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1. Въведение и постановка на проблема    

Целта на настоящия доклад е да анализира процеса на договаряне на 

минималните осигурителни прагове в България и да обоснове система за 

договаряне на доходи и възнаграждения от труд, насочена към ограничаване и 

превенция на неформалната икономика, която да минимизира стимулите за 

неформална икономика чрез обективизиране процеса на договаряне.  

Минималните осигурителни прагове (МОД
1
) са въведени в България през 

2003 г. с цел осигурителните плащания да се доближат до и да съответстват в по-

голяма степен на фактически получаваните възнаграждения. Причината за това е, 

че преди тяхното въвеждане масовата практика е осигуряването да става 

формално на нивото на минималната работна заплата (или близо до нея), а 

същевременно се предлагат допълнителни неформални възнаграждения 

(доплащане в брой), върху които не се извършват осигурителни плащания. 

Праговете се определят въз основа на преговори между национално 

представителните организации на работодателите и на работниците и 

служителите и по-конкретно – техните браншови структури,  и се одобряват 

окончателно от държавните органи по административен път.  

Макар че има вече наложена практика, процедурата за определяне на МОД 

не е добре регулирана и често поражда проблеми. Един от тях е, че в редица 

случаи държавната администрация одобрява (след преговори или без преговори) 

МОД, които не отговарят на обективните икономически условия по отношение на 

увеличаването на разходите на работодателите за труд. Това, от своя страна, 

създава предпоставки за намаляване на заетостта и съответно за увеличаване на 

неформалната икономика.  

                                                 
1
 Термините минимални осигурителни прагове и минимални осигурителни доходи (МОД) се използват в настоящото 

изследване като синоними. Съкращението МОД е придобило по-голяма гражданственост и поради това именно то се 

използва в текста.  
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В тази връзка Съветът на Европейския съюз отправя специфична препоръка 

към България “... да направи преглед на минималните осигурителни прагове, за да 

гарантира, че системата не оскъпява наемането на нискоквалифицираните 

работници”
2
. При такъв преглед естествено е да се постави и въпросът за 

евентуалното влияние на системата на МОД както върху официалната заетост, 

така и върху неформалната икономика, защото ако МОД оскъпяват труда и могат 

в резултат на това да намаляват официалната заетост, то в същото време това 

генерира мотивация и за работодателите и за работниците да преминат към 

неформални отношения. По тази линия възниква и необходимостта да се потърси 

и осмисли  система на МОД, която да не създава мотивация за сиви практики.  

В системата на МОД такава, каквато е в момента в България, има заложено 

известно противоречие. Потенциалната колизия идва от двойната роля, която 

имат МОД понастоящем. Ето за каква става дума. При тяхното въвеждане през 

2003 г. МОД имат минимално значение за трудовия пазар и за индустриалните 

отношения. По това време минималната работна заплата е много ниска (110 лв. 

месечно) и има много голям размер на неформална икономика, изразяваща се в 

това, че много заети не се осигуряват изобщо или се осигуряват върху 

минималната заплата, получавайки фактически значително по-високи 

възнаграждения. В първите години МОД се възприема като компонент на 

социалната политика, като инструмент на макроикономическата политика, 

служещ за борба с неформалната икономика, за набиране на адекватен размер на 

средствата в социалните фондове, а не като институт за интервенция на пазара на 

труда.  

Това е естествено за началния период, когато МОД са относително далече 

от фактическите възнаграждения. В такава среда социалният диалог тече 

                                                 
2
 Съвет на Европейския съюз, специфични препоръки към България, 09.0 7. 2013 г.  
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сравнително гладко и МОД се увеличават ежегодно с високи темпове –  6 – 7 %, 

защото догонват фактическите възнаграждения. Тази тенденция се запазва и в 

следващите няколко години, когато страната е на гребена на вълната на 

възходящия икономически цикъл и реализира исторически най-добрите си 

темпове на растеж. МОД безпроблемно се увеличават годишно с 12 – 25 % заради 

продължаващия ефект на догонването и заради растящите възнаграждения в една 

икономика, намираща се в състояние на бум - висока заетост, ниска безработица, 

високи темпове на растеж, висока инфлация.     

Но такава тенденция не може да продължи безкрайно. И ефектът на 

догонването, и икономическият цикъл рано или късно се преобръщат. В случая 

това става през 2009 г., когато българската икономика се оказа “прегряла” и 

преживя най-голямата си рецесия след финансовата криза от 1997 година. През 

2009 г. реалният брутен продукт спада с 5.8 %, докато МОД нарастват спрямо 

2008 г. средно с 26.6 %.  

От тогава, в годините на последвалата криза на стагнация, при практически 

нулев или много нисък икономически растеж, все по-ясно се усеща, че системата 

на МОД вече има значение не само като елемент на макроикономическата 

социална политика, но и като инструмент за намеса на пазара на труда. Когато 

нивата на МОД станат достатъчно високи, универсалното им покритие води до 

липса на гъвкавост по отношение на разходите на труд. Тогава нивото и 

динамиката на МОД в бъдеще могат да имат ефект върху официалната заетост и 

върху неформалната икономика. Именно в този контекст трябва да се схваща 

препоръката, отправена от Европейския Съвет .  

Нивата на МОД, които са достигнати понастоящем, са в резултат на доста 

продължителен и висок растеж. От 2003 г. до 2014 г. минималната работна 

заплата е увеличена от 110 лв. на 340 лв. – растеж от 209 %, а средният МОД е 
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увеличен от 180 лв. на 485 лв. – растеж от 169 %. Тези темпове на нарастване са 

значително над темповете на икономическия растеж, на производителността и 

инфлацията.  

В същото време, понастоящем в редица дейности за нискоквалифицираните 

работници възнагражденията са под определените за тях МОД. Освен това, 

безработицата за нископлатените групи работници е много висока, а износът 

спада
3
, което говори за възможни проблеми с конкурентоспособността на 

предприятията. При тези обстоятелства има логика да се изследва дали МОД не са 

достигнали лимита, от който нататък вече могат да имат негативно влияние върху 

заетостта.  

Всичко това дава основание системата на МОД да бъде обект на по-

задълбочена дискусия от гледна точка на ролята й като модел на  индустриални 

отношения за пазара на труд, който модел може да има влияние върху заетостта, 

върху структурата на възнагражденията, върху преразпределението на доходите и 

върху мотивацията за използване на сиви практики. В тази дискусия може да се 

разглеждат алтернативни варианти – усъвършенстване на системата на МОД или 

нейното евентуално отпадане и заместване от някакъв друг механизъм
4
.  

Целенасочени изследвания на тази проблематика, извършени по Проект 

“Ограничаване и превенция на неформалната икономика”, от ОП “Развитие на 

човешките ресурси” дават основания да се счита, че на този етап сегашната 

система на МОД не следва да отпадне, защото в противен случай има висока 

вероятност за се върне положението с изкуствено ниските осигуровки преди 2003 

                                                 
3
 По предварителни данни на НСИ износът за първото полугодие на 2014 г. спрямо първото полугодие на 2013 г. 

спада с около 700 млн. лв. или с 3.4 %.  
4
 Аргументи за евентуална радикална промяна и отпадане на системата на МОД в сегашния й вид дава фактът, че 

България е единствената страна в Европейския съюз, в която съществува подобна система.   
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година
5
. Но в същото време има множество доказателства, че трябва да се търсят 

пътища за нейното усъвършенстване
6
, което е и предметът на настоящия доклад. 

Тези пътища следва да се търсят въз основа на резултатите и препоръките, 

изложени в цитираното по-горе изследване, както и в друго изследване с подобен 

предмет
7
.  Тези резултати, както и изводите от тези изследвания са изложени с 

повече подробности в Раздел 4.   

Анализът и разбирането на двойната роля на системата на МОД, като 

компонент на социалната макроикономическа политика и като инструмент за 

интервенция на пазара на труда, водят до още един извод. Колкото повече 

нарастват МОД (особено когато това става несъобразено с икономическите 

фундаменти), толкова повече ще се засилва влиянието на МОД като инструмент 

на пазара на труда и толкова  по-трудно ще бъде МОД да се използват за борба с 

неформалната икономика. Неизбежното влияние на МОД върху пазара на труд 

означава, че изсветляването на българската икономика не може да стане само чрез 

систематичното им повишаване. Няма да е възможно с един инструмент (МОД) да 

се постигне едновременно и значително изсветляване на неформалната 

икономика, и позитивни ефекти на пазара на труда. Или образно казано не може 

“с един куршум да се уцелят два заека”. Наред с МОД, ще са необходими и други 

активни мерки за намаляване на  неформалната икономика в България.  

                                                 
5
 Само 11.8 % от работодателите и 9.4 % от работниците считат, че няма такава вероятност, а за 41.9 % от 

работодателите и 32.1 % от работниците вероятността е висока. Вж. ПРОЕКТ „ОГРАНИЧАВАНЕ И ПРЕВЕНЦИЯ 

НА НЕФОРМАЛНАТА ИКОНОМИКА”, Доклад за влиянието на системата от минимални осигурителни прагове 

върху размера на неформалната икономика, София, 2014 г., стр. 141.  
6
Преобладаващата част от работодателите (57.6 %) искат промяна в сегашната практика на паралелно прилагане на 

инструментите МОД и минимална работна заплата. Вж. ПРОЕКТ „ОГРАНИЧАВАНЕ И ПРЕВЕНЦИЯ НА 

НЕФОРМАЛНАТА ИКОНОМИКА”, Доклад за влиянието на системата от минимални осигурителни прагове върху 

размера на неформалната икономика, София, 2014 г., стр. 143. 
7
ПРОЕКТ „ОГРАНИЧАВАНЕ И ПРЕВЕНЦИЯ НА НЕФОРМАЛНАТА ИКОНОМИКА”,  Оценка на влияние на 

Минималните осигурителни прагове върху неформалната икономика в България: иконометричен анализ, София, 

2014.  
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Влиянието на МОД върху пазара на труд поставя въпроса за евентуална 

система на МОД, която да минимизира стимулите за прилагане на неформални 

практики. Такава система би била благоприятна и по отношение на  официалната 

заетост. Това е така, защото двете явления (намаляване/увеличаване на 

официалната заетост, увеличаване/намаляване на неформалната заетост) са 

свързани, като връзката е най-вече в областта на най-уязвимите социални групи – 

младежи и нискоквалифицирани работници.  Докладът като цяло е разработен с 

разбирането, че системата на МОД на този етап не може да отпадне и следва да се 

усъвършенства, което разбиране се оформя като резултат от цитираните по-горе 

социологическо и иконометрично изследвания.  Докладът има следната 

структура.  

В Раздел 2 се проследяват  накратко целта, историческото развитие и 

резултатите на системата на МОД. Въз основа на представените данни се стига до 

извода, че тя е изиграла исторически и продължава да играе позитивна роля за 

изсветляване на неформалната икономика, за  стимулиране на коректната 

конкуренция между производителите, за осигурителните права на множество 

индивиди, за попълването на социалните фондове и за ограничаване на техните 

дефицити.  

Раздел 3 разглежда процедурата за договаряне на МОД от административно 

- организационна гледна точка и откроява някои практически проблеми на 

процеса. Аргументира се виждането, че има основания да се обмисли 

възможността за “мека” регламентация на процеса.  

Раздел 4 поставя въпроса за разглеждането на МОД като инструмент за 

интервениране на трудовия пазар в теоретичен и емпиричен план. В него се 

излагат резултатите от изследвания на влиянието на МОД върху неформалната 
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икономика с цел това влияние да може се отчита при съставянето на система за 

формиране на МОД, която да минимизира мотивацията за неформални практики.  

Следващият Раздел 5 аргументира какви са характеристиките, които следва 

да има една работеща система на МОД, която да отчита както необходимостта от 

адекватни постъпления в социалните фондове, така и необходимостта да не 

създава стимули за неформални практики и съкращаване на работни места.    

В раздел 6 се предлагат пет системи, които имат желаните характеристики. 

Те отразяват разбирането за дуалния характер на МОД и допускат гъвкавост при 

определянето на праговете. И петте системи почиват на солидни икономически 

аргументи, ориентирани са практически и са лесно използваеми. Те могат да 

бъдат използвани поотделно или заедно – в комбинация.  

В Раздел 7 са резюмирани основните резултати от доклада. 

  

2. Цели, историческо развитие и резултати от системата на МОД – какви 

са фактите? 

2.1. Цели и историческо развитие 

Диференцираният минимален осигурителен доход е въведен през 2003 г. 

заедно със задължителната регистрация в НОИ на лицата, започващи работа по 

трудов договор. Както е коментирано във Въведението на настоящия доклад, тези 

две мерки са инициирани от Министерството на труда и социалната политика 

(МТСП), като инструменти за противодействие на широко разпространени по 

това време практики на неформалната икономика в страната.   

Тези практики се отразяват както на финансовото състояние на ДОО, така и 

на правото на лицата да получат пенсия. ДОО реализира хронични дефицити в 

периода 2000 г. - 2002 г., което налага допълнителни субсидии от републиканския 

бюджет. В същото време лицата, които не са социално осигурени, губят правото 
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си да получават пенсия за осигурителен стаж и възраст, а за тези, които са 

осигурени на нисък доход, се ограничава потенциалния размер на пенсията им в 

пенсионна възраст.  

Чрез въвеждането на двете мерки (задължителното регистриране на 

трудовите договори в НОИ и въвеждането на МОД) се цели да се осигурят по-

големи постъпления за ДОО, като се увеличи броя на лицата, за които се плащат 

осигурителни вноски и като се увеличи размерът на осигурителните вноски.  

Другата им цел е да не се допуска да има лица без право на пенсия за 

осигурителен стаж и възраст, като размерът на пенсията им да не бъде ограничен 

в бъдеще от минималните плащания, които се правят в настоящето.  

Фактите показват, че въвеждането на тези мерки е безспорно успешно. След 

2003 г., когато са въведени мерките, се наблюдава стабилна тенденция на 

нарастване на броя на осигурените лица. През 2002 г. средногодишният брой на 

осигурените лица е 2,170,061 души и след въвеждането на двете мерки нараства с 

223,866 души през 2003 г. Този показател нараства до 2,863,541 души през 2007 г. 

и спада до 2,729,800   души през 2013 г., като спадът е в резултат на рецесията от 

2009 г. и последвалата я стагнация. Все пак, през 2013 г. средногодишният брой 

на осигурените лица е около 660 хил. души повече отколкото през 2002 г. 

Тенденцията за нарастването на броя на осигурените лица се потвърждава и от 

положителната тенденция в развитието на дела на осигурените лица спрямо броя 

на заетите в икономиката. През 2002 г. едва 2/3 от заетите са и осигурени, като 

този показател нараства с 5 пункта през 2003 г. и достига най-високото си ниво от 

84.4 % през 2012 г. Посочените резултати са представени в графиките по-долу: 

 

 

 



 

1  

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2007-2013 
Проект „Ограничаване и превенция на неформалната икономика” 

Проектът се осъществява от Асоциация на индустриалния капитал в България, 

с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, 
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз и Република България, 

по договор BG051PO001-2.1.05 

ИНВЕСТИРА ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ 

 

     
     

                

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 

Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Асоциация на индустриалния капитал в България   

и при никакви обстоятелства не може да се приема, 

че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз или Агенция по заетостта. 

ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

11 

Графика 2.1. Средногодишен брой на осигурените лица 
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  Източник на данните: НОИ 

 

Графика 2.2. Дял на осигурените лица спрямо броя на заетите лица 
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  Източник на данните: НОИ 

 

В резултат от мерките, постъпленията на ДОО от осигуровки са нараснали, 

а три поредни правителства имат възможността да намалят осигурителните 

ставки, което е положително от гледна точка на стимулирането на бизнеса и 

икономическото развитие. За периода 2002 г. - 2008 г. размера на постъпленията 

на ДОО от осигуровки нараства със 72 %. За периода 2002 г. - 2013 г. 
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социалноосигурителните ставки намаляват средно с 40 %. Тези резултати са 

представени в графиките по-долу: 

 

Графика 2.3. Постъпления от осигурителни вноски на ДОО 
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  Източник на данните: НОИ 

 

Графика 2.4. Сумарна ставка за социалноосигурителните вноски за работниците 

и служителите III категория труд 
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2.2. Кой поема тежестта на осигуровките?  

Постъпленията във фондовете на ДОО и НЗОК се осигуряват предимно от 

осигурителните вноски, които се правят от осигурителите (работодателите), 

осигурените лица и държавата. Осигурителните вноски се изчисляват и внасят въз 

основа на осигурителния доход на осигуреното лице. При определянето на 

осигурителния доход се прилагат правилата за диференциран МОД. Осигуровките 

за ДОО, а за родените след 31. 12. 1959 г. включително и ДЗПО, за 2014 г. и 2015 

г. се изчисляват при кумулативна ставка от 22.3 %, която се плаща от 

работодателя и осигуреното лице в съотношение 56.5 : 43.5 (т.е. 12.6 % от 

работодателя и 9.7 % от осигуреното лице). Вноските за допълнителното 

задължително професионално пенсионно осигуряване (плащанията към 

професионалните пенсионни фондове) са изцяло за сметка на работодателя.  

Осигурителните вноски за държавните служители са изцяло за сметка на 

осигурителя. За всички осигурени лица държавата прави допълнителна вноска в 

ДОО в размер на 12 % от осигурителния доход за годината. 

Събраните вноски за ДОО формират част от приходите на бюджетите на 

ДОО, управлявани от НОИ. Други източници на приходи за тези фондове са 

трансферите и субсидиите от държавния бюджет (включително допълнителната 

вноска, посочена по-горе), както и такси, лихви, дарения и други. 

