политики / 2021

• Еднократен положителен 
ефект ще има и за финансовата 
система. Част от получилите 
допълнителен ресурс ще погасят 
свои задължения към банкови и 
небанкови институции, което 
ще намали необслужваните кре-
дити и ще облекчи финансовата 
тежест за някои домакинства. 

Подобна практика обаче не е 
устойчив модел за подобряване на 
финансовата култура и управле-
нието на процеса по взимане на 
кредити. Факторите за разумно 
финансово поведение на креди-
тополучателите не са свързани с 
получаване на директни държав-
ни трансфери. 

Напротив, съществува риск от 
влошаване на добронамереното 
отношение на длъжниците. 

Веднъж получили подобни безвъз-
мездни парични средства се по-
ражда очакването, че подобна по-
литика може да не е прецедент, а 
да се повтори и в бъдеще.

• Не малка част от получените 
средства ще бъдат спестени. 
Това означава по-слаб ефект вър-
ху потреблението на стоки и 
услуги и икономическата актив-
ност като цяло. 

В контекста на свърхликвидната 
банкова система подобно гене-
риране на допълнителна ликвид-
ност няма да има почти никакъв 

ефект върху кредитната актив-
ност.

• България има фундаментален 
проблем със своята нискоефек-
тивна, въглеродно интензивна 
икономика. 

Имаме нужда от качествено 
трансформиране към икономи-
чески модел, който да генерира 
по-висока добавена стойност, ви-
сока предприемаческа и инвести-
ционна активност, дългосрочен 
ускорен растеж и конкурентос-
пособност на страната. 

Държавна политика на раздаване 
на директни трансфери няма да 
постигне тези цели. 

Дори стимулиращ пакет от над 8 
млрд. лв. би бил крайно неефекти-
вен, особено в контекста на сил-
ното влошаване на фискалните 
параметри и пропуснатите пол-
зи от възможните алтернатив-
ни публични политики. 

--------------------------------------
6 НСИ - Средна работна заплата

https://www.nsi.bg/bg/content/3928/%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%BE 
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VIII За Съвета по икономически 
и публични политики

Съвет по икономически и публични политики е изследователска 
и консултантска мрежа към Институт по икономика и полити-
ки (УНСС). Съветът събира в един екип доказани икономисти и 
финансисти, които ще отговарят на въпросите: какви мерки ще 
извадят икономиката ни от блатото и дали правилата, които 
Парламентът кове за бизнеса, са адекватни на исторически новата 
реалност и създават ли необходимата рамка за развитие. Съветът 
ще работи активно по четири основни направления: Икономиче-
ски изследвания, Публична политика, Образование, Бизнес консул-
тации. Академичната дейност ще се преплита с работа с бизнеса 
и държавните институции, което ще повиши експертността и 
доверието на обществото към образованието, бизнес практиките 
и работата на държавата.
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