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на 
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Настоящата актуализация на КИ

❑ Предварителни, окончателни и ревизирани данни;

❑ Преизчисляване за периода 2014 - 2017 г. с ревизирани данни за:

✓ Крайни потребителски разходи на домакинствата (показател „ДДС“);

✓ Условно начислената рента на жилищата, заемани от собствениците им

(показател „ДДС“);

✓ Социалните трансфери в натура, извършвани чрез пазарни производители

от "Държавно управление" (показател „ДДС“);

✓ Външна търговия със страни от ЕС и със страни извън ЕС (показател

“Външна търговия“;

❑ Изчисляване на КИ за 2018 г. с предварителни данни.



Динамика на Композитния индекс „Икономика на светло“



Композитен индекс

„Икономика на светло“

2017 г. 2018 г.

74,55 79,10



Композитен индекс
„Икономика на светло“

2017 г.
74,55

2018 г.
79,10

Тегло Стойност Претеглена 
стойност

Стойност Претеглена 
стойност

Статистически 
компонент

50% 39,35 43,75

72,1 14,42 93,8 18,75

89,3 13,39 90,5 13,58

59,3 2,96 60,5 3,02

78,68 1,97 81,45 2,04

98,14 2,45 98,58 2,46

91,78 2,98 84,26 2,74

67,25 1,18 65,98 1,15



Композитен индекс
„Икономика на светло“

2017 г.
74,55

2018 г.
79,10

Тегло Стойност Претеглена 
стойност

Стойност Претеглена 
стойност

Социологически компонент 50,0% 35,20 35,35

Търговски дружества 30,0% 21,68 21,79

58,8 0,98 59,4 0,99

71,5 2,38 71,6 2,39

76,4 2,55 76,3 2,54

76,2 2,54 76,7 2,56

79,8 2,66 80,1 2,67

57,9 1,93 56,8 1,89

83,2 1,39 83,8 1,40

86,9 1,45 87,9 1,47

62,8 2,09 63,3 2,11

74,8 2,49 76,6 2,55



Композитен индекс
„Икономика на светло“

2017 г.
74,55

2018 г.
79,10

Тегло Стойност Претеглена 
стойност

Стойност Претеглена 
стойност

Социологически компонент 50,0% 35,20 35,35

Работници и служители 20,0% 13,52 13,56

36,8 0,61 37,2 0,62

93,3 1,56 92,8 1,55

82,8 1,38 81,7 1,36

85,8 2,86 86,2 2,87

42,6 1,42 43,1 1,44

66,1 4,41 66,5 4,43



Изводи - динамика

2014

2010
2013

2015

2016

2017

2018



ИЗВОДИ

• Тенденция на ускоряване на динамиката на повишаване на стойността на
Индекса в последните 4 години.

Динамика

• Повишаването на стойността отразява не само обективни положителни
явления и процеси в икономиката, които се отчитат от статистическия под-
индекс, но и положителна промяна в оценките на бизнеса и работниците и
служителите (макар и в по-малка степен) за динамиката и дела на
неформалната икономика, което се отчита от социологическия под-индекс на
Композитния индекс.

Изводи - динамика



Изводи и причини за положителните тенденции в изменението на     
Композитния индекс „Икономика на светло“ през 2018 г.

•Финансовата и икономическата стабилност на страната;

• Предприетите нови мерки за подобряване на бизнес средата и за ограничаване на
неформалната икономика;

• Последователността на правителството в комуникацията му с бизнеса по ключови
въпроси.

• Излизането на световната икономиката от финансовата и икономическа криза и
свързаното с това нарастване на обема на износа на Република България;

• Общо намаляване на интензивността на основните стресогенни фактори, които създават
негативни психологически нагласи сред бизнеса и тласкат предприемачите към бягство в
неформалната икономика;

• Отсъствието на миграционен натиск по границите на България.

Вътрешни

Външни



Девет години Национален център за ограничаване и превенция на 
неформалната икономика „Икономика на светло“

• Провеждат се обучения на

работодатели, на работници и

служители;

• Публикуват се аналитични и

информационниматериали;

• Подържа се Гореща телефонна

линия и се предоставят

консултации;

• Предлагат се пакети с предложения

за промени в законодателството и

административните практики.



Основните причини, задържащи засилването на 

положителните тенденции в изменението на  

Композитния индекс „Икономика на светло“ през 2018 г., са:

Вътрешни:

Липса на квалифицирана работна ръка - отново е проблем номер едно на българските

предприемачи;

Липса на реформи или недостатъчни реформи в ключови сектори като здравеопазване,

енергетика, защита на конкуренцията, правосъдие, вътрешен ред и сигурност;

Новото рязко административно повишаване на минималната работна заплата, довело до

повече „сиви“ практики в някои сектори, както и сред нискоквалифицираните

работници и служители и дисбаланси между възнагражденията им спрямо

средноквалифицираните работници и служители. Преговорите между социалните

партньори за договарянето на прозрачен и честен механизъм за определяне на

минималната месечна работна заплата са напълно блокирани.



Основните причини, задържащи засилването на 

положителните тенденции в изменението на 

Композитния индекс „Икономика на светло“ през 2018 г., са:

Външни:

Безпокойството от назряващите търговски конфликти между от САЩ и Китай и

съответно между САЩ и ЕС и САЩ и партньорите им от NAFTA;

Задълбочаващата се политическа и икономическа криза в Турция и конфликтите в

Сирия и Украйна също могат да станат генератор на разрастване на „сивата

икономика“;

Продължаващите санкции на ЕС срещу Русия и съответните асиметрични контра-

санкции.
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Екстраполация на динамиката на Композитен индекс 
"Икономика на светло"