Вноската за здравно осигуряване за 2014 г. и 2015 г. е в размер на 8 % от 

осигурителния доход и се плаща от осигурителите и осигурените лица в 

съотношение 60 : 40, т.е. 4.8 % от осигурителите и 3.2 % от осигурените лица.  

Самоосигуряващите се лица плащат сами своите социалноосигурителни и 

здравни вноски.  
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2.3 За какво се използват парите от осигуровките? 

С получените приходи от ДОО се изплащат пенсии и социални помощи и 

обезщетения по КСО. Плащанията се правят от различните фондове, управлявани 

от НОИ, в зависимост от вида им - “Пенсии”, “Пенсии, несвързани с трудова 

дейност”, “Трудова злополука и професионална болест”, “Общо заболяване и 

майчинство”, “Безработица”.  

Основно разходно перо на НОИ са разходите за пенсии, които формират 87 

% от общите разходи през 2013 г., както се вижда разпределението, представено в 

Графика 2.5. 

 

Графика 2.5. Разпределение на разходите на НОИ по видове 
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  Източник на данните: НОИ, НСИ 

 

Разходите за пенсии нарастват през всяка изминала година, защото тяхната 

динамика е определена чрез т. нар. "Швейцарско правило", което е прието през 

2001 г. и е нормативно утвърдено в чл. 100 от КСО. Съгласно това  правило, 

пенсиите, отпуснати до 31 декември на предходната година, се осъвременяват 
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ежегодно от 1 юли с решение на надзорния съвет на НОИ с процент, равен на 

сбора от 50 на сто от нарастването на осигурителния доход и 50 на сто от индекса 

на потребителските цени през предходната календарна година
8
. Графиката по-

долу показва, че динамиката на разходите за пенсии следва почти напълно 

динамиката, определена от "швейцарското правило".     

 

Графика 2.6. Динамика на разходите за пенсии и "швейцарското правило" 
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  Източник на данните: НОИ, НСИ 

 

НЗОК изразходва събраните средства от здравноосигурителни вноски и 

трансфери от държавния бюджет за заплащането на използваните здравни 

дейности и лекарства (в определен обхват и обем) в полза на здравноосигурените 

лица.  По този начин НЗОК изпълнява основната си цел, която е да осигурява и 

гарантира свободен и равнопоставен достъп на осигурените лица до медицинска 

помощ, чрез определен по вид, обхват и обем пакет от здравни дейности. Както и 

                                                 
8
 Тази формулировка на правилото за осъвременяване е нееднозначна и оставя възможности за различни тълкувания, 

тъй като има множество индекси на потребителските цени – национален, хармонизиран, средногодишен, годишен и 

т.н. Практиката на МТСП е да се прилага като измерител на инфлацията средногодишното изменение на 

хармонизирания индекс на потребителските цени.    
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разходите за пенсии, разходите на НЗОК също нарастват през всяка изминала 

година. Бюджетираните разходи за 2013 г. и 2014 г. на НЗОК са съответно 2 710 

млн. лв. и 2 823 млн. лв. 

 

2.4 Бюджет на НОИ и НЗОК – динамика и перспективи 

Постъпленията от осигурителните вноски зависят както от размера на 

осигурителния доход на осигуряваните в България, така и от ставката, по която се 

изчисляват вноските. През периода 2002 г. - 2013 г. размерът на 

социалноосигурителните ставки намалява средно с 14 пункта или 40 на сто (вж. 

Графика 2.4. по-горе), ставката за ДЗПО нараства от 2 % на 5 % (за ДЗППО 

ставките остават постоянни за целия период: 7 % за осигурените втора категория 

труд и 12 % за осигурените първа категория труд), а ставката за здравно 

осигуряване нараства от 6 % на 8 %. За същия период годишният осигурителен 

доход в страната нараства 3.5 пъти, като нараства и броя на осигурените лица.  

На следващите графики е представена динамиката на осигурителния 

годишен доход в страната, както и постъпленията на ДЗПО и НЗОК (данни за 

НЗОК само за периода 2010 - 2012 г.) от осигурителни вноски (постъпленията от 

социалноосигурителни вноски за ДОО са представени на Графика 2.3. по-горе). 

ДОО и НЗОК имат два основни източника за набиране на приходи за 

бюджетите си - осигурителните вноски и трансферите и субсидиите от държавния 

бюджет. Въпреки постоянно нарастващите приходи (както се вижда от графиките 

по-горе) бюджетите и на двете институции генерират систематични дефицити, 

защото разходите им значително надвишават приходите, получени съответно от 

социално - и здравно - осигурителните вноски.  
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Графика 2.5. Годишен осигурителен доход в България 
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  Източник на данните: НОИ 

 

 

Графика 2.6. Постъпления от осигурителни вноски за ДЗПО (в универсалните 

пенсионни фондове и професионалните пенсионни фондове) 
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Графика 2.7. Постъпления от осигурителни вноски за НЗОК 
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  Източник на данните: НЗОК 

 

За разглеждания период 2002 г. - 2013 г. разходите за пенсии, обезщетения и 

плащания от ДОО надвишават значително постъпленията от 

социалноосигурителни вноски. Също така тези разходи са с тенденция за 

постоянно нарастване и растат с по-бързи темпове в сравнение с постъпленията, 

което води до генерирането на нарастващи дефицити, покриването на които се 

прави с трансфери от държавния бюджет.   

Илюстрация на тази тенденция е показана на графиките по-долу. Те 

представят сумите на разходите за пенсии и обезщетения от ДОО, приходите от 

осигурителни вноски и трансферите от държавния бюджет, както и динамиката на 

дела от разходите за пенсии и обезщетения, който се покрива от трансферите и 

субсидиите от държавния бюджет . 
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Графика 2.8. Трансфери, осигурителни приходи, разходи за пенсии и 

обезщетения на ДОО 
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Графика 2.9 Относителен дял на разходите за пенсии и обезщетения, покривани с 

трансфери и субсидии от държавния бюджет 
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Данните от графиките показват, че тенденциите са постоянно нарастващ 

дефицит на ДОО, потенциалното нарастване на размера на пенсиите поради 

прилагането на "швейцарското правило" и относително ниските постъпления от 

социални осигуровки спрямо разходите на ДОО. Това означава, че, ако няма 

съществени промени, дефицитите на ДОО ще нарастват и в бъдеще и може да се 

очаква, че размерът на дефицита на ДОО ще достигне и дори ще надвиши нивото 

от 2 млрд. лв. на година.  

Разходите на НЗОК също постоянно надвишават приходите от осигуровки, 

както е случаят с ДОО. През периода 2010 г. - 2013 г. се прилага практиката 

трансферите от държавния бюджет да са постоянна сума всяка година в размер на 

941,126 хил. лв., която до 2012 г. надвишава дефицита, който трябва да се покрива 

и така остава сума, с която се формира резерв за НЗОК. За 2014 г. е бюджетиран 

по-голям дефицит от предвидения размер на трансфера от държавния бюджет, 

който ще се покрие чрез трансфер от министерството на здравеопазването. 

Динамиката на трансферите от държавния бюджет, постъпленията от 

здравноосигурителни вноски и разходите за здравно осигуряване, е представена 

на Графиката 2.14. 

Дефицитът по бюджета на НЗОК е с тенденция да нараства, но през 

разглеждания период все още е по-малък от размера на трансферите от 

централния бюджет, което позволява натрупването на резерви. Ако разходите за 

здравни дейности и лекарства продължат да растат през следващите години със 

същите темпове (около 200 млн. лв. на година), през следващите 2 години  ще се 

наложи да се повишава вноската от държавния бюджет, за да се продължи с 

политиката за натрупване на резерви в НЗОК. 
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Графика 2.14. Трансфери от държавния бюджет, постъпления от 

здравноосигурителни вноски и разходите за здравно осигуряване на НЗОК 
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2.5 Ролята на МОД за намаляване на дефицитите в осигурителните 

системи и обща равносметка 

През 2013 г. са били осигурени средногодишно 2,729,800 души, а общият 

им осигурителен доход е бил 20.4 млрд. лв. Ако тези хора бяха осигурени на 

минимална работна заплата (масовата практика преди 2003 г.), осигурителният им 

доход щеше да бъде с 9.3 млрд. лв. по-малък, което щеше да доведе до нарастване 

на дефицитите в осигурителните системи с 2.8 млрд лв. Поради практиките на 

осигурителите/работодателите и приложението на системата на МОД, дефицитите 

в осигурителните системи засега са ограничени до нива, които все още е 

възможно да бъдат покривани от държания бюджет. 

Системата на МОД успява да ограничава дефицитите в осигурителните 

системи, защото темповете на нарастване на МОД са близки с тези на общия 

осигурителен доход на осигурените в страната, което се вижда от Графика 2.15. 
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Графика 2.15 Сравнение на темповете на растеж на МОД (средноаритметичния 

темп на растеж за всички дейности и професии) с темпа на растеж на общия 

осигурителен доход 
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Системата на МОД осигурява минимална база на осигурителния доход, 

която е относително близка до средния осигурителен доход на осигурените лица. 

Например, за първите 4 месеца на 2014 г. средният осигурителен доход на лицата, 

осигурени от работодател, е бил средно с 39 % по-висок от минималния 

осигурителен доход за тези лица (1,923,983 души). Делът на осигурените на МОД 

и на нива под МОД е бил 11.2 %. Също така, ако се сравни динамиката на МОД и 

общия осигурителен доход за периода 2002 - 2013 г., ще се види, че системата на 

МОД осигурява минимална база за осигурителния доход, която компенсира 

ефекта от намаляването на ставките на социалните осигуровки, както и ефекта от 

икономическата криза (предимно намаляване на заетостта) през последните 

години.  
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На следващите графики са представени сравненията на размера на МОД в 

индексна форма, изчислен на базата на средния темп на изменение на МОД за 

съответната година, с общия осигурителен доход и приходите на ДОО в индексна 

форма.  

 

Графика 2.16. МОД и общ осигурителен доход в индексна форма (база 2002 г.) 
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Както се вижда от подробния преглед на фактите, системата на МОД е била 

важен компонент на макроикономическата социална политика. Тя е изиграла 

исторически и продължава да играе позитивна роля за изсветляване на 

неформалната икономика, за  стимулиране на коректната конкуренция между 

производителите, за осигурителните права на множество индивиди, за 

попълването на социалните фондове и за ограничаване на техните дефицити. 
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Графика 2.17. МОД и постъпления от осигурителни вноски в ДОО в индексна 

форма (2002 г. = 100) 
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От гледна точка на ролята на системата на МОД като компонент на 

макроикономическата политика ще бъде важно тя да продължава адекватно да 

спомага за попълването на социалните фондове и за ограничаване на дефицитите 

им. Това означава, че МОД трябва да се актуализират регулярно с темпове, които 

да се близки до темповете на нарастване на разходите на тези системи.  В същото 

време пенсиите имат законово зададена динамика – т.н. “швейцарско правило”, 

докато разходите на здравната система нямат такава законова регламентация.  Тъй 

като пенсиите са най-големият разход на социалните системи (разходите за 

пенсии и обезщетения са около три пъти по-големи от разходите за здравно 

осигуряване на НЗОК), за целите на този доклад се приема, че ролята на 

системата на МОД за попълване на социалните фондове ще се изпълнява 

адекватно, ако МОД нарастват съобразно “швейцарското правило”.  
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3. Процес на договаряне на МОД в България - добри практики и 

съществуващи проблеми 

Процесът на договаряне на МОД стартира ежегодно със заповед на 

Министъра на труда и социалната политика, с която се създава работна група с 

участието на представители на социалните партньори – профсъюзни и 

работодателски организации, МФ, МТСП, НОИ, НАП, НСИ. Администрирането 

на процеса по договаряне се осъществява от МТСП - като изпращане на насоки за 

договарянето, изготвянето на график за провеждане на срещите и получаването и 

обработването на споразуменията и други предложения. На основата на 

препоръчителните насоки и информацията от НОИ и МТСП за достигнатите 

равнища на осигурителните доходи по икономически дейности, социалните 

партньори координират дейността по договарянето на браншово и отраслово 

равнище. Представителите на НОИ и МТСП подържат база данни с информация 

за броя на сключените споразумения, броя осигурени лица по икономически 

дейности; процента на договорени МОД за съответната година и др. и 

информират представителите на социалните партньори в работната група и 

Министъра на труда и социалната политика за цялостния процес.  

Процесът на договаряне на МОД е двустранен, като споразуменията са 

израз на свободната воля на страните (работодателски и синдикални организации 

по браншове) и договорените МОД се включват директно в нормативната уредба. 

След приключване на последната дата от графика, се подготвя доклад с анализ от 

приключилата процедура и възможни решения за неуредените със споразумение 

случаи. В рамките на работната група, на база сключените споразумения между 

национално представените организации на работодателите и синдикатите, се 

определят минималните осигурителни доходи (МОД) по групи професии и 

икономически дейности. За икономическите дейности, за които социалните 
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партньори не успеят да постигнат споразумение, МОД се определят по 

административен път. 

Броят на икономическите дейности, за които следва да се договарят МОД 

има тенденция да нараства с времето. Причината е необходимостта от по-

детайлно отразяване на спецификите на отделните икономически дейности, както 

и на развитието и/или привличането на синдикални и работодателски организации 

по браншове, които не съответстват точно на класификацията по икономически 

дейности на НСИ. През 2014 г. преговорите обхващат работещите в 84 

икономически дейности и 9 квалификационни групи професии.  

МОД са свързани с друг институт на пазара на труда -  минималната 

работна заплата. Тя представлява и най-ниският възможен минимален 

осигурителен доход, валиден за всички икономически дейности и 

квалификационни групи професии, т. е. тя е външен ограничителен фактор по 

отношение на всички МОД
9
. 

На базата на ежегодно решение на МС за макроикономическите показатели 

и бюджетната прогноза, която се използва в процеса на договаряне между 

работодатели и синдикати, се подготвят препоръчителни насоки за протичане на 

процеса на договаряне. Основната информация в тези препоръчителни насоки са 

представените макроикономически показатели, които са извадени от 

средносрочната бюджетна прогноза, одобрена от МС: 

 Очакван реален ръст на БВП; 

 Очакван средногодишен Хармонизиран индекс на потребителските цени; 

                                                 
9
Съществуват и някои специфики по отношение на самоосигуряващите се лица, индивидуалните земеделски 

производители и индивидуалните тютюнопроизводители. През 2014г . МОД за самоосигуряващите се определя 

според облагаемия доход, който са декларирали за 2012 година. За тези, които не са извършвали дейност през 2012 

година или започват дейността си през 2014 година МОД е 420 лв. МОД за земеделските  производители и 

тютюнопроизводители е под минималната работна заплата – 240 лв. Съществува също така и максимален 

осигурителен доход за всички осигурени лица, който през 2014 година е определен на 2 400 лв. 
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 Очакван валутен курс USD/BGN; 

 МРЗ. 

Целият процес е представен в хронология на графиката по-долу: 

 

Графика 3.1. Процес на договаряне на МОД 
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На настоящия етап процедурата за определяне на МОД не е регулирана 

нито от някакви нормативни документи, нито от съгласувани правила, приети от 

участниците в нея. Има добри практики, наложени с времето, които спомагат за 

нейното реализиране  - формират се работни групи, спазват се определени 

срокове, търсят се взаимни компромиси. Слабата формализация на процедурата 

може да се разглежда донякъде като предимство, защото процесът е сложен и не 

всичко в него може детайлно да се формализира. Но не трябва да пренебрегва и 

фактът, че  липсата на регламентация може да поражда и опортюнистично 

поведение от страна на едни или други участници в процеса.  

Ето някои проблемни области. Има икономически дейности, в които 

национално представителните работодателски организации нямат браншови 
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структури, а има структури на национално представителните организации на 

работниците и служителите. Има и   обратното – дейности, в които няма 

национално представителни браншови структури на профсъюзи, а има на 

работодателите. Има случаи, в които едни браншови организации на профсъюзи и 

на работодателски организации в дадени браншове се договарят, но други 

браншови организации на профсъюзи и/или на работодателски организации в 

същите браншове не се договарят, което поставя въпроса за представителността 

на браншовите организации и за валидността на договореностите, когато в тях 

има повече участващи страни. Има и случаи на договаряне между организации, 

които не са национално представителни или договаряне между нелегитимни 

организации.  

Изброените области пораждат проблеми и за това може да се съди  по 

Графика 3.2, която показва общия брой икономически дейности, които подлежат 

на договаряне и броя на дейностите, за които има сключени споразумения в 

съответните години. Както се вижда от графиката, с изключение на 2003 г. , 

когато има колективно договаряне с общо решение, във следващите години има 

постоянна тенденция за намаляване на броя на отраслите със сключени 

споразумения като относителен дял, а в някои случаи дори като абсолютен брой. 

Например, за 2014 г. действащи споразумения са постигнати  в 43 икономически 

дейности от общо 85, т.е. за 50.5 %.          

Отделно от горните проблеми е поведението на държавните органи като 

арбитър от последна инстанция, който има възможност да определя МОД в 

дейности, за които не са постигнати споразумения.  Това поведение не е 

обвързано с някакви правила и това може да води до непредвидимост или до 

разпространяване на необосновани увеличения на МОД. 
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Графика 3.2. Брой икономически дейности общо и със споразумения 
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До момента практиката е била такава, че там, където няма постигнато 

споразумение или се налага средният темп на нарастване от дейностите, където 

такава споразумение има, или изобщо няма изменение. Тъй като средният темп 

затова е среден, защото има по-високи и по-ниски от него темпове, ясно е, че няма 

как един и същ темп на нарастване (определен административно) да бъде 

подходящ за половината дейности от класификатора на икономическите 

дейности, където няма споразумения. Също така, няма как априорно,  без да има 

анализ на обективните икономически реалности на ниво икономическа дейност, 

да се счита, че даден темп, взет от един отрасъл, ще бъде подходящ и за друг 

отрасъл или пък, че нулевият темп е непременно най-подходящият.  
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Следствие от наложените практики е, че в целият период, в който са 

съществували МОД, няма случай до сега МОД за дадена икономическа дейност 

или за дадена квалификационна група да бъде намаляван. Това говори за липса на 

гъвкавост на тази институция на трудовия пазар, което е определен недостатък. 

