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Елементи на индекса на 
конкурентоспособността 

 

Бизнес среда  
(68 критерия) 

Ефективност на 
правителството  
(71 критерия) 

Икономически резултати 
(78 критерия) 

Инфраструктура  
(114 критерия) 



Годишник на международната 
конкурентоспособност на IMD 

•  Публикува се от 1989 г. насам (България е включена 
през 2006 г.) 

•  Класация на най-важните от инвестиционна гледна 
точка икономики в света  
•  Страните се оценяват по 331 критерия, групирани в четири 

съвкупни фактора на конурентоспособността  
•  Данните са от около 2/3 от статистически източници 

(‘твърди’) и 1/3 от изследване на бизнеса (‘меки’) 

•  Съдържа данни за последните 6 години 



Индекс на конкурентоспособността: Европа 



Профил на конкурентоспособността на 
България 2010/2011 



Основни фактори на привлекателност на 
българската икономика според бизнеса 
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Ефективно законодателство 
Благонадежна инфраструктура 

Липса на корупция 
Силна НИРД мрежа 

Хармонични трудови взаимоотношения 
Ниска регулаторна тежест 
Достъп до финансиране 

Продуктивност на работната сила 
Компетентни мениджъри 

Високо образователно ниво 
Политическа стабилност и 
Динамика на икономиката 

Квалифицирана работна сила 
Ниски оперативни разходи 

Данъчен режим 



Петте основни предизвикателства пред 
България за 2011 

•  Подобряване на правоприлагането чрез съдебна реформа; 
•  Увеличаване на прозрачността и предсказуемостта при 

формулирането на правителствените политики и засилване на 
пазарната конкуренция; 

•  По-широко използване на електронното правителство; 
•  Разработване на ясни и интегрирани средносрочни (до 2015 г.) и 

дългосрочни (2020-2030 г.) иновационни и ИКТ политики; 
•  Енергийна сигурност: вкл. разнообразяване на доставките на 

газ, обновяване на енергийната мрежа, поставяне на приоритет 
на енергийната ефективност и рационализиране на регулациите 
по отношение на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ).  



Благодарим за вниманието! 

За повече информация и коментари за България 

www.csd.bg  

 

За допълнителна информация на английски език 

www.imd.org/wcy11 


