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Влияние на кризата върху икономиката на германските 
федерални провинции Бавария и Баден – Вюртенберг – 
анализ, прогноза и оценки * 

Автомобилна индустрия 

Според експерта по автомобилна индустрия и основател на Центъра за изследвания в областта 

на автомобилната индустрия (САR) проф. д-р Фердинанд Дуденхьофер загубите на германската 

автомобилна промишленост от намаляването на продажбите вследствие на кризата с Корона 

вируса възлизат на 360 млн. евро на ден. 

Експертът твърди, че ситуацията е толкова сериозна, че може да се характеризира като най-

голямата заплаха за индустрията след Втората световна война. Редица автомобилни заводи на 

големите компании в Европа и САЩ вече са затворени, а акциите им устойчиво и бързо губят 

стойност. Неочакваното връхлитане на кризата и внезапното намаляване на автомобилното 

търсене и продажби създадоха ситуация на свръх предлагане в германската автомобилна 

индустрия в обем на около + 1.3 млн. автомобила. Кризата предизвика и верижна реакция на 

основните пазари Китай, Европа, САЩ и ефектите от нея са свързани със съкращения на 

служители и пълно препрограмиране на производствените планове. Прогнозата е за 

предстоящо свиване обемите в автомобилното производство от 4.7 млн. през 2019 на 3.8 млн. 

автомобила през 2020 г. от своя страна това ще доведе не само до промяна на картата на 

автомобилната индустрия, а и до съкращаването на 12 % от заетите в този отрасъл.  

Това свиване на производството, насложено с трансформацията на индустрията от двигатели с 

вътрешно горене към електромобили, може да предизвика съкращаването на близо 100 хил. 

работни места от общо наличните 830 хил. работни места. 

Анализът на проф. д-р Дуденхьофер сочи, че нарушеният синхрон във веригите на доставките не 

е най-сериозният проблем. Според него един период от 4 до 6 седмици на намалена 

производителност е реално предизвикателство пред бранша, но далеч не най-сериозното, 

защото то би могло да бъде компенсирано впоследствие лесно чрез извънредно работно време 

и наваксване. Oсновният проблем се състои в спада в търсенето поради срива на националния 

продукт, като към това се прибави и опасността от колапс на финансовите системи и риска от 

държавни банкрути по света. 

Към момента работещо решение за редица автомобилни концерни е въвеждането на съкратено 

работно време. Баварският концерн БМВ въведе такова за повече от 20 000 служители от 

заводите си в Мюнхен, Динголфинг, Регенсбург и Лайпциг. Считано от 6 април до 17 април т.г.  

Даймлер също въвежда съкратено работно време в производството си . Този подход на 

цитираните концерни се оценява като мярка в защита на служителите , същевременно съчетана 

с подготвяне за намалено търсене и преструктуриране на финансите им. 

От официално съобщение на концерна БМВ става ясно, че към момента се панира рестарт на 

производството в затворените към момента заводи на компанията към 19 април 2020 г. Даймлер 

планира това да се случи от 17 април 2020 г. 
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Летище Мюнхен 

Кризата засяга по естествен път и Летище Мюнхен, което е сред най-големите 

работодатели в баварската столица. Броят на полетите е драстично намалял, като през 

седмицата (23.03.2020 - 29.03.2020 г.) те са едва 10 % от броя за същия период в началото на 2019 

г. Над 100 самолета са паркирани на пистите. Драстично е намалял и броят на пътниците – до 5 

% от обикновения обем или едва 6000 пътника вместо обичайните 130 000. Повечето търговски 

обекти на летището са затворили. Добрите финансови показатели на компанията през 2019 г. са 

в помощ на предстоящите мерки при криза, но същевременно инвестиционните намерения за 

построяване на нова административна централа и разширяване на паркинг-зоната са отложени. 

Според изпълнителния директор на летището Йост Ламерс, който незабавно е стартирал 

програма за икономии, възстановяването от кризата ще бъде по-дълго в сравнение с кризата 

след 11 септември 2001 г. и кризата от 2008 г. 

Машиностроене 

Машиностроителната индустрия е основополагаща за федерална провинция Баден – 

Вюртенберг. В резултат на кризата тя изпитва сериозни проблеми, свързани с нарушените 

доставки на компоненти от Северна Италия. Това се обуславя от факта, че Северна Италия (по 

оценки на браншовия съюз IG – Metall) е доставчик на около половината от необходимите 

компоненти за машиностроенето на провинцията. 