Липсата на възможност за намаляване на МОД в периоди на криза може да води 

до загуба на конкурентоспособност за фирмите и съответно до загуба на работни 

места или преминаване към неформална икономика. Това определено не в 

интерес нито на работниците, нито на държавата. Именно така следва да се 

разбира и следната констатация “... Високите нива на безработица допълнително 

комплицират ситуацията, като една немалка част от наетите лица изразяват 

готовност да работят на МРЗ, но да запазят заетостта си и да имат доходи.” Този 

извод е поставен на първо място в раздела “Изводи, заключения и препоръки по 

отношение прилагането на МОД и МРЗ” на проведеното наскоро от МТСП 

анкетно проучване сред работодатели и работници
10

. 

Липсата на нормативна регламентация дава свобода на преговорния процес 

и това е хубаво,  защото дава възможност да се отразят всички специфики на 

отделните дейности и всички гледни точки. Въпреки това заслужава да се 

обмисли възможността за една по-“мека” регламентация на процеса на договаряне 

на МОД. Има вече натрупан практически опит от повече от една декада с добри и 

не толкова добри аспекти. Той може да послужи за основа и да бъде преосмислен, 

така че да се създаде определена регламентация на процеса
11

. Това би спомогнало 

за подобряване на неговата ефективност.     

                                                 
10

 Аналитичен доклад:“Провеждане на изследване относно влиянието на МОД  върху заетостта”, 2014, МТСП. 
11

 Например, редица публикации в икономическата литература, изследващи природата на преговорния процес при 

колективни трудови преговори в различни държави, обръщат внимание на нелинейната зависимост между 

степента на централизация на процеса и заетостта. Според тази зависимост силно централизираните системи и 

силно децентрализираните системи водят до по-висока заетост, отколкото системите с междинно (например 

отраслово) ниво на договаряне. Вж. например Calmfors L, Driffill J (1988), ‘Bargaining Structure, Corporatism and 

Macroeconomic. Performance’, Economic Policy, 6, 14-47.  
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4. Влияние на МОД върху неформалната икономика в България  

4.1. Теоретични аспекти  

Като цяло влиянието на системата на МОД върху заетостта и неформалната 

икономика в България е сравнително слабо проучвано и малкото публикувани 

резултати са нееднозначни и често неопределени. В изследване на БТПП
12

 се  

стига до извода, че “...влиянието  на различните МОД се различава както между 

икономически дейности, така и между квалификационни групи професии, така и 

по години и не може да бъде откроена ясна тенденция”. Подробен анализ на 

пазара на труда за периода 2003 – 2011 г., публикуван от Министерството на 

финансите
13

, стига до извода, че “... На агрегирано ниво не се наблюдава значимо 

негативно влияние на увеличението на минималните осигурителни прагове върху 

броя на лицата, осигурени на минимален праг”, както и “Динамиката на 

нискоквалифицираните осигурени лица ... може да се оцени като разнопосочна в 

периода след настъпването на кризата в България. Последното до голяма степен 

обуславя тезата за влияние на допълнителни фактори, извън МОД”.  

В същото време има и по-определени виждания. От една страна разчети на 

Института за пазарна икономика показват, че МОД намаляват заетостта
14

. От 

друга страна, обаче, според обширно анкетно проучване на Министерството на 

труда и социалната политика (МТСП) “... в национален план преобладаващата 

част както от работодателите, така и от работниците/служителите не възприемат 

МОД като фактор, влияещ негативно върху декларираната заетост и пазара на 

труда” и още “Като стъпват на личния си опит и наблюдения, работодателите в 

национален план категорично отхвърлят тезите за негативно влияние на МОД 

                                                 
12

 Ефекти от динамиката в минималните осигурителни прагове върху пазара на труда, Анализи на тристранното 

сътрудничество в България, БТПП, Проект TRUST, 2014 г., стр.109.    
13

 Пазар на труда, конкурентоспособност и влияние на минималните осигурителни прагове, Министерство на 

финансите, 2013 г.  

14 Оценка на въздействието на промяната на минималните осигурителни прагове през 2009 г. Анализ на резултати от 

социологическо изследване на Института за пазарна икономика (ИПИ), март 2009 г. 
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върху наемането на млади хора, върху наемането и освобождаването на 

нискоквалифицирани лица, както и върху наемането и освобождаването на 

висококвалифицирани лица
15

.” Предвид на институционалното положение, което 

имат, резултатите от проучването на МТСП, както и анализът на Министерството 

на финансите служат като основание да се налага разбирането, че на този етап 

МОД могат да бъдат увеличавани безпроблемно и следва да се увеличават.     

Такава постановка е разбираема, предвид изначалната роля на МОД като 

елемент на социалната политика, но е едностранчива. Да се счита, че МОД не 

влияят на заетостта означава в крайна сметка да се счита, че производствените 

разходи не влияят по никакъв начин на конкурентоспособността на фирмите. 

Това, разбира се, не може да бъде вярно. Защото когато производствените разходи 

нарастват, предприятията губят конкурентоспособност, намаляват продажбите си  

и това по един или друг начин намалява заетостта. От гледна точка на 

икономиката на предприятието разходите за осигуровки не са по-различни от 

които и да било други разходи – за ток, за газ, за наеми, за лихви, за суровини и 

т.н. Да се приеме, че размерът на МОД няма значение за заетостта означава да се 

приеме, че за предприятията няма значение каква е цената на тока, на газта, какви 

са наемите и лихвите, какви са цените на суровините.  

Въпросът за влиянието на МОД върху заетостта (формална и неформална) 

понастоящем е неправилно фокусиран – той се разглежда върху плоскостта на 

това дали такова влияние няма или има с цел да се оправдае едно поредно 

увеличаване на МОД. Такава е насоката на изводите в цитираните по-горе 

изследвания. Но влияние на МОД върху заетостта на този етап не може да няма, 

поради изтъкнатите аргументи. Това влияние трудно се идентифицира 

технически, защото се замъглява от факта, че МОД влияят едновременно и заедно 

                                                 
15

 Аналитичен доклад, “Провеждане на изследване относно влиянието на МОД  върху заетостта”, 2014 г., МТСП, 

стр. 164. 
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и с други фактори. Но това, че идентификацията на това влияние е технически 

трудно не променя фактът, че МОД, като вид разход, неизбежно оказват своето 

влияние върху икономическата жизненост на предприятията и съответно върху 

заетостта и неформалната икономика. По-задълбочен и детайлизиран анализ, 

извършен с подходящ апарат и достатъчно надеждни данни, би могъл да разкрие 

влиянието на МОД.    

Правилното разбиране за МОД е, че те влияят върху заетостта, но по 

различен начин за различните производители.  В единия край на спектъра са 

предприятия, които могат да влияят на цените на стоките и услугите си (напр. 

финансовите институции) или чиито цени се регулират въз основа на разходен 

принцип (напр. В и К, предприятия от сектора за производство и разпределение 

на електрическа и топлинна енергия и газ, държавна администрация, 

здравеопазване). При тези производители, поради наличието на пазарна сила, е 

относително лесно директно да се прехвърли увеличението на всякакви разходи 

(включително и на МОД) върху крайните цени за потребителите, без да се 

променя съществено резултатите за самите предприятия.   Т.е. увеличаването на 

МОД в този случай не влияе или малко влияе върху производителите, но в крайна 

сметка се трансформира в по-високи потребителски цени. И най-вероятно именно 

предприятия от този тип биха отговорили в една анкета съвсем обективно, че “... 

не възприемат МОД като фактор, влияещ негативно върху декларираната заетост 

и пазара на труда.”   

На другия край на спектъра са предприятията, които оперират в сектори със 

силно конкурентна пазарна структура, която позволява само  много малки 

маржове на печалбата.  При тях има висока чувствителност към всички разходи и 

евентуално увеличаване на МОД може да доведе до невъзможност за покриване 

на разходите. Това, от своя страна, означава или спиране на дейността и в 
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резултат на това - съответно намаляване на официалната заетост, или запазване на 

дейността, но при частично преминаване към неформални практики. Последното 

означава отново намаляване на официалната заетост и същевременно нарастване 

на размера на неформалната икономика.  

Разбира се, има и сектори, където пазарната структура не е нито монополна 

или олигополна, нито съвършено конкурентна, а е междинна. В тях 

предприятията имат относително по-високи маржове на печалбата и по принцип 

могат да поемат евентуално увеличаване на МОД за сметка на собствените си 

финансови резултати. Но дори и в този случай реакцията може да не е еднозначна. 

Някои предприятия могат да реагират на увеличените разходи за МОД чрез 

намаляване на други разходи, свързани с труда – обучение, квалификация, 

работно облекло или ваучери за храна. Други предприятия могат да 

рационализират дейността си и да съкратят някои нискоквалифицирани или 

недостатъчно продуктивни работници в опит да запазят нивото на печалбата си 

като задържат нивото на разходите. Някои могат да се опитат да задържат 

нарастването на разходите чрез прилагане в някаква степен на неформални 

практики.  И, разбира се, някои предприятия могат да акомодират увеличените 

разходи за сметка на печалбите си, което ще намали обаче и плащаните от тях 

данъци.  

Както се вижда от изложените по-горе аргументи, увеличаването на МОД, 

при равни други условия, може да доведе до различни резултати в зависимост от 

конкурентната структура на пазарите и от реакцията на производителите. 

Резултатите могат да бъдат в различна степен инфлация, загуба на работни места, 

увеличаване на  неформалната икономика, намалени социални придобивки за 

работниците, намалена печалба за производителите или комбинация от тях. 
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Очевидно, такива резултати, с изключение на последния случай, едва ли са 

желателни от гледна точка на обществения интерес.  

Това, че увеличаването на МОД увеличава разходите на производителите и 

това може да повлияе негативно на инфлацията или на заетостта, обаче не 

означава, че МОД не трябва да се повишават. Означава, че МОД могат да се 

повишават, но това трябва да става внимателно, съобразно нуждите и обективните 

икономически обстоятелства.  

Основната цел на системата на МОД е да попълва социалните фондове, от 

които се подържат пенсионната система и здравеопазването. Но цената на 

поддържането на тези системи неизбежно нараства с времето – разходите за 

живот на пенсионерите нарастват заради инфлацията, заплатите на медицинския 

персонал, цените на лекарствата, режийните на болничните заведения също 

нарастват с времето. Поради това МОД следва да нарастват. От гледна точка на 

икономиката на предприятията МОД могат да нарастват така, както нарастват 

производствените разходи за ток, газ, наеми или суровини и материали. Целият 

въпрос е това да става съобразно обективните икономически обстоятелства така, 

че да се отчитат различните фактори и разностранните аспекти на този сложен 

процес, така че да няма (или да бъдат сведени до минимум) негативните 

последствия от намаляване на официалната заетост или разрастване на 

неформалната икономика. Именно по този начин следва да се гледа на въпроса за 

влиянието на МОД върху заетостта и неформалната икономика. Фокусът трябва 

да бъде не върху това дали има или няма такава негативна зависимост 

(аргументите по-горе показват, че я има), а по какъв начин да се отчита тази 

зависимост в комбинация с обективните икономически обстоятелства, така че 

повишаването на МОД да не води до стимули за нарастване на неформалната 
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икономика и съответно да не подрива конкурентоспособността на предприятията 

и заетостта.  

  

4.2. Емпирични аспекти 

Изследвания за влиянието на системата на МОД върху неформалната 

икономика в България до този момент практически липсват, като има само две 

изключения. Те са реализирани наскоро и са принципно различни – в единия 

случай влиянието на МОД е изследвано чрез прилагане на статистически и 

иконометричен апарат
16

, а в другия случай влиянието на МОД е изследвано чрез 

анкетно проучване на мнението на работодатели и работници и служители
17

.    

Основните изводи от първото изследване са, че: 

 МОД влияят на размера и динамиката на неформалната икономика, като 

повишаването на МОД води до увеличаване на неформалната икономика, 

при равни други условия; 

 Нарастващо съотношение на МОД спрямо средната работна заплата в даден 

икономически сектор води до увеличаване на неформалната икономика в 

този сектор; 

 Освен МОД, върху неформалната икономика в България влияе още и цял 

комплекс от множество фактори - икономическата активност,  структурата 

на работната сила, фискалната и бизнес свобода, свободата на трудовото 

законодателство,  имплицитните данъци върху труда, политиките на пазара 

на труда, качеството на регулациите, конкретни единични мерки за борба 

                                                 
16

 Оценка на влиянието на Минималните осигурителни прагове върху неформалната икономика в България: 

иконометричен анализ, доклад по Проект „Ограничаване и превенция на неформалната икономика” от ОП 

„РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” .  
17

 Проучването за влиянието на минималните осигурителни прагове върху неформалната икономика, аналитичен 

доклад Проект „Ограничаване и превенция на неформалната икономика” от ОП „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ 

РЕСУРСИ” .  
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със сивата икономика. Всички те, заедно с МОД, имат своето значение и 

под една или друга форма, в един или друг период, имат статистически 

значимо влияние. Във всеки даден момент те съвкупно определят размера и 

динамиката на неформалната икономика.  

Други изводи, направени в цитираното второ изследване, което почива на 

национално представително анкетно проучване, са, че: 

 Според работодателите дефинирането на размерите на МОД трябва да бъде 

икономически обосновано, да стъпва на база на показателите за реалната 

икономическа дейност на предприятията. При това следва да се отчитат 

средните за бранша нива на годишния ръст на печалбата, ръста на 

производителността на труда и средния осигурителен доход за предходния 

период; 

 Представителите на микропредприятията и малките фирми предлагат да се 

помисли за въвеждане на диференциация на размерите на МОД и според 

големината на предприятията, като по-малките предприятия осигуряват на 

по-ниски размери. Малките предприятия и микропредприятията са все още 

слабо представени в работодателските и браншовите организации и 

интересите им се отчитат по-слабо.  

От цитираните изводи следва, че влиянието на МОД за мотивиране на 

неформални практики не може да се пренебрегва, че за да се минимизира това 

влияние трябва динамиката на МОД да е съобразена с фундаментални 

икономически фактори като печалбата и производителността в даден бранш, 

както и да се търси възможна допълнителна диференциация на МОД, която да 

отчита различията на условията, в които работят различните предприятия.   

 

 



 

1  

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2007-2013 
Проект „Ограничаване и превенция на неформалната икономика” 

Проектът се осъществява от Асоциация на индустриалния капитал в България, 

с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, 
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз и Република България, 

по договор BG051PO001-2.1.05 

ИНВЕСТИРА ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ 

 

     
     

                

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 

Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Асоциация на индустриалния капитал в България   

и при никакви обстоятелства не може да се приема, 

че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз или Агенция по заетостта. 

ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

38 

5. Какви са желателните характеристики на една система на МОД на 

настоящия етап? 

При сегашната нормативна уредба МОД по икономически дейности и 

квалификационни групи професии следва да се договарят между социалните 

партньори. И това е най-добрият възможен вариант – нищо не може да замени 

свободното договаряне, при което може да се отчитат всички специфики към 

всеки даден момент и във  всяка икономическа дейност.  

Независимо от това и без да се ограничава свободата на договарянето, би 

било рационално да има система, която да отчита обективните икономически 

дадености и по този начин да дава основа за постигането на разбирателство при 

договарянето.    

За да бъде една система на договаряне на МОД достатъчно добра и 

работеща, тя трябва да отговаря на определени изисквания, които са логично 

следствие от целите на МОД, от направените изводи в проучванията за влиянието 

на МОД и от изложения анализ в настоящия доклад. В идеалния случай, такава 

система би имала следните характеристики: 

1) Системата следва да отчита потенциалното влияние на МОД върху 

официалната и върху неформалната заетост. Както показват аргументите 

от Раздел 4 на настоящия доклад несъобразеното нарастване на МОД може 

да генерира мотивация за неформални практики. Повишаването на МОД 

единствено с цел попълване на социалните фондове, без отчитането на 

евентуален ефект за намаляване на официалната заетост или за увеличаване 

на неформалната заетост, би имало отрицателен краен резултат, защото 

може да доведе до съкращаване на работни места и/или разширяване на 

неформалната икономика.  Система, която да минимизира мотивацията за 

неформални практики е основната цел на този доклад; 
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2) Системата следва да гарантира набирането на достатъчно финансов 

ресурс за попълване на социалните фондове. Това е изначалната цел на 

съществуването на МОД. Без да се изпълнява това условие, евентуална 

система за договаряне на МОД няма смисъл; 

3) Системата следва да отчита съществуващите различия между 

трудовите пазари. Това изискване се налага поради факта, че в последните 

години се наблюдават вече осезаеми разлики между локалните трудови 

пазари – работните заплати и нивата на безработица по места се различават 

значително.  Тези разлики трябва да се отчитат
18

 – няма как едни и същи 

нива на МОД да са подходящи едновременно и за София и за Видин, при 

съществуващите немалки различия в основните характеристики на 

регионалните трудовите пазари; 

4) Системата следва да отчита разликата в икономическите възможности 

на големи и малки предприятия. Това е пряк резултат от изводите на 

анкетното проучване, което е цитирано в Раздел 4 на настоящия доклад. 

