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Икономическата криза застига "средния" българин

Кризата застига "средния" българин. Най-много са застрашените сред работещите на средна възраст, със

средно образование и средни доходи. Кризата вече прибавя нови уязвени и уязвими социални категории,

имащи потребност от различен тип подкрепа.

Светлана Аврамова

Доходите на домакинствата намаляват, докато в същото време се увеличават разходите по обслужването на

текущите им кредити. Това констатира през март Институт "Отворено общество", който изследва периодично

ефектите от икономическата криза в страната.

Второ проучване, направено два месеца по-късно, потвърди тази картина. За този период заявилите, че са

засегнати от кризата, са се увеличили с около 3 процентни пункта: в края на май те са 47.4 % срещу 44.6%

в края на март.

Най-съществената последица за 1/3 от заявилите, че вече са засегнати от кризата, е пониженото трудово

възнаграждение. Сравнението на данните от двете изследвания сочи, че относителният дял на губещите от

собствен бизнес нараства по-бързо, отколкото на наетите с намалени заплати.

Особено затруднено е положението на тези 8% от засегнатите, при които още някой от домакинството им е

пострадал от влошената икономическа ситуация. В някои домакинства съпрузи или други членове са наети

в едно и също предприятие и така те често са принуждавани едновременно да излизат в принудителен

отпуск, едновременно страдат от намаляването на работния ден, от съкращенията и, в крайна сметка – от

по-малко, забавено или прекъснато заплащане.

Сравнително голяма група (1/3 от засегнатите) са тези, за които кризата се изразява и в затруднение да

изплащат  лизинг,  ипотечни,  потребителски  и  други  текущи  кредити.  В  сравнение  с  март  делът  им  е

нараснал с 4 пункта, докато отбелязалите намаление на заплати или спад на доход от собствен бизнес са се

увеличили за периода съответно с 1 и 2 пункта.

Според  изследванията  на  Института  (от  октомври  миналата  и  от  март  тази  година),  34-35  на  сто  от

домакинствата в страната обслужват текущи кредити, за което на всяко пето от тях се налага да отделят

над половината от средномесечния си чист доход. Докато относителният дял на кредитополучателите остава

почти непроменен за 5-6 месеца, делът на справящите се платци намалява за същия период с 6 процентни

пункта. За част от домакинствата увеличаването на тежестта на задълженията е съпроводено с намаляващи

доходи, което може да ги доведе до неплатежоспособност.

Относително по-малко са посочилите принудителен отпуск, незаплатен извънреден труд и съкращения от
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работа. Извънредният труд не е типичен индикатор за криза, но какво пречи на работодателя още преди да

претърпи загуби да съкрати едни работници, докато разчита на извънредния труд на други в условия на

повишен страх за работното място. При спаднало търсене, някои работодатели по-скоро намаляват работния

ден и съответно възнаграждението на вече наетите. Малко вероятно е 13-те процента, които поради кризата

работят  на  намален  работен  ден,  да  са  новоназначени  с  цел  осребряване  мерките  на  социалното

министерство за субсидирана заетост.

Отговорите "друго" в свободна форма могат да се обобщят с изрази като: "и сега, и преди е трудно", "и

преди, и сега за мен е криза". Единици споменават намалени приходи, повечето говорят за изобщо ниски

доходи - минимални или ниски заплати и пенсии, за изобщо високи цени, но и за страх от покачване цените

на тока, водата, стоки за бита, лекарства и пр. Половината от отбелязалите отговор "друго", са пенсионери,

а само 1/3 са работещи, вкл. работещи пенсионери и учащи.

Какво показват разрезите по социално-демографски характеристики?

Кризата застига "средния" българин. Най-много са застрашените сред работещите на средна възраст, със

средно образование и средни доходи. Това е размноженият ефект от кризата в бизнеса.

По-малко са пострадалите по изброените начини сред най-младите и сред най-възрастните. Най-сериозно

застрашена  възрастова група е  тази  на  45-60  годишните.  Те  по-масово от  останалите  са  засегнати  от

принудителен  отпуск  и/или  понижено  трудово  възнаграждение.  Същевременно  най-много  от  тях  са

затормозените от увеличените разходи по кредити (двойно по-голям при тях е делът на посочилите това

затруднение, в сравнение с 18-30 годишните, например.) Най-младите по-често посочват, че по време на

кризата се налага да работят извънредно без допълнително заплащане. Част от тях едновременно учат и

работят, но едва ли визират под "извънреден" труд някакви форми на стажуване.

