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Изследвания на скритата икономика в 
България 

•  Изследване на възприятията сред бизнеса за 
обема на скритата икономика 

•  Изследване сред населението на 
недекларираната икономическа дейност  

•  Най-дълъг тренд, измерващ скрита икономика за 
България 



Изследвания на скритата икономика в България 

Година Изследване сред бизнеса Изследване сред населението 

2002 Да Да 

2003 Да Да 

2004 Да Да 

2005 Да 

2007 Да 

2008 Да Да 

2009 Да Да 

2010 Да Да 

2012 Да Да 

2013 Да Да 

2015 Да Да (частично) 



Индекси на скритата икономика в България: 
бизнес и население 



Изследвания на скритата икономика в 
България 

•  Преминаване към нов метод на изчисляване на 
индексите за население през 2015та – новата 
методика позволява да се оцени дял на скритата 
икономика в % 

•  Независими източници също оценяват скритата 
икономика в България около 30-35% 

•  Индексът „Население“ (Неотчетена икономическа 
дейност) обаче дава много по-подробна 
информация за движението във времето и за 
компонентите на скритата икономика 



Индекси на скритата икономика в България: 
Население – структура на индекса: 



Фактори, влияещи на скритата икономика 



Източник: IMD, http://www.imd.org/uupload/imd.website/wcc/scoreboard.pdf 

Годишник на 
световната 

конкурентоспособност,  
Швейцарски Институт 

за развитие на 
управлението (IMD) 

2015 



Годишник на световната конкурентоспособност  
Швейцарски Институт за развитие на 

управлението (IMD) 



Годишен коефициент на безработица (НСИ) 
 

Източник: НСИ, http://www.nsi.bg/sites/default/files/files/data/timeseries/Labour_3.2.3.xls 



Безработица и заетост в сивия сектор 



Индекси на скритата икономика в България: 
Скрити обороти – структура на индекса: 



Стоки, услуги и „Касови бележки“ 

Хладилник/ фризер 
Автоматична пералня 
Прахосмукачка 
Съдомиялна машина 
Клетъчен (мобилен) 
телефон 
Компакт дискова 
уредба (CD) 
Стерео система 
Автомобил 
Цветен телевизор 
Обзавеждане за Вашия 
дом 
Персонален компютър 

Хранителни продукти 
Облекло и обувки 
Алкохол и тютюневи 
изделия 

Козметични и 
санитарни продукти 

Книги, учебници 
Дървен материал за 
огрев 

Въглища 
Бензин 

Поправка / ремонт на жилища / сгради 
Поддръжка на домакинството 
Поправка и ремонт на вещи 
Ползване на имоти 
Услуги, свързани с грижа за хората 
Услуги като фризьорски, шивашки, 
обущарски, маникюр 
Частни уроци 
Продажба на стоки (телемаркетинг, 
продажба “на врата”) 
Транспортни услуги 
Услуги, свързани с венчавки, приеми, 
партита 
Услуги, свързани с приготвяне и сервиране 
на храни 

Изработка на заводски / промишлени стоки 

Професионални услуги (психолози, 
психоаналитици, лекари, счетоводители, 
архитекти, математици и т.н.) 
Услуги свързани с достъп до електро и 
топлоенергия 
Друго: 

Услуги 
„Касови 
бележки“ Стоки 





Благодаря за вниманието! 