Тези изводи показват, че работодателите настояват за различно третиране 

по отношение на МОД на малките предприятия и на микропредприятията, 

които са изложени на относително повече пазарни рискове, имат по-труден 

достъп до кредит и иновации и по-ниска ефективност
19

; 

                                                 
18

 Например, по данни на НСИ различията в средната брутна работна заплата за последното тримесечие на 2013 г. на 

ниво административни области са значителни: най-висока средната брутна работна заплата е в София-град (1 215 лв.), 

а най-ниската е във Видин (543 лв.). Също по данни на НСИ коефициентите на безработица за лица между 15 и 64 

години за първото тримесечие на 2014 г. са за Югозападния статистически район 9.1 %, а за Югоизточния район 15.3 

%. 
19

За съжаление това изискване е несъвместимо със следващото, според което системата трябва да почива на 

налични обективни статистически данни, защото на този етап много малко данни, релевантни към разглежданата 

тематика, се събират в разрез, който да отчита големината на предприятията. Поради това предложените в доклада 

системи са съобразени с всички изложени изисквания, без това изискване. Независимо от всичко ние решихме да 

запазим това изискване в текста, защото обхватът на събирането на данни може да се промени в бъдеще, а също 

така и защото считаме, че отчитането на този аспект е важно и заслужава внимание.   
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5) Системата следва да почива на обективни, публично достъпни 

статистически данни, генерирани с необходимата честота и регулярност 

от институции, които не участват в преговорния процес. Ако системата 

използва данни, събирани и интерпретирани от една от страните в 

преговорния процес, то е възможно тези данни да бъдат манипулирани и 

това да изкриви обективната основа на преговорите. Също така, ако 

системата почива на несъществуващи данни или на данни, чието събиране е 

трудно или не става с необходимата честота, то тогава тя би останала само 

на хартия, като просто едно добро намерение; 

6)  Системата трябва да е относително семпла, за да е разбираема и лесна 

за интерпретация и използване. Една сложна система може да обхване 

повече подробности и повече детайли, но в същото време ще изисква повече 

данни и това може да води до затруднения и объркване. За да бъде все пак 

системата достатъчно обща и същевременно проследима и проверяема, тя 

трябва да не е много сложна. 

 

6. Варианти на система      

6.1. В основата е производителността  

От гледна точка на микроикономическата теория в краткосрочен план 

разходите за труд трябва да кореспондират с производителността на 

труда
20

. По-точно пределният приход от единица допълнителен труд следва 

да е равен на пределния разход за единица труд. Именно в този  случай се 

получава оптимален размер на производството в условията на конкурентни 

                                                 
20

 Този резултат произтича от концептуален модел, описващ фирмите като институции, целящи да максимизират 

печалбата си, което е естественото поведение за фирми от частния сектор. Други  участници на трудовия пазар, 

например държавни фирми или публичната администрация може да не се обхващат достатъчно прецизно от този 

модел.  
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пазари и максимална заетост
21

.  От своя страна пределният приход от 

единица труд е произведение на пределната физическа производителност на 

труда и цената на продукцията
22

. От тази постановка следват няколко 

важни извода.  

Първо, ако разходите за труд, включително и МОД, се изменят във 

времето паралелно на производителността на труда, това само по себе си, 

при равни други условия, няма да води до негативен ефект върху заетостта. 

Т.е. от гледна точка на разходите за труд няма да има мотивация за 

работодателите да съкращават работни места поради това, че разходите за 

труд нарастват по-бързо и изпреварват производителността на труда. 

Съответно няма да има мотивация и за преминаване към неформални 

практики
23

.     

Второ, ако производителността на единица труд нараства по-бързо, 

отколкото разходите за единица труд, то, при равни други условия, това ще 

повиши търсенето на труд, защото фирмите ще имат интерес да 

увеличават заетостта. И обратно, ако производителността на единица 

труд нараства по-бавно, отколкото разходите за единица труд, то това ще 

намали търсенето на труд и ще създаде мотивация за разширяване на 

неформалната икономика.   

И накрая, увеличено търсене на труд може да бъде посрещнато от 

евентуално увеличено предлагане на труд и по-висока заетост или от 

                                                 
21

 Това е стандартен резултат от микроикономическата теория за търсенето на труд и може да се намери в много 

издания. Вж. например: Borjas G, (2010), Labour Economics, Fifth International Edition, McGraw Hill, Глава 3. 
22

 Пределният приход от единица труд MRPL се дефинира като нарастването на общите приходи, генерирано от 

нарастване на вложения в производството труд с една единица, т.е. ∆TR/∆L. Ако с Q се означи размерът на 

производството, с MR пределните приходи, а с MPL пределната производителност на труда, то в сила са следните 

равенства: MR = ∆TR/∆Q, MPL = ∆Q/∆L, MR x MPL = (∆TR/∆Q) x (∆Q/∆L) = ∆TR/∆L. Твърдението в текста се 

получава като се отчете, че пределния приход е равен на цената на продукцията в условията на конкурентни 

пазари.  
23

 Това не означава, че сивата икономика ще изчезне, а че няма да има мотивация за неформални практики, породена 

от МОД. Други механизми, мотивиращи сиви практики, които не са свързани  МОД, могат да останат в действие.  
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повишаване на заплатите, при непроменящо се предлагане на труд. Но във 

втория случай следва да се има предвид, че в средносрочен и дългосрочен план 

фирмите могат да реагират и като заместват труда с по-производителен 

физически капитал.       

От горните изводи се вижда, че начинът МОД да не създават 

мотивация за неформални практики е МОД да се изменят паралелно на 

пределната производителност на труда. Тази ясна постановка дава 

основание да се предложи система за МОД, основана на динамиката на 

пределната производителност на труда. За да може такава система да бъде 

приложена на практика обаче е необходимо да се направи още една стъпка.   

Пределната производителност на труда е чисто теоретична 

концепция и на практика не се измерва от статистическите органи. Вместо 

нея обикновено се публикува средната производителност на труда. Такава е и 

практиката на Националния статистически институт в България (НСИ) и 

поради това трябва да се потърси връзка между пределната и средната 

производителност на труда. Това може да бъде направено по следния начин: 

Нека с Q е означен размера на производството, с K количеството на 

капитала, а с L количеството труд, които са ангажирани в производствения 

процес. Нека производствената функция има следния вид
24

: 

LAKQ  , 1   

За пределната производителност на труда се получава: 

L

Q

L

LAK
LAK

L

Q






 



 1

 

                                                 
24

 Това е т.н. производствена функция на Коб-Дъглас, която е най-често използвана и най-разпространена в 

аналитичните изследвания.  
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Т.е. пределната производителност на труда може да бъде оценена като 

средната производителност на труда се умножи по даден параметър, който 

е число между нула и единица
25

. Това, че пределната производителност на 

труда е по-малка от средната се дължи на правилото за намаляващата 

пределна производителност и на това, че нарастването на обемите на 

продукцията не е резултат само на нарастването на производителността 

на труда, но и на други фактори, които участват в производствения процес 

(подобряване на организацията и управлението, инвестиции, подобрена 

инфраструктура, подобрена ефективност на междинни фактори като 

енергия, материали и ресурси).  

 Изхождайки от направените изводи, една логична система за МОД, 

основаваща се на производителността на труда, би била: 

(6.1) 
11   t

iki

t

ijk ТПТМ  , като  

1t

ijkТМ - годишен темп на нарастване на МОД за икономическа дейност i, за 

група професии j
26

, за регион k, в година t+1; 

1t

ikТП  - годишен темп на нарастване на средната производителност на труда 

за икономическа дейност i, за регион k в година t-1; 

i - параметър, който подлежи на емпирична иконометрична оценка.  

Така предложената формула изисква определени пояснения. Най-напред по 

отношение на хронологичния индекс. При сегашната организация на процеса по 

преговори МОД, които ще са валидни за годината t+1, се преговарят в средата на 

                                                 
25

 Стойностите на този параметър се изследват и оценяват въз основа на конкретните емпирични данни. 

Иконометричните оценки, получавани на основата на статистически данни и публикувани в икономическата 

литература, показват стойности на параметъра, които обикновено попадат в интервала 0.5-0.7.   
26

 В случая формулата е конструирана така, че МОД за различните квалификационни групи професии се изменят с 

еднакъв темп. Това не е непременно задължително, възможно е вътре в дадена икономическа дейност МОД за 

отделните групи професии да се изменят с различни темпове, но важното е прирастът на средният МОД да 

кореспондира с прираста на производителността в сектора.  
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годината t и поради това могат да се основават само на отчетни данни от годината 

t-1. Така, МОД, които ще са нормативно задължение през следващата година 

(2015-та) са обект на преговори от средата на настоящата година (2014-та) и ще се 

основават на отчетни данни от предходната - 2013 година.      

По отношение на параметъра  . Той може да бъде единен за всички 

МОД, ако е емпирично оценен на макроравнище (т.е. i = ) или може да бъде 

различен за различните сектори, ако е емпирично оценен от секторни 

производствени функции.  

И накрая, относно данните за производителността на труда. Практиката 

на НСИ е да публикува показатели за производителност на труда на база 

брутен продукт и на база брутна добавена стойност по текущи и по постоянни 

цени, с годишна честота и с честота по тримесечия. Данните на НСИ се 

изчисляват въз основа на производствена активност (числител) и показатели за 

вложения труд в производствения процес (знаменател). Резултатът от 

производствената активност се измерва с Брутния вътрешен продукт (БВП) и 

Брутната  добавена стойност (БДС), а трудовият производствен фактор в 

състава на съответния показател се измерва с броя на заетите лица в резидентните 

производствени единици на националната икономика и отработеното от тях време 

– отработени човекочасове.   

По-подходящият в случая показател е производителността на труда на база 

добавена стойност
27

. Също така, по-подходящо е трудът да се отчита на база 

отработени човекочасове, защото това е по-точният измерител на количеството 

                                                 
27

 Именно този показател най-често се използва в европейската практика при колективни трудови преговори. Другият 

възможен показател - производителност на база брутен продукт -  е по-малко подходящ в това отношение, защото 

при него се отчита продукцията по пазарни цени – т.е. включват се данъците, акцизите и субсидиите. Едно 

увеличаване на акцизите или данъците, например,  би довело, при равни други условия, до увеличаване на 

производителността на труда по този показател. Очевидно тук не може да става дума за фактическо увеличаване на 

производителността в смисъла, който се влага в това понятие в икономическата теория.  
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труд, което е вложено в производствения процес. По отношение на ценовата база, 

следва да се използват текущи цени, тъй като МОД са номинални величини.     

Годишните темпове на нарастване на производителността на труда могат да 

се изчисляват от годишните данни за производителността на труда, които към 

средата на дадена година са налични за предходната година – НСИ ги публикува 

435 дни след изтичане на съответната година. Но, също така, те могат да се 

изчисляват и от тримесечните данни, като се вземат първото тримесечие от 

текущата година (когато се преговаря за МОД) и последните три тримесечия от 

предходната година. Тримесечните данни се публикуват 70 дни след изтичане на 

съответното тримесечие. Във втория случай ще се взимат решения на базата на 

по-актуални данни за сметка на малко повече преобразувания и изчисления.  

Предложената формула може да се използва в различни разрези, като 

наличността на дезагрегирани данни в секторен и регионален разрез дава 

отражение на възможностите за нейното приложение. Ритъмът за публикуване на 

данни е различен за различни разрези и това налага съответни модификации на 

предложената формула. Възможни са четири подварианта.  

Първият е когато формулата се прилага на макроравнище. В този случай тя 

използва само темпа на изменение на национално ниво и се модифицира така: 

(6.1а)  
11   tt

ij ТПТМ   

Това означава, че според тази модификация, изменението на МОД трябва да 

стане с темп, равен на част от темпа на изменение на производителността на труда 

на национално ниво.  

Какво означава това на практика? Като илюстрация на този подход може да 

се разгледа текущата ситуация към този момент. Данните на НСИ показват, че  

производителността на труда на макрониво на база брутна добавена стойност на 

един отработен човекочас през 2013 г. и 2012 г. са съответно 11.1 лв. и 11.0 лева. 
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Нека за определеност се приеме, че след съответните иконометрични процедури, 

параметърът бета е оценен на 0.6. Тогава се получава, че МОД за 2015 г. следва да 

бъдат увеличени спрямо МОД за 2014 г. с темп на нарастване от  малко повече от 

половин процент. Изчисленията са следните:   

%546.091.06.0%91.0
0.11

1.1120132015  xТПТМ ij   

Като продължение на илюстрацията може да се разгледа динамиката на 

хипотетичните МОД, които биха се получили, ако тази формула се прилага от 

самото начало на въвеждането на МОД. Графика 6.1 дава представа какво би се 

получило. На нея са изобразени динамиката на фактическите МОД (средни по 

икономически дейности и квалификационни групи професии за съответната 

година) и на хипотетичния среден МОД, който би се получил по горното правило.  

 

Графика 6.1. Динамика на фактически и хипотетичен среден МОД 
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Графиката показва, че, ако предложеното правило е било следвано през 

всичките години на съществуване на МОД, дори при относително голям бета 

коефициент (в случая 0.7), то прирастът на МОД би бил значително по-нисък, 

отколкото е понастоящем. Т.е. в разглеждания период МОД са се развивали 

изпреварващо по отношение на пределната производителност на труда.  

Втора възможност е формулата бъде прилагана в секторен разрез. Тогава тя 

се модифицира до: 

(6.1б)  
11   t

ii

t

ij ТПТМ   

Съобразно наличните данни, които се публикуват от НСИ, в този случай 

формулата е приложима за т.н. формат А3, т.е. икономическите дейности са 

агрегирани в 3 сектора – селско стопанство
28

, индустрия
29

, услуги
30

.  Това 

означава, че референция за увеличаването на МОД в дадена дейност ще бъде 

темпът на нарастване на производителността на сектора, към който принадлежи 

дадената дейност. Бета коефициентите i  могат да бъдат специфични за всеки 

сектор или може да се използва единен бета коефициент, т.е.  i , който се 

оценява на макрониво и който по същество ще е осреднен между секторните 

коефициенти.    

Трета възможност е да се използва формулата в същия вид, както (6.1б), но 

при по-дезагрегирана секторна номенклатура. Т.е. формулата е 

(6.1в)  
11   t

ii

t

ij ТПТМ  , 

но сега секторният индекс се отнася не към номенклатура А3, а към 

номенклатура А10, включваща всички икономически дейности, агрегирани в 10 

                                                 
28

 Влизат следните дейности от КИД – селско стопанство, горско стопанство, рибно стопанство.  
29

 Влизат следните дейности от КИД – добивна промишленост, преработваща промишленост, производство и 

разпределение на енергия и горива, доставка на води, канализация, управление на отпадъци, възстановяване, 

строителство.  
30

 Влизат всички дейности от КИД, които се класифицират като услуги.    
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сектора – селско стопанство, индустрия, строителство и още седем отделни 

дейности от сферата на услугите. В този случай обаче наличните данни изискват 

да се използват производителност на труда на база БВП, а не на база брутна 

добавена стойност, тъй като това са данните, които се публикуват от НСИ в 

номенклатура А10
31

.  

Четвърта, принципно друга, възможност е формулата да се използва 

едновременно и в секторен разрез и в регионален разрез. Тогава тя приема вида: 

(6.1г.) 
21   t

iki

t

ijk ТПТМ   

В този случай формулата е приложима в разрез по региони и в разрез по 

икономически дейности, агрегирани в номенклатурен формат А3. Сега 

референция за увеличаването на МОД в даден сектор и даден регион ще бъде 

темпът на увеличаване на производителността на труда за съответния сектор и 

съответния регион.    

Причината хронологичният индекс за темпа на производителността на труда 

да бъде t-2 е, че данните за тази дезагрегация (едновременно по сектори и по 

региони) се публикуват 24 месеца след изтичане на периода
32

. И при тази 

модификация на предложената формула, както и  при предходната, може да се 

използват отделни секторни бета коефициенти за всеки сектор или един общ бета 

коефициент, оценен на национално ниво.  

 Като обобщение за предложения вариант следва да се разгледат неговите 

предимства и недостатъци в светлината на желаните характеристики, описани в 

Раздел 5.   

                                                 
31

 Всъщност НСИ не публикува точно  данни за производителността, но публикува данни за БВП, за заетите и за 

отработените човекочасове, от които може да се изчисли необходимата производителност на труда. 
32

 НСИ не публикува точно  данни за производителността в тези разрези, но публикува данни за брутната добавена 

стойност, за заетите и за отработените човекочасове, от които може да се изчисли производителността на труда.  
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Предимства. Преди всичко, предложеният вариант изпълнява в максимална 

степен изискването да осигурява такава динамика на МОД, която не създава 

мотивация за неформални практики. Динамика на МОД, кореспондираща на  

пределната производителност на труда, при равни други условия, запазва 

заетостта, не генерира необходимост от съкращаване на работни места и 

освобождаване на работници и съответно минимизира стимулите за преминаване 

към неформални практики.  

Друго предимство на системата е, че може да отчита различията в секторен 

и регионален план. Там, където производителността е по ниска – съответните 

МОД са по-ниски и обратно. Трето предимство на системата е, че  почива върху 

публично достъпни и редовно публикувани данни, които са в плана и в календара 

на НСИ.  

И накрая по отношение на необходимостта от поддържане на социалните 

фондове. Темпът на нарастване на производителността в текущи цени може да се 

декомпозира на две съставни части – темп на изменение на физическата 

производителност и темп на изменение на цените на продукцията, т.е.   

