
Близо 70% от българите не разполагат със спестявания 

Безработицата е най-голямото им притеснение, показва проучване на GfK 

Близо 70% от българските граждани не разполагат с никакви спестявания. Това е и основната 
причина те най-много да се притесняват, че евентуално може да загубят работата си. 
Безработицата е водещият повод за тревоги при 25% от българското население. 
Това показва проучване на компанията за маркетингови изследвания Gfk, което е проведено 
по поръчка на небанковото кредитно дружество "Провидент" в осем държави, в които 
компанията има представителства – Чехия, Полша, Унгария, Литва, Словакия, Румъния, 
България и Мексико. Общият брой на анкетираните е над 9200, като у нас малко над 500 души 
са участвали в анализа. 

"Въпреки че безработицата в България е сравнително ниска, тя е основно притеснение, защото 
значителна част от населението не разполага с никакви спестявания и не може да посрещне 
ежемесечните си разходи, ако загуби работата си", коментира генералният директор на 
"Провидент България" Атила Хорват. 

Лек оптимизъм 

Въпреки липсата на спестявания към настоящия момент почти две трети от българите вярват, 
че през следващите 12 месеца финансовото им положение ще се подобри. Според тях обаче 
това няма да зависи от общо подобряване на средата, а от други фактори. Анкетата показва, че 
повече от половината хора, които са оптимистично настроени за собственото си положение в 
бъдеще, не вярват, че икономическото положение в България ще се подобри в рамките на 
една година. 

Българите са много по-склонни да изтеглят кредит за образование и за здравеопазване, 
отколкото европейците, показва още изследването. Най-честата причина за вземане на заем 
обаче остава ремонтът на жилище. "Процентът на хора, които са собственици на жилището си в 
България, е над средния за Европа, затова и те са по-склонни да вземат пари назаем, за да 
направят необходимите подобрения", коментира Хорват. 

Неизбежна консолидация  

В момента пазара на небанкови кредити има над 160 регистрирани компании, които отпускат 
небанкови кредити. Според Хорват това е прекалено много за българските стандарти и той 
очаква консолидация на компаниите в бъдеще. 

 
През последните две години делът на лошите кредити в бранша се сви значително. Към 
средата на 2014 г. той беше над 30%, докато по последните данни на БНБ към края на първото 
тримесечие на 2016 г. необслужваните задължения са малко над 20% от общия обем отпуснати 
кредити. "Има три основни причини за това движение. От една страна, е развитието на 
българската икономика, която расте в последните две години. След това небанковите кредитни 
дружества станаха по-отговорни при подбора си на клиенти. На трето място, но не и по 
важност, е процесът по продаване на портфейли от лоши задължения на колекторски 
компании, което също спомага за изчистването на токсичните кредити", коментира Хорват. 
Според него небанковото кредитиране се развива значително по-добре от банковото 
потребителско, защото потребителите са повишили доверието си в тези компании. По данни на 
"Провидент" 80% от техните клиенти са препоръчали компанията на свои близки. Според 
представители на дружеството до неговите услуги прибягват не само хора, на които банките 
отказват финансиране, но и такива, които искат по-бързо и по-улеснено обслужване и са готови 
да платят по-високата цена за това. 



Неясен, но бърз сектор  

В края на април проучване на консултантския сайт "Моите пари" показа, че въпреки 
регулациите небанковите кредити остават скъп продукт с неясни правила. Въпреки това 
секторът се увеличава рекордно бързо, като към края на първото тримесечие общият обем на 
отпуснатите заеми е вече 2.27 млрд. лв., което представлява 14% ръст на годишна база. 
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