Прогнозите на специалистите за бъдещето са доста разнопосочни. Финансови експерти 

на Баден – Вюртенберг изразяват мнение, че възстановяването от кризата и събуждането на 

икономиката може да стартира от началото на месец май 2020 г. Според медицинските 

специалисти обаче, това е твърде оптимистичен възглед.  

Експертната оценка на представител на Банката за развитие в Баден – Вюртенберг е, че 

все още е рано да се прогнозират нивата на спад, които местната индустрия ще достигне. При 

хипотезата за оптимистично развитие и преодоляване на кризата през м. май, оценките на Дойче 

Банк за средните годишни нива на безработица са, че същите ще нараснат от 0.5 % до 5.6 %. 

Прогнози 

Независимо от многото неизвестни пред кризата, не липсват и по-оптимистични 

сценарии за хоризонта пред европейската и германската автомобилни индустрии. 

Според проф. д-р Дуденхьофер, компании като германските Фолксваген, БМВ, Даймлер 

не са в най-тежка ситуация в световен мащаб. Те ще преминат през кризата и ще се възстановят 

сравнително по-бързо от компании като Рено, Мазда, Хонда, Нисан или Ягуар – Лендровър. 

Факторите за подобни оптимистични прогнози се базират на предвижданията, че успоредно с 

моментния труден етап за европейския пазар, китайският пазар постепенно се възстановява и 

постепенното му събуждане би се превърнало в частен буфер за компенсация на загубите на 

германските автомобилостроители. Съществуват и очакванията, че веднага след излизане от 

кризата, европейските поддоставчици на компоненти за аутомотив сектора ще засилят 

вътрешнообщностните инвестиции и реални производства, като последица от „научения урок“ 

(lesson learned) по разкъсване веригата на доставките с Китай по време на кризата с корона 

вируса. 



Приложение 1 

3 
 

На фона на засилващата се криза, сигналите, получавани от германски компании към 

интереси за инвестиции в България, чертаят непроменен от периода преди кризата 

инвеститорски интерес към разкриване на нови производства в страната. 

Получено бе потвърждение от баварската компания МЕТЕК елктроник за поетапно 

трикратно разширяване на инвестицията на компанията в гр. Съединение, като се стартира 

работата по осигуряване на необходимите законови разрешения с оглед стартиране на 

строителството. Независимо от настъпилите смущения от нарушената верига на доставките на 

компоненти от Италия към основен клиент на компанията – Либхер Хаусгерете Марица, ИЗ 

Тракия, Пловдив, което вторично води до забавяне на поръчките на Либхер към МЕТЕК 

Електроник, курсът на компанията МЕТЕК Електроник за затвърждаване дългосрочния и 

инвестиционен ангажимент в България остава непроменен. 

По информация от баварския инвеститор в България Леони, към момента българскто 

подразделение на компанията в гр. Плевен се намира в прототипно производство и подготвя 

най-големия проект на компанията, който ще бъде изпълняван съвместно със заводите на 

компанията в Сърбия и Тунис. Като мерки за справяне с кризата компанията е въвела 

едноседмичен платен отпуск за част от служителите си, като към момента не предвижда 

преустановяване на работа. 

В оперативен порядък продължават контактите с потенциални инвеститори от Бавария и 

Баден – Вюртенберг от секторите автомобилна индустрия, машиностроене, електротехника по 

реализиране на проекти в България. Вече на етап идентифициране на конкретни потенциални 

производствени локации в България се намират разговорите и с международната компания 

КОИНДУ – голям поддоставчик за автомобилната индустрия. 

Оценка 

На база анализи и оценки на германски експерти, би могло да се прогнозира, че по-

големите германски компании, сред които основни поддоставчици за автомобилостроенето, ще 

преминат през трусовете на кризата, въпреки трудностите и очаквания спад в автомобилното 

производство. 

Съществува реален риск по-малките предприятия да бъдат сериозно засегнати от 

кризата и заплашени/изправени пред фалити. 

След овладяването на кризата, в двете федерални провинции се разкриват и шансове 

пред България да продължи развитието на двустранните икономически отношения в светлината 

на действията по кризата на големите автомобилни концерни и запазения инвестиционен 

интерес към страната ни. 
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*Информацията е предоставена от Генералното консулство на Р България в Мюнхен 