ТЦПТФПТП   

От горното следва, че  

ТЦПТФПТП    

Т.е. ако произведението между бета коефициента и инфлацията на цените 

на продукцията, събрано с произведението на бета коефициента и темпа на 

изменение на физическата производителност е близо до една втора от сумата на 

инфлацията на хармонизирания индекс на потребителските цени и темпа на 

изменение на средния осигурителен доход, то тогава предлаганата формула би 

била подходяща и от гледна точка на ролята на МОД за попълване на социалните 

фондове.  
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Горните две суми обикновено се различават, но въпросът е от къде идват 

различията и колко са големи те. Различия има, защото в едната сума (тази за 

актуализация на пенсиите) присъства хармонизираният индекс на 

потребителските цени, а в другата сума (тази за актуализация на МОД) присъства 

индекс на цените, по които се реализира продукцията на всички икономически 

дейности – например дефлатора на брутния продукт. Двата индекса не съвпадат, 

защото първият има много по-тесен обхват от втория – отчита само цените на 

потребителските стоки, докато дефлатора на брутния продукт отчита цялостната 

система от цени. Въпреки това, тенденциите в динамиката на тези два индекса в 

дългосрочен план не могат да бъдат съществено различни.  

Различия има също така и заради това, че в едната сума присъства 

прирастът на средния осигурителен доход, а в другата прирастът на физическата 

производителност на труда. Те на практика не съвпадат, но при идеални условия 

прирастът на производителността би трябвало да се пренася върху прираст на 

заплатите и от там върху прираст на средния осигурителен доход
33

. Т.е. би 

трябвало да имат сходна динамика.   

Степента, в която двете суми съвпадат може да се прецени от Графика 6.2.  

На нея са показани какви биха били темповете на нарастване на пенсиите в 

периода 2003 – 2013 г., ако за всичките години от периода се прилага  

“швейцарското правило”, както и какви биха били темповете на нарастване на 

МОД, ако те съответстват на производителността на труда на национално 

равнище, съобразно предлаганата формула, при бета коефициент, равен на 0.7. 

От графиката се вижда, че двете линии имат сходен профил и за периода 

2005 – 2007 г. практически съвпадат. В другите години значенията им са близки, с 

изключение на 2008 г., когато се наблюдава изключително висок темп за 

                                                 
33

 Част от различията се дължат на това, че средният осигурителен доход включва и осигуровките на самонаетите, 

докато заплатите се отнасят за наетите работници.  
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актуализиране на пенсиите – над 18 %. Той се дължи на рязкото повишаване на 

средния осигурителен доход (с 25 %) и високата инфлация на потребителските 

цени (почти 12 %) в последната година от възходящата фаза на икономическия 

цикъл, когато икономиката вече е прегряла. За разглеждания период средният 

годишен темп на изменение на  пенсиите е 7.0 %, а на МОД е 5.7 %, но ако се 

изолира влиянието на “необичайната” 2008 г., двата темпа биха били много 

близки. Това показва, че предлаганата система за динамика на МОД в 

дългосрочен план може да подкрепя достатъчно надеждно социалните фондове.  

 

Графика 6.2. Условни темпове на нарастване на пенсиите и МОД (%) 
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Източник: Собствени изчисления.  

 

Недостатъци. Предлаганата система има, разбира се, и недостатъци. Те са 

основно в две направления. Едното е изоставането във времето на промените на 

МОД. Валидните през дадена година МОД ще се основават на данни за 

производителността на труда от предходни години. Това в дългосрочен план се 

изглажда във времето, но в краткосрочен план може да създаде проблеми, особено 

в условията на рязко настъпила дълбока рецесия, когато предприятията имат 
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затруднения с реализацията и трябва да се борят за намаляване на разходите, а в 

същото време трябва да увеличават МОД заради позитивни показатели от 

предходни години. Именно такава е ситуацията в България през 2009 г. и 2010 

година.  

Другият недостатък на системата е по линия на наличните данни. 

Диференцирането на динамиката на МОД по сектори и по региони е възможно, но 

секторите са сравнително окрупнени – номенклатура А3 и А10, а регионалният 

разрез е възможен със съществено изоставане от 2 години.  

 

6.2. Съобразно нуждите на пенсионната система 

Система за МОД може да бъде конструирана и изцяло въз основа на 

нуждите на пенсионната система.   В този случай тя би изглеждала по следния 

начин: 

(6.2) 
1

1

1

11 5.05.0 
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З
хТПЦТМ , като  

1t

ijkТМ - годишен темп на нарастване на МОД за икономическа дейност i, за 

група професии j, за регион k в година t+1; 

1tТПЦ - годишен темп на нарастване на хармонизирания индекс на 

потребителските цени в година t-1; 

1t

ijkТСОД  - годишен темп на нарастване на средния осигурителен доход за 

икономическа дейност i, за група професии j, за регион k в година t-

1; 

1t

ijkЗ - брой на заетите в икономическа дейност i, за група професии j, за 

регион k в година t-1; 
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1tЗ  - общ брой на заетите в година t-1. 

При такава система, темпът на нарастване на МОД за дадена икономическа 

дейност, за дадена група професии в тази дейност и за даден регион се определя 

от инфлацията на потребителските цени и от темпа на изменение на средния 

осигурителен доход за съответната дейност, за съответната група професии и 

съответния регион. Логиката на този вариант е, че по този начин се осигурява 

нарастване на осигурителните прагове точно с такива темпове, с каквито следва 

да нарастват пенсиите по “швейцарското правило”. Това е ясно от самата 

формулировка – инфлацията на потребителските цени е пряко отразена в темпа на 

нарастване на МОД, а средният осигурителен доход за страната е средно-

претеглен от средните осигурителни доходи по икономически дейности, групи 

професии и региони.     

Данните, които са необходими за прилагането на този подход, са налични с 

месечна честота – както и хармонизирания индекс на потребителските цени, така 

и средният осигурителен доход се получават 40 дни след изтичане на съответния 

месец. Това означава, че когато се провеждат преговорите за МОД (обикновено 

юли - август на текущата година), ще е възможно в тях да се отрази на практика 

най-актуалното състояние на икономиката – това към месец май или юни на 

текущата година. Освен това, трябва да се отбележат още два важни факта. 

Данните за средния осигурителен доход са налични по най-подробната 

номенклатура по икономически дейности и по групи професии, така че не се 

налага агрегация до по-едра номенклатура на дейностите. Също така, данни за 

средния доход могат да бъдат налични и в регионален разрез.    

Ако този подход се приложи към данни от 2013 г. то би се получил следният 

резултат – темпът на нарастване на средния МОД ще бъде 2.68 %, толкова, с 
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колкото следва да се индексират пенсиите от 01. 07. 2014 година
34

. МОД за 

различните дейности, професии и региони ще нараснат различно – някои повече, 

някои по-малко от този среден темп. Но като цяло, средният прираст ще бъде 

именно 2.68 %. Това се вижда от следното изчисление:  

%68.2%96.4.05.0%39.05.05.05.0 201320132015  ххТСОДТПЦТМ

 Този подход може да се приложи и не с годишните данни за 2013 г., а с 

месечни данни за периода юни 2013 - юни 2014 година. Тогава резултатът би бил 

друг – вероятно по-нисък
35

.  

И настоящият вариант, както и първият предложен, има своите предимства 

и недостатъци. Ето какви са те. 

Предимства. Вариантът осигурява темпове на нарастване на МОД, които 

отговарят напълно на темповете, с които се индексират пенсиите. Освен това, 

данните за евентуално прилагане на този вариант са налични във възможно най-

подробната номенклатура в разрези по дейности, професии и региони и това дава 

възможност подходът да се прилага при една детайлност, която отговаря 

еднозначно на детайлността, с която се договарят МОД. Също така, предимство е, 

че честотата на данните позволява преговорите за МОД да се извършват като се 

отчита възможно най-актуалното състояние на икономиката.  

Недостатъци. Недостатъците са основно два. От една страна е липсата на 

пряка връзка с производителността на труда. Косвена връзка може да има чрез 

темповете на нарастване на осигурителните доходи, в които би трябвало да 

рефлектира увеличението на производителността на труда посредством 

формирането на заплатите. Но доколко тази зависимост е косвена, тя може не 

винаги да се проявява, защото може да въздействат и други фактори. Степента на 

                                                 
 
35

 Не можем да представим конкретна числова илюстрация, защото към момента на изработването на този доклад не 

можахме да получим окончателни данни за средните осигурителни доходи към средата на 2014 година. Но за периода 

юни 2013 - юни 2014 г. хармонизираният индекс на потребителските цени показва дефлация (-1.3 %). 
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това разминаване е илюстрирана на Графика 6.2, където се вижда разликата 

темповете на нарастване пенсиите и темповете на нарастване на 

производителността на труда (на графиката това са темповете на МОД, тъй като 

там се предполага, че МОД се изменят съобразно производителността). 

Другият недостатък е, както и при първия предложен вариант,  че МОД, 

които се договарят през текущата година и ще действат през следващата година, 

се определят на базата на данни от предходната година или в най-добрия случай 

на базата на данни от второто полугодие на предходната година и първото 

полугодие от текущата година.  

 

6.3. Комбиниран подход 

Един естествен начин да се комбинират предимствата и да се тушират в 

определена степен недостатъците на предложените в предишните два раздела 

подходи е да се направи комбинация от тях. С други думи възможно е  МОД да се 

актуализират на базата на следната формула: 

21 21 ТМхТМхТМ  , 1,0, 2121  ххxx , като 

ТМ – темп на нарастване на МОД, 

ТМ1 – темп на нарастване на МОД, изчислен въз основа на 

производителността на труда (т.е. по някой от предложените варианти 

6.1а. -6.1г.), 

ТМ2 – темп на нарастване на МОД, изчислен въз основа на темпа на 

нарастване на пенсиите (т.е. 6.2.), 

21, хх  - теглови коефициенти, изразяващи относителното предпочитание 

към това МОД да са съобразени с производителността на труда или с 

темповете на нарастване на пенсиите. 
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Идеята на този подход е да предложи такава динамика на МОД, която да 

съвместява изменения, съобразени както с производителността на труда, така и с 

нуждата за поддържане на пенсионната система. В зависимост от конкретното 

значение на тегловите коефициенти, може да се предаде по-голямо или по-малко 

значение на определен неин компонент. Ако коефициентът 1х е по-голям от 2х  

(например 2/3 спрямо 1/3), това би означавало, че по-голяма важност се придава 

на това МОД да се развиват съобразно производителността на труда, т.е. да не 

създават мотивация за намаляване на работните места и за сиви практики.   

Формулата, основана на този подход аналитично се записва по следния 

начин, като означенията са същите както в предложените по-горе варианти.  

(6.3) )5.05.0( 1

1

1

1

2

1

1

1 
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Формулата може да се прилага за всички случаи и всички разрези – по 

дейности и региони, които са допустими за разгледаните по-горе варианти (6.1.) (с 

неговите модификации 6.1а. - 6.1г.) и (6.2.). Ако тя се приложи с данните за 2013 

г., при положение, че се приемат теглови коефициенти, равни съответно на две 

трети и една трета, за темпа на нарастване на средния МОД за 2015 г. спрямо 2014 

г., ще се получи: 

%27.1%68.2
3

1
%546.0

3

22015 ТМ  

Предимства. Тази формула комбинира предимствата и донякъде тушира 

недостатъците на предходните две системи. При нея се отчитат най-важните 

компоненти на обективната икономическа среда, които имат отношение към 

разглежданите процеси – производителността на труда, инфлацията, 

осигурителните доходи. Та дава възможност динамиката на МОД да отчита, както 

динамиката на производителността на труда, така и нуждите на социалните 
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системи. Също така, при нея може да се прилага съответна социална политика 

чрез избор на тегла, които да дават по-голямо или по-малко значение на даден 

неин компонент. 

Недостатъци. Недостатък е това, което важи и за двете системи - (6.1) и 

(6.2). А именно, че се базира на данни от изминал период. Друг недостатък е, че и 

динамиката на производителността на труда, и динамиката на нуждите на 

пенсионната система са отразени, но не изцяло, а само частично в размер, 

кореспондиращ на съответния теглови коефициент.   

 

6.4. С поглед в бъдещето 

Един от недостатъците на предходните системи е, че те почиват на данни от 

изминал период. Според тези системи МОД, които са валидни за дадена година се 

основават на икономически показатели, които са се оформили преди една година 

или в най-добрия случай - преди половин година. Това е неизбежно – ако дадена 

система ще почива на обективни отчетни данни, тогава няма как тя да не е 

построена върху ретроспекция.  Логиката е, че се разчита на инерционността на 

икономическата система, на това, че измененията в нея стават бавно и че 

възможните колебания се изглаждат в дългосрочен план.  

Единственият начин този проблем да бъде преодолян е да се предложи 

система за МОД, чиято динамика да е съобразена с прогнозни икономически 

величини. Т.е. когато в дадена година се преговаря и се решава за равнищата на 

МОД за следващата година, тези равнища да бъдат съобразени с прогнозните 

икономически показатели за следващата година. Тогава, ако прогнозите се окажат 

достатъчно акуратни, ще има пълно съответствие между действащите за годината 

МОД и икономическите показатели за същата година.   
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Такъв подход е възможно да се осъществи. Но неговото приложение би 

било донякъде ограничено, тъй като официални прогнози се изготвят и 

публикуват регулярно за много малко икономически показатели – предимно 

макро-показатели. За целта може да се използва средносрочната бюджетна 

прогноза, която се изготвя ежегодно към мотивите на държавния бюджет. Въз 

основа на данните от нея за прогнозната стойност на БВП за следващата година 

може да се предложи следната динамика на МОД:   

(6.4) 
11   tt

ijk ТОБПТМ  , където: 

1t

ijkТМ - годишен темп на нарастване на МОД за икономическа дейност i, за 

група професии j, за регион k в година t+1; 

1tТОБП - годишен темп на нарастване на очаквания брутен вътрешен 

продукт в номинално изражение за година t+1, според официалната 

прогноза в средата на година t; 

  - параметър, който подлежи на емпирична иконометрична оценка. 

Тази формула е аналог на формула (6.1.) с две разлики. Едната разлика се 

дължи именно на стремежа да се преодолее недостатъка на изоставащите отчетни 

данни – тази формула е обърната в перспектива, според очакванията, а не в 

ретроспектива, според отчетните данни. Втората разлика е, че се основава на 

прогнозата за нарастване на БВП, а не на производителността. Но при еднакво 

или поне близко количество на вложения в производството труд на национално 

равнище двата показателя биха съвпадали.     

Използвайки данните за очаквания ръст на БВП за 2015 г. от 

средносрочната бюджетна прогноза, одобрена от МС през 2014 г., средният темп 

за изменение на МОД през следващата година, според предложената формула, 

може да се изчисли (при бета коефициент равен на 0.6) по следния начин: 
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%6.3%1.511   хТОБПТМ tt

ijk   

Какви са предимствата и недостатъците на този подход? 

Предимства. Голямото предимство на този подход е, че се основава на 

прогнозни данни и така може да се получи пълен синхрон между динамиката на 

МОД и динамиката на текущата икономическа среда. Освен това, изчисленията 

стават бързо и лесно на базата на достъпни официални данни. 

Недостатъци. Недостатък е, че формулата дава възможност да се изчисли 

само един показател, който да се използва като среден темп на промяна на МОД, 

тъй като не се правят официални прогнози за очакваното изменение на БВП (или 

БДС) в разрези по сектори и по региони. Друг съществен недостатък е  

възможното несбъдване на прогнозите. Ако има съществени отклонения между 

фактическите (отчетните) стойности на БВП и очакваните стойности на БВП, то 

няма да се получи желаният синхрон между динамиката на МОД и динамиката на 

икономическата среда
36

. Това налага, при възприемане на предлагания подход, да 

се предвиди в него и механизъм за последващи корекции в случаите на по-

съществени разминавания между прогнозни и отчетни данни.    

 

6.5. Бъдеще и минало заедно  

Както се вижда от направения в предходните раздели анализ и двата 

подхода за система на МОД (този, основан на отчетни данни и този, основан на 

прогнозни данни) имат определени предимства и недостатъци. Естествено е да се 

разгледа и възможността те да се обединят, за да се използват предимствата и на 

двата подхода.  

                                                 
36

 Известно различие между прогнозни и отчетни стойности е неизбежно. Но понякога такова разминаване може да 

бъде и доста голямо. Например, прогнозата, заложена в бюджета за 2009 г. предвижда растеж на икономиката, докато 

фактическата реализация показа дълбока рецесия (-5.5 %).    
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Използване на исторически данни само за себе си е обосновано от това, че 

икономиката се развива инерционно и резултатите от минал период оказват 

влияние върху тези в бъдещ период. В същото време тъй като процесът на 

договаряне на МОД за дадена година дава възможност да се отчитат и 

официалните очаквания за тази година, добре е да се използва и тази информация. 

Това може да стане като се интегрират в една формула двата подхода: 

21 21 ТМyТМyТМ  , 1,0, 2121  yyyy , като  

ТМ – темп на нарастване на МОД; 

ТМ1 – темп на нарастване на МОД, изчислен въз основа на прогнозни данни 

(т.е. по вариант 6.4.); 

ТМ2 – темп на нарастване на МОД, изчислен въз основа на исторически 

данни (т.е. по някой от вариантите 6.1. -.6.3.); 

21, yy - теглови коефициенти, изразяващи относителното предпочитание 

към това МОД да са съобразени с очакванията за бъдещо развитие 

на икономиката или с историческите отчетни данни. 

При този подход, въз основа на вече предложените в горните раздели 

варианти, най-общият вид на формулата за динамика на МОД изглежда по 

следния начин:  

(6.5) ))5.05.0(( 1

1

1

1

2

1

121

1 
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като всички означения са дефинирани по-горе.  

За илюстрация може да се разгледа приложението на формулата при 

предположението, че за ретроспекция е избран вариант 6.3 и че няма определени 

предпочитания между исторически и прогнозни данни (т.е. 5.021  yy ). Тогава 

се получава: 
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Предимства. Предимствата на този подход са, че комбинира историческите 

и прогнозните данни и така използва напълно наличната информация. 