2/3 от деклариралите обслужването на кредит като личен проблем, са заети. Със или без работещ член в

домакинството,  останалите  са  неработещи  пенсионери  (14%),  безработни  (6%)  и  други,  временно

неработещи (7%) – учащи, ползващи отпуск за майчинство, домакини.

Получилите по-ниски заплати са почти двойно повече сред хората със средно образование, спрямо тези с

висше или основно. Делът на засегнатите от увеличени лихви или отказ за кредит, както и от намаление на

доходи от самостоятелен бизнес са два пъти повече при висшистите отколкото при нискообразованите.

Редуцирано трудово възнаграждение се регистрира най-често в групата с 400-600 лв. средномесечен чист

доход  на  член  от  домакинството.  Спадане  на  доходите  от  самостоятелен  бизнес  е  характерно  за

домакинства с по-високи доходи - над 600 лв. за член от домакинство.

Почти всички от посочилите съкращения са безработни към момента на изследването. Най-вероятно сред

тях има и трайно безработни, т.е. не обезателно жертви на кризата, но за които шансовете да намерят

работа  в  условия  на  действащи  и  предстоящи  съкращения  силно  намаляват.  Между  останалите  има

единици, обявили статус на заети, работещи пенсионери и др. Не е изключено някои по-скоро да изпитват

страх  от  безработица,  други  да  са  били  съкратени,  но  да  са  намерили  нова  работа.  Впечатляващ  е

етническият разрез на съкращенията – освободените от работа сред самоопределилите се като турци са 3-4

пъти повече, отколкото сред останалите етнически групи.
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Целта  на  зададените  няколко  въпроса  беше  да  се  види  не  доколко,  а  колко  и  кои  са  засегнатите.

Коментираните тук данни не доказват, а подсказват очертания на уязвими специално от кризата социални

категории, което би трябвало да се провери в по-подробно и целенасочено изследване, за да се проследи

въздействието както на кризата, така и на евентуалните антикризисни мерки.

На много хора партийно-държавното говорене за кризата е омръзнало преди тя да ги е докоснала, други я

преживяват  като  отложена, но реална заплаха. Но  за  почти  половината  от  населението има  опасност,

поради управленско бездействие при смяната на властта, ефектът на каквито и да е мерки да се окаже

закъснял.

Описаната ситуация показва необходимостта от политически консенсус по макроикономическите лостове,

които ще задават  посоката  на въздействие.  Освен  общи условия за оцеляването на  бизнеса  (по-скоро

ефективни облекчения, отколкото финансова подкрепа), държавата следва да проследи отраженията на

кризата върху различни социално-демографски групи и да предприеме диференцирани антикризисни мерки.

Политиките и програмите в подкрепа на неравностойни групи на пазара на труда или на други уязвими

социални  категории  не  са  нещо ново.  За  целта  отдавна  работят  съответни  публични  институции  –  с

бюджетни  средства  и  с  външно  финансиране,  със  свои  и  с  външни  изпълнители.  Редица  програми,

съфинансирани по ФАР, Световна банка и други донори с цел да предоставят достъпни социални услуги,

бяха предназначени за преживяващите под прага на бедността, за неравностойни групи на пазара на труда,

за подкрепа на стартиращ малък бизнес, за повишаване на капацитета на нуждаещи се малки общински

администрации и пр. Въпреки по-благоприятните през последните няколко години икономически условия за

осъществяване на социалните политики, кризата завари твърде много несвършена работа в тази сфера.

Новото е, че преди управляващите да са успели да постигнат ефективност в обслужването на най-силно

нуждаещите се, кризата вече прибавя нови уязвени и уязвими социални категории, имащи потребност от

различен тип подкрепа.

Данните са от национално-представително изследване на Институт "Отворено общество", проведено в края

на май 2009 г., сред 1184 пълнолетни граждани в 120 «гнезда» на територията на цялата страна.
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