Недостатъци. Недостатъците са свързани предимно с малкото налични 

прогнозни данни и възможните отклонения на прогнозите от фактическата 

реализация, които са коментирани подробно при предходния вариант.  

 

7. Основни изводи и заключение 

Анализът в доклада води до извода, че системата на МОД следва да се 

разглежда дуално. От една страна, тя е елемент на макроикономическата социална 

политика, целящ да осигури изсветляване на неформалната икономика и 

постъпления в социалните фондове. От друга страна, тя е и инструмент за намеса 

на пазара на труда, който може да има влияние върху размера на заетостта, 

разпределението на доходите и мотивацията за  неформални практики.   

Фактите показват, че системата на МОД е изпълнявала успешно  

предназначението си на компонент на макроикономическата социална политика. 

Тя е изиграла исторически и продължава да играе позитивна роля за изсветляване 

на неформалната икономика, за  стимулиране на коректната конкуренция между 

производителите, за осигурителните права на множество индивиди, за 

попълването на социалните фондове и за ограничаване на техните дефицити. 

Обаче другият аспект на системата на МОД – като инструмент на пазара на 

труда, на този етап не е добре проучен, а в същото време има индикации, че той 

придобива все по-голямо значение. Това налага системата да бъде обект на по-
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задълбочена дискусия от гледна точка на ролята й като модел на  индустриални 

отношения за пазара на труд, който модел може да има влияние върху заетостта, 

върху структурата на възнагражденията, върху преразпределението на доходите и 

върху мотивацията за използване на сиви практики.  

Докладът запълва в определена степен тази празнина. В него се достига до 

извода, че колкото повече нарастват МОД (особено когато това става 

несъобразено с икономическите фундаменти), толкова повече ще се засилва 

влиянието на МОД като инструмент на пазара на труда и толкова  по-трудно ще 

бъде МОД да се използват за борба с неформалната икономика. Толкова по-

трудни ще стават и преговорите за тях.  

Друг важен извод на доклада е, че неизбежното влияние на МОД върху 

пазара на труд означава, че изсветляването на българската икономика не може да 

стане само чрез систематично им повишаване. Няма да е възможно с един 

инструмент (МОД) да се постигне едновременно и значително изсветляване на 

неформалната икономика и позитивни ефекти на пазара на труда от гледна точка 

на заетост. Наред с МОД, ще са необходими и други активни мерки за намаляване 

на  неформалната икономика в България.  

В доклада се разглежда и процедурата за преговори по МОД, като се 

анализират и нейните позитивни страни и някои нейни проблеми.  Аргументира 

се, че има основания да се обмисли възможността за една по-“мека” 

регламентация на процеса. Има вече натрупан практически опит от повече от една 

декада с добри и не толкова добри аспекти. Той може да послужи за основа и да 

бъде преосмислен, така че да се създаде определена регламентация на процеса, 

което да спомогне за подобряване на неговата ефективност.     

В доклада подробно се дискутира въпросът за влиянието на МОД върху 

заетостта и неформалната икономика. Изтъкнато е, че този въпрос понастоящем е 
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неправилно фокусиран – той се разглежда върху плоскостта на това дали такова 

влияние няма или има с цел да се оправдае едно поредно увеличаване на МОД. 

Такава постановка е разбираема, предвид изначалната роля на МОД като елемент 

на социалната политика, но е едностранчива.  

Картината не е черно-бяла. Правилното разбиране за МОД е, че те влияят 

върху заетостта и съответно върху мотивацията за използване на неформални 

практики, но това влияние се реализира по различен начин за различните 

производители. Това влияние трудно се идентифицира технически, защото се 

замъглява от факта, че МОД влияят едновременно и заедно и с други фактори. Но 

това, че идентификацията на това влияние е технически трудно не променя 

фактът, че МОД, като вид разход, неизбежно оказват своето влияние върху 

икономическата жизненост на предприятията и съответно върху заетостта и 

неформалната икономика. По задълбочен и детайлизиран анализ, извършен с 

подходящ апарат и достатъчно надеждни данни, би могъл да разкрие влиянието 

на МОД.    

Увеличаването на МОД, особено когато това става несвързано с 

икономическите фундаменти, при равни други условия, може да доведе до 

различни резултати в зависимост от конкурентната структура на пазарите и от 

реакцията на производителите. Резултатите могат да бъдат в различна степен 

инфлация, загуба на работни места, увеличаване на  неформалната икономика, 

намалени социални придобивки за работниците, намалена печалба за 

производителите или комбинация от тях. Очевидно, такива резултати, с 

изключение на последния случай, едва ли са желателни от гледна точка на 

обществения интерес.  

Това, че увеличаването на МОД увеличава разходите на производителите и 

това може да повлияе негативно на инфлацията или на заетостта, обаче не 
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означава, че МОД не трябва да се повишават. Означава, че МОД могат да се 

повишават, но това трябва да става внимателно, съобразно обективните 

икономически обстоятелства.  

Основната цел на системата на МОД е да попълва социалните фондове, от 

които се подържат пенсионната система и здравеопазването. Цената на 

поддържането на тези системи неизбежно нараства с времето – разходите за 

живот на пенсионерите нарастват заради инфлацията, заплатите на медицинския 

персонал, цените на лекарствата, режийните на болничните заведения също 

нарастват с времето. Поради това МОД следва да нарастват. От гледна точка на 

икономиката на предприятията МОД могат да нарастват така, както нарастват 

производствените разходи за ток, газ, наеми или суровини и материали. Целият 

въпрос е това да става съобразно обективните икономически обстоятелства така, 

че да се отчитат различните фактори и разностранните аспекти на този сложен 

процес, така че да няма (или да бъдат сведени до минимум) негативните 

последствия от намаляване на официалната заетост или разрастване на 

неформалната икономика. Именно по този начин следва да се гледа на въпроса за 

влиянието на МОД върху заетостта и неформалната икономика. Фокусът трябва 

да бъде не върху това дали има или няма такава негативна зависимост, а по какъв 

начин тя да се взима предвид в комбинация с обективните икономически 

обстоятелства, така че повишаването на МОД да не води до стимули за 

нарастване на неформалната икономика и съответно да не подрива 

конкурентоспособността на предприятията и заетостта.  

Именно това е и основният резултат на доклада. В него са представени пет 

различни системи за МОД, чиято цел е да предложат такива правила за 

изменението на МОД във времето, които да гарантират както липса на мотивация 

за неформални практики и за намаляване на заетостта, така и съобразяване с 



 

1  

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2007-2013 
Проект „Ограничаване и превенция на неформалната икономика” 

Проектът се осъществява от Асоциация на индустриалния капитал в България, 

с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, 
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз и Република България, 

по договор BG051PO001-2.1.05 

ИНВЕСТИРА ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ 

 

     
     

                

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 

Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Асоциация на индустриалния капитал в България   

и при никакви обстоятелства не може да се приема, 

че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз или Агенция по заетостта. 

ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

65 

необходимостта за адекватни постъпления в социалните фондове. Т.е. въплъщават 

в себе си разбирането за дуалния характер на МОД и допускат гъвкавост при 

определянето на праговете. И петте системи почиват на солидни икономически 

аргументи, ориентирани са практически и са лесно използваеми. Те могат да 

бъдат използвани поотделно или заедно – в комбинация. Примерни разчети по тях 

дават ориентир за темп на нарастване на средния МОД за 2015 г. спрямо 2014 г. в 

интервала 0.55 % - 3.60 %.  

Системите нямат за цел да задават “точно” изменение на МОД, а да 

предложат аргументирани ориентири. Такава цел няма смисъл - при сегашната 

нормативна уредба МОД по икономически дейности и квалификационни групи 

професии следва да се договарят между социалните партньори. И това е най-

добрият възможен вариант – нищо не може да замени свободното договаряне, при 

което може да се отчитат всички специфики към всеки даден момент и във  всяка 

икономическа дейност. Обаче, без да се ограничава свободата на договарянето, би 

било рационално да има система (или системи), която да отчита икономически 

дадености и по този начин да дава обективна основа за постигането на 

разбирателство при договарянето.  
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1. Въведение и основни резултати   

Настоящият доклад излага резултатите от иконометрично изследване на 

влиянието на минималните осигурителни прагове върху неформалната икономика 

в България  за периода 2003 - 2012 година. Неговата цел е да бъдат верифицирани 

и допълнени обективно резултатите от анализите на набраните данни в резултат 

от национално представителното изследване сред работодателите и работниците и 

служителите. 

Минималните осигурителни прагове (МОД
37

) са въведени в България през 

2003 г. с цел осигурителните плащания да се доближат до и да съответстват в по-

голяма степен на фактически получаваните възнаграждения. Те се определят въз 

основа на преговори между национално представени работодателски организации 

и профсъюзи и се одобряват окончателно от държавните органи по 

административен път.  

Макар че има вече наложена практика, процедурата за определяне на МОД 

не е добре регулирана и често поражда проблеми. Един от тях е, че в редица 

случаи държавната администрация одобрява (след преговори или без преговори) 

МОД, които не отговарят на обективните икономически условия по отношение на 

увеличаването на разходите на работодателите за труд. Това създава предпоставки 

за намаляване на заетостта и за увеличаване на неформалната икономика, защото 

в много случаи, за да останат конкурентоспособни, работодателите или трябва да 

съкратят персонал, или да намерят източници за намаляване на разходите – 

включително избягване на данъчни и осигурителни плащания към държавата.  

В тази връзка, Съветът на Европейския съюз отправя специфична препоръка 

към България “... да направи преглед на минималните осигурителни прагове, за да 

                                                 
37

 Термините минимални осигурителни прагове и минимални осигурителни доходи (МОД) се използват в настоящото 

изследване като синоними. Съкращението МОД е придобило по-голяма гражданственост и поради това именно то се 

използва в текста.  
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гарантира, че системата не оскъпява наемането на нискоквалифицираните 

работници”
38

. При такъв преглед естествено е да се постави и въпросът за 

евентуалното влияние на системата на МОД както върху заетостта, така и върху 

неформалната икономика, защото, ако МОД оскъпяват труда, без това да отразява 

реалните икономически и пазарни тенденции и по този начин водят до 

намаляване на заетостта, то в същото време това генерира мотивация и за 

работодателите и за работниците да преминат към неформални отношения. 

Влиянието на системата на МОД върху заетостта в България е сравнително 

слабо проучвано и малкото публикувани резултати са нееднозначни и често 

неопределени. В изследване на БТПП
39

 се  стига до извода, че “...влиянието  на 

различните МОД се различава както между икономически дейности, така и между 

квалификационни групи професии, така и по години и не може да бъде откроена 

ясна тенденция”. Подробен анализ на пазара на труда за периода 2003 – 2011г., 

публикуван от Министерството на финансите
40

, стига до извода, че “... На 

агрегирано ниво не се наблюдава значимо негативно влияние на увеличението на 

минималните осигурителни прагове върху броя на лицата, осигурени на 

минимален праг”, както и “Динамиката на нискоквалифицираните осигурени лица 

... може да се оцени като разнопосочна в периода след настъпването на кризата в 

България. Последното до голяма степен обуславя тезата за влияние на 

допълнителни фактори, извън МОД”.  

В същото време има и по-определени виждания. Според обширно анкетно 

проучване на МТСП “... в национален план преобладаващата част както от 

работодателите, така и от работниците/служителите не възприемат МОД като 

                                                 
38

 Съвет на Европейския съюз, специфични препоръки към България, 09. 07. 2013 г.  
39

 Ефекти от динамиката в минималните осигурителни прагове върху пазара на труда, Анализи на тристранното 

сътрудничество в България, БТПП, Проект TRUST, 2014 г., стр. 109.    
40

 Пазар на труда, конкурентоспособност и влияние на минималните осигурителни прагове, Министерство на 

финансите, 2013 г.  
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фактор, влияещ негативно върху декларираната заетост и пазара на труда”
41

. 

Докато разчети на Института за пазарна икономика показват, че МОД намаляват 

заетостта
42

.  

Аналитични изследвания за влиянието на системата на МОД върху 

неформалната икономика в България практически липсват. В настоящия доклад се 

дискутира първия опит в това отношение - резултатите от иконометрична оценка 

на влиянието на МОД върху неформалната икономика в България. Основните 

изводи, до които се достига в него са следните: 

 Върху неформалната икономика в България влияят цял комплекс от 

множество фактори - МОД, икономическата активност,  структурата на 

работната сила, фискалната и бизнес свобода, свободата на трудовото 

законодателство,  имплицитните данъци върху труда, политиките на пазара 

на труда, качеството на регулациите, конкретни единични мерки за борба 

със сивата икономика. Всички те имат своето значение и под една или друга 

форма, в един или друг период, имат статистически значимо влияние. Във 

всеки даден момент те съвкупно определят размера и динамиката на 

неформалната икономика; 

 Влиянието на МОД, само за себе си, може да се идентифицира само, ако 

надеждно бъде изолирано влиянието на другите идентифицирани фактори. 

В противен случай може да се достигне до подвеждащи резултати.  

 Изолирането на влиянието на другите фактори чрез  емпирично оценени в 

изследването иконометрични модели показва, че МОД влияят позитивно на 

неформалната икономика. Повишаването на МОД води до повишаване на 

                                                 
41

 Аналитичен доклад: “Провеждане на изследване относно влиянието на МОД  върху заетостта”, 2014 г., МТСП. 
42

 Оценка на въздействието на промяната на минималните осигурителни прагове през 2009 г. Анализ на резултати 

от социологическо изследване на Института за пазарна икономика (ИПИ), март 2009 г. 
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неформалната икономика (в едни случаи) или до повишаване на риска от 

разрастване на неформалната икономика (в други случаи); 

 Формата, чрез която се проявява влиянието на МОД върху неформалната 

икономика е чрез съотношението МОД/Средна заплата в съответната 

икономическа дейност. Нарастващо съотношение на МОД спрямо средната 

работна заплата в даден сектор (т.е. изпреварващ ръст на МОД спрямо 

средната заплата), при равни други условия, води до увеличаване на 

неформалната икономика в този сектор; 

 От горното следва, че е много вероятно МОД да влияят и върху 

официалната заетост. Щом МОД влияят върху неформалната заетост, то 

много е вероятно да влияят и върху формалната заетост, тъй като те са 

естествено свързани.  Да се счита, че МОД не влияят върху официалната 

заетост означава, в крайна сметка, да се счита, че производствените разходи 

не влияят по никакъв начин на конкурентоспособността на фирмите и оттам 

- на заетостта. Това, разбира се, не може да бъде вярно.     

Докладът има следната структура. В Раздел 2 се дава постановката на 

проблема, който се изследва. В Раздел 3 се дискутират избраните показатели за 

размера на неформалната икономика. В Раздел 4 се дискутират фактори, влияещи 

върху динамиката на неформалната икономика. Методологията на изследването е 

изложена в Раздел 5. Следващият Раздел 6 описва получените иконометрични 

оценки за конструираните модели. Раздел 7 описва влиянието на МОД, както и 

влиянието на другите оценявани фактори. В Раздел 8 са дадени редица 

приложения,  илюстриращи процедурите на изследването.   
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2. Постановка на проблема 

Достигането до отговор на въпроса дали и как МОД влияят върху 

неформалната икономика не е лесно по три съществени причини.  

Първо, МОД са мезо-величини. Те се определят на ниво икономически 

дейности и тяхното влияние върху неформалната икономика трябва да бъде 

търсено именно на такова ниво. В същото време, в България липсват 

статистически и иконометрични изследвания за размера и динамиката на 

неформалната икономика по икономически дейности. Има изследвания на 

макроикономическо ниво, но по редица причини, включително и методологични, 

такива изследвания на ниво икономически дейности липсват.  

Второ, характера на взаимодействието между МОД и неформалния сектор. 

При повърхностен поглед изглежда, че МОД влияят много позитивно – те 

постоянно нарастват, откакто са въведени, а неформалната икономика има 

тенденция да намалява
43

. Зависимостта изглежда очевидна. Проблемът, обаче, е в 

това, че върху динамиката на неформалната икономика влияние оказват и други 

фактори и без те да се отчитат не е възможно да се каже какво точно е влиянието 

на МОД. Например, през 2011 г. е въведено директното свързване на всички 

касови апарати с НАП, което безспорно допринася за изсветляване на 

неформалната икономика. През същата година са увеличени и МОД. Очевидно 

намаляването на неформалната икономика през тази година се дължи по-скоро на 

първата мярка, а не на втората. С една дума - необходимо е отчитането на 

множеството фактори, които могат да влияят и влияят върху неформалната 

икономика, както и съответно необходимо е изолирането на тяхното влияние, така 

                                                 
43

 Това, че неформалната икономика на национално ниво има тенденция да намалява в периода 2003 – 2013 г. може да 

се види от различни източници: динамиката на Композитния индекс “Икономика на светло”,  който се публикува от 

АИКБ, публикациите на Центъра за изследване на демокрацията, широко известните и приети в международните 

институции публикации на проф. Schneider, дооценките на БВП, които се изчисляват от НСИ. 
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че да се изясни самостоятелната роля на МОД за размера и динамиката на 

неформалната икономика.  

Трето, причини от технически характер. За да може да се установи 

статистически надеждно дадено влияние, следва да има достатъчно много 

наблюдения върху необходимите променливи, които наблюдения да са 

съпоставими във времето. Това не е налице във всички случаи. За някои величини 

няма официални статистически данни на ниво икономически дейности за всички 

години от периода 2003 - 2013 година. Също така, през 2007 г. се извършва 

промяна на Националния класификатор на икономическите дейности, при което 

се минава към нова класификация. И накрая, има разминаване в класификацията 

между данните за МОД (които се определят на ниво класове икономически 

дейности) и данните за работната сила от изследването на Националния 

статистически институт  “Наблюдение на работното сила”, които са ниво сектор 

икономически дейности.  

 

3. Неформалната икономика в България на ниво икономическа 

дейност   

Първият въпрос, който стои за разрешаване пред настоящето изследване, е 

за оценката на размера и динамиката неформалната икономика на ниво 

икономическа дейност в периода 2003 – 2013 г., когато е действала системата на 

МОД. Както е подчертано в Раздел 1 на доклада, в България няма научни 

изследвания в тази насока, което е резултат от методологическата празнота в 

икономическата литература, както и от относителното неглижиране на тази 

проблематика допреди няколко години. 

В настоящото изследване се приема, че оценка за размера на неформалната 

икономика по икономически дейности може да се получи на базата на седем 
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показателя от Наблюдението на работната сила, което се провежда от 

Националния статистически институт. По-точно, тези показатели са 

относителните дялове на следните групи лица спрямо всички заети в дадената 

дейност:   

 Наети лица без договор; 

 Неплатени семейни работници; 

 Наети лица със срочен договор; 

 Заети лица на непълно работно време; 

 Заети лица в малки предприятия – до 10 заети включително;  

 Самостоятелно заети лица; 

 Работодатели. 

Докато за първите две групи лица е ясно, че отразяват размера на 

неформалната икономика, другите групи следва да бъдат пояснени. Добре 

известен факт от икономическата литература, който се потвърждава и от 

практиката на данъчните администрации, е, че неформалната икономика се 

концентрира в най-голяма степен при малките предприятия, при работодателите в 

малките предприятия, при самонаетите, при наетите със срочни договори. 

Специално в България продължава да е широко разпространена практиката да се 

работи с фиктивни трудови договори и да се наемат работници формално на 

непълно работно време
44

.    

Това съвсем не означава, че всеки, който работи на намалено работно време 

или е самостоятелно зает е непременно в неформалната икономика. Нито, че 

                                                 
44

 Тези и подобни индикатори са използвани, макар в различен контекст, за оценка на размера на неформалната 

икономика. Първият, летият и шестият от изброените показатели са използвани на макро ниво във Fialova, K., 

Schneider, O., Labor Institutions and Their Impact on Shadow Economies in Europe, Policy Research Working Paper, 5913, 

2011, The World Bank. Вторият, шестият и седмият са използвани на регионално ниво например в Comola, M., de 

Mello, L., How Does Decentralized Minimum-Wage Setting Affect Unemployment and Informality? The Case of Indonesia, 

Working Paper 710, 2009, OECD.  



 

1  

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2007-2013 
Проект „Ограничаване и превенция на неформалната икономика” 

Проектът се осъществява от Асоциация на индустриалния капитал в България, 

с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, 
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз и Република България, 

по договор BG051PO001-2.1.05 

ИНВЕСТИРА ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ 

 

     
     

                

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 

Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Асоциация на индустриалния капитал в България   

и при никакви обстоятелства не може да се приема, 

че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз или Агенция по заетостта. 

ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

76 

всяка малка фирма непременно е изцяло в неформалната икономика. Но 

определено нарастването на изброените групи заети води до нарастване на риска 

от разширяване на неформалната икономика. При самонаетите, при малките 

фирми и при другите разглеждани групи има по-труден достъп до капитал, по-

голяма пазарна уязвимост
45

, а неформалните практики са по-лесно приложими и 

по-трудно проследими. Това е основанието да бъде разглеждан по-широк кръг от 

индикатори за неформалната икономика – изследването може да се фокусира и 

само върху първите два индикатора, но разглеждането на по-широк кръг от 

показатели дава възможност да се осмислят процесите по-широко, да се затвърдят 

резултатите и да се засилят изводите.  

 

4. Фактори, влияещи върху динамиката на неформалната 

икономика в България 

На настоящия етап, в икономическата литература няма установени фактори, 

за които да е прието, че всеобщо и универсално влияят върху размера и 

динамиката на неформалната икономика.  Мащабът на това явление се определя 

от взаимодействието между множество разнообразни фактори, които могат да 

бъдат различни по време и по място, както и по силата на въздействието си. 

Някои изследователи дори считат, че явлението не може да бъде обяснено само с 

икономически фактори и наблягат на необходимостта от интердисциплинарни 

изследвания
46

.  

Независимо от това, редица изследвания показват направленията, в които 

следва да се търси обяснение на базата на натрупания опит. В контекста на 

                                                 
45

 Fiess, N., Figazza, M., Maloney, W., Informality and Macroeconomic Fluctuations, IZA Discussion Paper 3519, Bonn, 

2008.  
46

 Виж например Enste, D., Shadow Economy and Institutional Change in Transition Countries, In Belev, B. (edd) The 

Informal Ecnomy in the EU Accession Countries: size, Scope, Trends and Chanlanges  to the Process  of EU Enlargement, 

Sofia, Center for the Study of Democracy.  
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настоящето изследване изглежда логично да се потърсят от една страна макро-

фактори, които влияят на всички икономически субекти и от друга страна, 

фактори на ниво икономически дейности, доколкото изследването е фокусирано 

върху потенциалното влияние на МОД, които са именно на ниво икономически 

дейности. В същото време, следва да се отчитат реалностите относно наличността 

на данните, честотата и агрегацията, с която се публикуват различните 

показатели
47

.   

 

4.1. Макрофактори 

Анализите в икономическата литература са идентифицирали множество 

макроикономически фактори, които могат да имат влияние върху размера и 

динамиката на неформалната икономика – от институционалната уредба на 

трудовия пазар, през качеството на икономическите политики и 

законодателството, до нивото на корупция в страната.  

От гледна точка на трудовия пазар, настоящият доклад анализира няколко 

фактора – данъчното бреме, степента на свобода на договаряне в трудовото 

законодателство, размера на средствата, отделяни за активните и пасивните мерки 

на трудовия пазар. Това е логично. Данъчното бреме върху доходите от труд се 

счита за един от най-важните фактори, измежду институционалните регламенти 

на трудовия пазар. Размерът на данъците влияе върху решенията на индивидите 

да предлагат определено количество труд на формалния сектор или на 

неформалния сектор. Колкото по-високи са данъците, колкото по-голяма е 

разликата между разходите за труд и нетното възнаграждение на работниците и 

служителите, толкова повече мотивация има за укриване на доходите, при равни 

други условия. Високите данъци могат да породят т.н. порочен кръг – те 

                                                 
47

Дефинициите на всички променливи, които са използвани в изследването, както и източниците на данните за тях, са 

показани в Приложение 1.  
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мотивират укриването на доходи, което води до намаляване на данъчните 

приходи, резултиращо в по-ниски нива на публичните услуги и по-некачествена 

администрация
48

.  

Степента на свобода на договаряне на трудовия пазар също е важна. 

Естествено е този пазар да се регулира поради неговата социална специфика и 

съответно естествено е работниците да имат определено ниво на защита при 

наемане и освобождаване от работа. В същото време, прекалените ограничения 

при назначаване и освобождаване на работниците налагат непроизводствени 

разходи за фирмите, което може да ги мотивира да използват временна заетост, 

частична заетост или направо неформална заетост
49

.  

Политиките на трудовия пазар (активни и пасивни) могат да имат също 

нееднозначно влияние върху неформалната икономика. Активните политики са 

насочени към съхраняване и повишаване на нивото на човешкия капитал и в 

много случаи допринасят за намаляване на неформалната икономика
50

, например 

чрез преодоляване на структурните му проблеми. По подобен начин пасивните 

политики могат да възпират от включване в неформалната икономика чрез 

осигуряване на доходи за определен период на работници, останали временно без 

работа.  

От друга страна, както активните политики, така и пасивните  могат да  

имат и негативно влияние. Те могат да допринасят за увеличаване на 

неформалната икономика като намаляват мотивацията за търсене на работа и за 

приемане на предложения за работа, както и като правят икономически 

                                                 
48

 Виж например: Johnson, S., Kaufman, D., Shleifer, A., Goldman, M. Weitzman, M. The Unofficial Economy in 

Transition, Brookings Papers on Economic Activity, No 2, 1997.   
49

 Виж статията, цитирана в предходната бележка под линия.  
50

 Позитивно влияние за намаляване на неформалната икономика се отчита например в Еmployment Outlook, OECD, 

Paris 1997.  
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относително изгодно наемането на неформални работници, които иначе имат 

подкрепа от социалните програми.  

Други макроикономически фактори, за които може да се очаква да имат 

влияние върху неформалната икономика, идват по линия на икономическата 

политика и възможностите за правене на бизнес. В настоящия анализ е изследвано 

влиянието на общото данъчно бреме и на общата бизнес среда, тъй като в редица 

изследвания се достига до извода, че те имат значение за формирането на 

мотивация и за възможностите за налагане на неформални практики.   

Изследвани са също и фактори, свързани с качеството на икономическото 

регулиране и нивото на корупцията. Известно е, че от икономическа гледна точка, 

за фирмите, регулациите и корупцията означават допълнителни преки разходи 

(такси и/или подкупи) и допълнителни косвени разходи  (време, усилия, 

пропуснати приходи). Това означава, че качеството на икономическото 

регулиране има значение за поведението на фирмите - по-високото регулативно 

бреме и по-високото ниво на корупция потискат икономическия растеж и 

стимулират неформалната икономика
51

.  

 

 4.2. Фактори на ниво икономически дейности  

Освен макроикономическите фактори, върху нивото на неформалната 

икономика в отделните дейности естествено влияят и мезо-икономически 

фактори. Всяка икономическа дейност има своята специфика като пазарна 

структура, практики, регулации и условия за бизнес. Естествено е степента на 

неформалност, например във финансовия сектор, да е принципно различна от 

степента на неформалност, например, в селското стопанство.   Поради това, в 

                                                 
51

 Loayza, N., Oviedo, A., Serven, L., The Impact of Regulation on Growth and Informality, Policy Research Working Paper 

Series 3623, World Bank, 2005.   
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изследването е необходимо да се включат и фактори, отразяващи специфичните 

условия в отделните дейности.   В случая се разглеждат три групи фактори.   

Едната група са факторите, свързани с цената на труда – МОД, които са 

основният фокус на изследването и средната заплата. Друга група фактори са 

показатели, отразяващи икономическата активност на съответната дейност, 

защото отделните дейности не се развиват еднакво и паралелно. Във всеки момент 

от времето бизнес условията в различните дейности могат да са различни и едни 

от тях да  изпитват сериозни затруднения, докато други имат висока 

икономическа активност. А нивото на икономическа активност безспорно влияе 

съществено върху заетостта, както формалната, така и неформалната.  

Трета група от фактори отчита възрастовата структура на работниците в 

съответната дейност. По принцип най-младите и най-възрастните работници 

съставляват рискови групи за неформални практики. Това е така, защото младите 

работници не познават добре законодателството и по-слабо са обхванати от 

профсъюзни организации, а възрастните често пъти имат належаща нужда от 

доходи или права за пенсиониране. В резултат на това дейности, в които тези 

групи имат високи относителни дялове могат да бъдат изложени на по-големи 

рискове от неформални практики.  

Извън изброените групи фактори, които могат да влияят систематично, 

отделни еднократни действия или събития могат също да имат определен ефект. 

Например, въвеждането на задължителна онлайн връзка на всички касови апарати 

с НАП през 2011 г. изиграва точно такава роля. Други нормативни промени могат 

да имат аналогичен ефект.   
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5. Методология – модели и данни 

Емпиричното изследване се основава на оценката на поредица от 

иконометрични модели, като общият вид на тези модели е следният: 

(5.1.) ititknitknitntnttit RELMODcMZKcMZcMNcMcMccy   9...1...21 11210  

където: 

ity - индикатор за размера на неформалната икономика в дейност i в 

годината t; 

ttt MNMM ...,2,1 - стойност в годината t на макроикономически фактори, 

влияещи върху размера на неформалната икономика;  

itit MZKMZ ...1 - стойност в годината t на мезоикономически фактори, влияещи 

върху размера на неформалната икономика в дейност i; 

itRELMOD9 - стойност на отношението между МОД за най-ниската 

квалификационна група (9-та) и средната заплата в дейност i в годината 

t; 

jc - параметри на модела, които подлежат на иконометрична оценка; 

it - случайни величини, отчитащи отклоненията на модела от емпиричните 

наблюденията върху зависимата променлива ity ; 

n – брой на макропроменливите, които са включени в модела; 

k – брой на мезопроменливите, които са включени в модела. 

Въз основа на общото регресионно уравнение (5.1.) са оценени общо 24 

модела. Те имат еднаква логика и структура, като различието между тях е в 

използването на различни показатели за размера и динамиката на неформалната 

икономика по дейности, както и също така във времевите периоди и в 

конкретните обясняващи променливи.   
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По-точно, построени са модели за всичките 7 показателя за размера и 

динамиката на неформалната икономика, изброени и разгледани в Раздел 3. Седем 

от 24-те модела са за периода 2003 – 2006 г., други седем са периода 2003 – 2007 

г., трети седем са за периода 2009 – 2011 г. и още три модела са за периода 2009 - 

2012 година.  

Липсата на 2008 г. от моделите се дължи на факта, че през 2008 г. става 

промяна в методологията на статистическите данни. Преди 2008 г. отрасловите 

данни се публикуват въз основа на Националния класификатор на 

икономическите дейности – НКИД 2003, а след това - по Класификатора на 

икономическите дейности КИД 2008. За самата година на промяната, данните за 

работната сила са по старата класификация, а другите данни по новата, което 

прави невъзможно включването им в регресионните уравнения поради наличието 

на несъответствие.  

В рамките на отделните периоди 2003 – 2007 г. и 2009 – 2012 г. са 

разгледани и подпериодите 2003 – 2006 г. и 2009 – 2011 г., за да се  провери 

устойчивостта на резултатите, както и за да се включат в анализа променливи, за 

които може да се очаква да имат влияние върху неформалната икономика по 

принцип, но за които няма данни за 2012 година. Съобразно логиката, изложена в 

Раздел 3., в регресионното уравнение (5.1.) като зависими (обяснявани) 

променливи ity се разглеждат относителните дялове на  наети лица без договор, 

неплатени семейни работници, наети лица със срочен договор, заети лица на 

непълно работно време, заети лица в малки предприятия, самостоятелно заети 

лица, работодатели (означенията на променливите и източниците на всички данни 

са показани в Приложение 1). 
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Независимите (обясняващите) променливи в модела са макроикономически 

и мезоикономически. Макроикономическите променливи ttt MNMM ...,2,1 , които са 

тестирани, са:  

 Фискалната свобода (тя е обратно пропорционална на общата данъчна 

тежест за бизнеса); 

 Свободата на труда (изразяваща се в степента на регулиране на трудовия 

пазар); 

 Свободата на бизнеса (задаваща условията за правене на бизнес в страната); 

 Имплицитната данъчна тежест върху труда (отчитаща всички преки и 

косвени данъци и осигурителни вноски върху разходите за труд, заплащани 

от работници и работодатели); 

 Разходите за активни мерки на пазара на труда; 

 Разходите за пасивни мерки на пазара на труда и качеството на регулациите 

(означенията на променливите и източниците на всички данни за показани в 

Приложение 1).  

Към макроикономическите променливи следва да се отнесат и 

специфичните времеви променливи, чиято цел е да отчитат еднократни ефекти от 

конкретни промени на нормативната среда или на контролните и 

административни практики
52

. 

Като мезоикономически обясняващи променливи на ниво дейност в модела 

са включени:  

 Реалната брутна добавена стойност (темп на изменение); 

 Отработените часове от заетите лица; 

 Реална брутна добавена стойност (индекс); 

                                                 
52

 Тези променливи са по една за всяка година от разглеждания период. Означени са с TIME3, TIME 4… TIME13 за 

съответните години – 2003, 2004..., 2013. Технически в иконометрията такива променливи се наричат “фиктивни 

променливи” или “дъми променливи”.  
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 Броят на заетите лица.  

Всички тези променливи отчитат икономическата активност в дадената 

дейност. Освен тях, като обясняващи променливи са тестирани още и заетите 

лица на 15 - 24 навършени години и заетите лица на 55 и повече години. Целта е 

да се отчита и възрастовата структура на работната сила в дадения отрасъл в 

съответствие с аргументите, приведени в Раздел 4 (означенията на променливите 

и източниците на всички данни за показани в Приложение 1). 

 Съобразно целта на доклада, моделите са фокусирани върху МОД. Във 

всички тях като тестирана обясняваща променлива участва Минималния 

осигурителен доход за нискоквалифицирани работници съотнесен като процент 

към средната годишна заплата (RELMOD9). Причините за избора на тази величина 

като основна за моделите са следните.  

Първо, най-рисковите групи за проявления на неформалната икономика са 

именно при нискоквалифицираните работници.  

Второ, практиката е, че минималните осигурителни доходи за всички групи 

професии се променят паралелно. Когато тези доходи се променят за 

нискоквалифицираните работници, те се променят и за всички други. Това ясно се 

вижда от таблиците, показани в Приложение 3. Първата от тях показва (на 

последния ред) коефициентите на корелация между абсолютните стойности на 

МОД за нискоквалифицираните работници и средните МОД за съответната 

година и съответната група професии. Всички тези корелационни коефициенти са 

много високи – между 96.1 % и 99.9 %. Втората  таблица показва коефициентите 

на корелация за същите величини, но по отношение на темповете им на 

нарастване, т.е. в динамика.   Отново корелациите са много високи – между 89.3 

% и 98.5 % с единствено   изключение относно групата “производители в 

селското, горското и рибното стопанство, ловци и риболовци”, което се дължи на 
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спецификата на тази група, водеща до много вариативна динамика. Когато има 

група величини, които се променят еднакво или по силно сходен начин, тяхното 

едновременно включване в  регресионни модели не е желателно и не е нужно. Не 

е желателно, защото създава чисто технически затруднения за оценките на 

параметрите на моделите – генерират се твърде широки доверителни интервали
53

.  

Не е и нужно, защото в даден модел може да се включи само една величина (в 

случая МОД за нискоквалифицираните) и чрез нейното влияние върху 

обясняваната променлива да се изрази съвкупното влияние на останалите 

величини, защото те корелират с нея.  

Трето, аргумент да се разглежда именно така избраната променлива е 

характера на МОД като номинална величина. Ако се разглежда даден МОД сам за 

себе си, той е номинална величина и в неговото изменение намира отражение 

динамиката на цените (инфлацията). Поради това, той трябва да се разглежда не 

като абсолютна величина, а като относителна величина спрямо средното ниво на  

заплатите
54

.   По този начин се изчиства влиянието на инфлацията и се отчита 

именно важната за разглежданите процеси пропорция – дали МОД нараства по-

бързо или по-бавно спрямо средната заплата. Иначе, сами за себе си и МОД, и 

средната заплата, като номинални величини, се изменят в резултат на инфлацията.   

Нивото, на което са оценявани иконометричните модели, е секторно. От 

2003 до 2008 г. минималните осигурителни доходи (МОД) са разписани в Закона 

за бюджета на държавното обществено осигуряване (ЗБДОО) според 

националната класификация на икономическите дейности НКИД – 2003. В нея са 

обособени 14 сектора, означени с латински букви от A до O: 

                                                 
53

 Технически в иконометрията това явление се нарича мултиколинеарност и води до увеличаване на стандартната 

грешка на оценките. 
54

 Подобен показател често се използва при изследване на влиянието на минималните заплати. 

Съотношението между номиналната минимална заплата и номиналната средна заплата е прието 

да се нарича Индекс на Кайц.   
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 A Селско, ловно и горско стопанство;  

 B Рибно стопанство; 

 C Добивна промишленост; 

 D Преработваща промишленост; 

 E Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия, 

газообразни горива и вода; 

 F Строителство; 

 G Търговия, ремонт и техническо обслужване на автомобили и 

мотоциклети, на лични вещи и стоки за домакинството; 

 H Хотели и ресторанти; 

 I Транспорт, складиране и съобщения;  

 J Финансово посредничество; 

 K Операции с недвижими имоти, наемодателна дейност и бизнес услуги; 

 L Държавно управление и отбрана; задължително обществено осигуряване; 

 M Образование; 

 N Здравеопазване и социални дейности; 

 O Други дейности, обслужващи обществото и личността. 

През 2008 г. има промяна на методологията и от 2009 до 2013 г. МОД са 

разписани в ЗБДОО според националната класификация на икономическите 

дейности КИД – 2008. В нея са обособени 19 сектора, означени с латински букви 

от A до S: 

 A Селско, горско и рибно стопанство; 

 B Добивна промишленост; 

 C Преработваща промишленост; 
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 D Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на 

газообразни горива; 

 E Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и 

възстановяване; 

 F Строителство; 

 G Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети; 

 H Транспорт, складиране и пощи; 

 I Хотелиерство и ресторантьорство; 

 J Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; 

далекосъобщения; 

 K Финансови и застрахователни дейности; 

 L Операции с недвижими имоти; 

 M Професионални дейности и научни изследвания; 

 N Административни и спомагателни дейности; 

 O Държавно управление; 

 P Образование; 

 Q Хуманно здравеопазване и социална работа; 

 R Култура, спорт и развлечения; 

 S Други дейности. 

В ЗБДОО минималните осигурителни доходи са определени на по-долното 

агреграционно ниво – клас, но данните за останалите променливи, които са 

използвани в регресиония анализ, се събират от Националния статистически 

институт само на ниво сектор. Затова по необходимост анализът е проведен на 

ниво сектор, като МОД са агрегирани от ниво клас на ниво сектор. 
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6. Иконометрични оценки 

При емпиричното изследване са оценени 24 модела, като резултатите от 

оценките са показани в Приложение 4 (за периода 2003 – 2007 г.) и в Приложение 

5 (за периода 2009 – 2012 г). Резултатите за всеки модел са показани в отделна 

таблица, където след името на всяка променлива, включена в модела, има по 

четири колони. В първата от тях са показани точковите оценки на регресионните 

коефициенти, указващи посоката и мащаба на въздействие на съответната 

обясняваща променлива. Във втората колона са стандартни грешки на оценките, в 

третата колона са значенията на t-статистиките на Стюдент, а в четвъртата са 

вероятностите за грешка при приемане на хипотезата за значимост на съответната 

променлива. Моделите са построени въз основа на подробно изследване на 

корелациите между обясняващите променливи (показани в Приложение 2), 

икономическата теория и техническите изисквания за такъв род регресионни 

модели.  

 Моделите са оценявани като балансирана панелна регресия, като се 

използва обобщения метод на най-малките квадрати с едностъпкови вариационни 

тегла. Броят на наблюденията за отделните модели варира между 56 и 76 според 

годините и секторите в зададения период.   

Всички представени модели са статистически значими като цяло – тяхната 

F-статистика е практически нула. Съответно на това коефициентите на 

детерминация са много високи – между 0.42 и 0.99, като повечето са в интервала 

0.75 - 0.99. Това означава че конструираните модели обясняват в много висока 

степен изследваното явление - в случая равнището и динамиката на показателите, 

описващи неформалната икономика. Вариацията на обясняващите променливи в 

моделите (изследваните фактори) обяснява 75 % - 99 % от динамиката на 

неформалната икономика.  
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7. Изводи относно влиянието на отделните фактори 

Показаните в Приложение 4 и Приложение 5 резултати от иконометричните 

оценки водят до следните изводи, основани на факторите, които са показали 

статистическа значимост
55

: 

 Върху относителния дял на наетите без договор (виж Таблица 4А, 4В, 5А и 

5Н в Приложение 4 и Приложение 5) влияят комплекс от фактори - МОД, 

икономическата активност, структурата на работната сила, фискалната и 

бизнес свобода, както и имплицитните данъци върху труда и политиките на 

пазара на труда. По-високо съотношение на МОД спрямо средната 

работна заплата в даден сектор води до увеличаване на заетите без 

договор в този сектор.  Икономическата активност действа с обратен знак 

– тя намалява заетите без договор. Колкото по-висока е икономическата 

активност в даден сектор, толкова по-малко са заетите без договор в 

сектора. Фискалната свобода, бизнес свободата и свободата на трудовото 

законодателство въздействат по същия начин – по-висока стойност на тези 

индикатори води до по-малко заети без договор. Когато относителният дял 

на уязвимите групи работници (млади и възрастни) нараства, това води до 

увеличаване на заетите без договор. Имплицитните данъци върху труда 

увеличават неформалната икономика (заетите без договор) – по-високи 

данъчни и осигурителни ставки водят до повече неформална икономика. 

Активните политики на пазара на труда намаляват заетите без договор – 

повече средства за активни политики имат смисъл, тъй като водят до 

изсветляване на работещите без договор
56

; 

                                                 
55

В случая за статистически значими са приети тези фактори (обясняващи променливи), които са различни от нула 

при вероятност за грешка под 10  %.    
56

 Тук се отчита еднократният ефект от такива политики. Но, ако те се подложат на по-задълбочен анализ, следва 

също така да се имат предвид и проблемите за тяхната устойчивост след периода на субсидирана заетост.   
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  Относителният дял на заетите на непълно работно време (виж  таблици 4C, 

4D, 5B, 5J, 5K в Приложение  4 и Приложение 5) се влияе от МОД, 

икономическата активност,  структурата на работната сила, фискалната 

свобода, имплицитните данъци върху труда и политиките на пазара на 

труда. По-високо съотношение на МОД спрямо средната работна 

заплата в даден сектор води до увеличаване на заетите на непълно 

работно време в този сектор.  Икономическата активност действа 

нееднозначно - различни нейни аспекти имат различно влияние. 

Нарастването на отработените часове и брутната добавена стойност в даден 

сектор намаляват относителния дял на работещите на непълно работно 

време в сектора. Но броят на общо заетите е свързан позитивно с броя на 

заетите на непълно работно време. Това може да се дължи както на факта, 

че заетите на непълно работно време са част от общо заетите, така  и на 

естествената реакция на работодателите, когато има условия за увеличаване 

на производството да наемат повече работници както на пълно, така и на 

непълно  работно време.   Фискалната свобода влияе значимо през първия 

разглеждан период (2003 – 2007 г.) – явно сравнително ниското данъчно 

бреме позволява на работодателите в период на възходящата фаза на 

икономическия цикъл да наемат повече хора на пълно работно време и 

съответно - по-малко на непълно работно време. Когато относителният дял 

на възрастните работници в даден сектор нараства, това води до 

увеличаване на заетите на непълно работно време. Имплицитните данъци 

върху труда също увеличават заетите на непълно работно време – по-високи 

данъчни и осигурителни ставки водят до нарастване на относителния дял на 

заетите на непълно работно време. Във втория разглеждан период (2009 – 

2012 г.) активните политики на пазара на труда намаляват заетите на 
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непълно работно време, докато пасивните политики действат в обратната 

посока – повече средства за активни политики, при равни други условия 

водят до намаляване на работещите на непълен работен ден, докато повече 

средства за пасивни политики водят до тяхното увеличаване.  В периода 

2010 – 2012 г. има еднократно въздействие на други фактори, извън 

системните фактори, включени в модела, което се вижда от статистическата 

значимост на времевите “фиктивни променливи”. Вероятно тук става дума 

за засилените в този период проверки на ГИТ на рискови браншове, 

извършвани по нова методология и комбинирани с данъчни проверки. Тези 

проверки са довели до значимо изсветляване на броя  работници без 

договори, които са преминали на работа с договори, но на непълно работно 

време
57

; 

 Относителният дял на наетите със срочни договори (виж таблици 4Е, 4F, 

5C, 5L в Приложение  4 и Приложение 5) се влияе от комплекс от фактори, 

който е много сходен на комплекса от фактори, влияещи на относителния 

дял на заетите на непълно работно време. Както и при заетите на непълно 

работно време, върху наетите със срочни договори влияят МОД, 

икономическата активност, структурата на работната сила, фискалната 

свобода, имплицитните данъци върху труда и политиките на пазара на 

труда. Освен това статистически значимо влияние през втория период има и 

свободата на труда. По-високо съотношение на МОД спрямо средната 

работна заплата в даден сектор води до увеличаване на наетите със 

срочни договори.   Нарастването на икономическата активност намалява 

относителния дял на работещите със срочни договори. Фискалната свобода 

е свързана позитивно – по-ниските данъци генерират повече възможности за 

                                                 
57

 Това явление е установено в проучванията и докладите по повод изчисляването на Композитния индекс 

“Икономика на светло”, чиито стойности се публикуват от Асоциацията на индустриалния капитал в България.    
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наемане на работници на временни договори. Свободата на пазара на труда 

въздейства с отрицателен знак – по-голямата свобода (т.е. по-малкото 

регулации на трудовия пазар) намалява наетите на срочни договори. Когато 

относителният дял на младите и на възрастните работници в даден сектор 

нараства, това води до увеличаване на наетите на срочни договори в 

сектора. Имплицитните данъци върху труда също увеличават наетите със 

срочни договори – по-високи данъчни и осигурителни ставки водят до 

нарастване на относителния им дял. Във втория разглеждан период (2009 – 

2012 г.) и активните политики на пазара на труда и пасивните политики 

действат синхронно – повече средства за политики, при равни други 

условия водят до нарастване на относителния дял на наетите със срочни 

договори. Както и при заетите на непълно работно време, в периода 2010 – 

2012 г. се идентифицира еднократно въздействие на други фактори, извън 

системните фактори, включени в модела. Вероятно тук става дума за 

същото явление, описано за заетите на непълно работно време; 

 За относителния дял на неплатените семейни работници (виж  таблици 4G, 

4H, 5D в Приложение  4 и Приложение 5)  е установено статистически 

значимо влияние от МОД, икономическата активност, структурата на 

работната сила, фискалната свобода, имплицитните данъци върху труда. 

По-високо съотношение на МОД спрямо средната работна заплата в 

даден сектор води до увеличаване на неплатените семейни работници. 

Икономическата активност действа с обратен знак – тя намалява 

неплатените семейни работници. Колкото по-висока е икономическата 

активност в даден сектор, толкова по-малко са неплатените семейни 

работници в сектора, като относителен дял. Фискалната свобода въздейства 

по същия начин – по-висока стойност на този индикатор води до по-малко 
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неплатени семейни работници. Когато относителният дял на уязвимите 

групи работници (млади и възрастни) нараства, това води до увеличаване на 

неплатените семейни работници в периода 2003 – 2007 година. 

Имплицитните данъци върху труда увеличават неформалната икономика 

(неплатените семейни работници) – по-високи данъчни и осигурителни 

ставки водят до повече неформална икономика. И тук, в периода 2010 – 

2012 г. се идентифицира еднократно въздействие на други фактори, извън 

системните фактори, включени в модела. Отново, вероятно промяната в 

практиката на ГИТ и засилените инспекции са имали еднократно 

въздействие за увеличаване на относителния дял на неплатените семейни 

работници; 

 За относителния дял на самостоятелно заетите лица (виж таблици 4I, 4J, 5E 

в Приложение  4 и Приложение 5)  е установено статистически значимо 

влияние от МОД (за втория разглеждан период),   икономическата 

активност, структурата на работната сила, фискалната свобода, 

имплицитните данъци върху труда, бизнес свободата и качеството на 

регулациите). По-високо съотношение на МОД спрямо средната работна 

заплата в даден сектор води до увеличаване на самостоятелно заетите 

лица в периода 2009 - 2012 година. За първия период (2003 – 2007 г.) не е 

установено статистическо значимо влияние на МОД. Това може да се дължи 

на факта, че първият период обхваща години на силен растеж – възходящата 

фаза на икономическия цикъл, докато вторият период обхваща години на 

рецесия и стагнация, при които е естествено да се чувства и да се прояви по-

силно влиянието на увеличаващите се МОД. Икономическата активност 

също въздейства нееднозначно през двата периода. През първия период тя 

намалява относителния дял на самонаетите – явно високата икономическа 
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активност е създавала условия да се разкриват изпреварващо работни места 

за наети работници. През втория период икономическата активност 

въздейства за изпреварващо увеличаване на самонаетите. Вероятно в 

резултат на кризата някои индивиди са потърсили решение да работят 

самостоятелно, както и някои малки фирми са се свили до един зает. В този 

случай фискалната свобода въздейства също нееднозначно. През първия 

период ниските данъци са съдействали за намаляване на самонаетите 

(вероятно поради повечето възможности да се работи организирано във 

фирми, породени от икономическата експанзия). През втория период 

ниските данъци подпомагат относителното увеличаване на самонаетите. По 

същия начин в периода на криза бизнес свободата и качеството на 

регулациите съдействат за ускореното повишаване на самонаетите.  Когато 

относителният дял на уязвимите групи работници (млади и възрастни) 

нараства, това води до увеличаване на самонаетите в даден сектор. 

Имплицитните данъци върху труда увеличават относителния дял на 

самонаетите – по-високи данъчни и осигурителни ставки водят до по-голям 

дял на самонаетите; 

 Относителния дял на лицата, които се определят като работодатели (виж 

таблици 4K, 4L, 5F в Приложение  4 и Приложение 5)  се влияе от МОД,   

икономическата активност, структурата на работната сила, имплицитните 

данъци върху труда, бизнес свободата и свободата на труда. По-високо 

съотношение на МОД спрямо средната работна заплата в даден сектор 

води до увеличаване на относителния дял на лицата, които се 

декларират като работодатели в съответния сектор. Това се дължи на 

тенденцията много индивиди, които са освободени в периода на криза да 

търсят решение като земеделски производители или еднолични търговци в 
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малки семейни магазини, кафенета, ресторанти  и хотели. Икономическата 

активност също въздейства позитивно – по-високата икономическа 

активност стимулира предприемането на бизнес начинания и разкриването 

на нови фирми.  По същия начин бизнес свободата и свободата на труда (по-

малко регулации на трудовия пазар) създават повече възможности за бизнес 

начинания и разкриването на нови фирми. Когато относителният дял на 

младите работници в даден сектор нараства, това води до тенденция да се 

разкриват повече фирми и да има увеличаване на самонаетите в даден 

сектор. Когато делът на възрастните работници в сектора нараства, 

тенденцията е обратна. Имплицитните данъци върху труда увеличават 

относителния дял на самонаетите – по-високи данъчни и осигурителни 

ставки водят до по-голям дял на самонаетите; 

 Относителният дял на лицата, които са заети в малки предприятия (виж 

таблици 4M, 4N, 5G в Приложение  4 и Приложение 5)  се влияе от МОД,   

икономическата активност, структурата на работната сила, имплицитните 

данъци върху труда, фискалната свобода, бизнес свободата и свободата на 

труда. По-високо съотношение на МОД спрямо средната работна 

заплата в даден сектор води до увеличаване на относителния дял на 

лицата, които са заети в малки предприятия.  Икономическата активност 

също въздейства позитивно – по-високата икономическа активност 

стимулира наемането на повече работници, включително и в малките 

предприятия. Бизнес свободата и свободата на труда (по-малко регулации 

на трудовия пазар) водят до увеличаване на дела на работещите в малки 

предприятия. А фискалната свобода действа в обратната посока през първия 

разглеждан период. Явно относително ниските корпоративни данъци са 

стимулирали в периода на експанзия в по-голяма степен средните и 
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големите предприятия. В секторите, където  относителният дял на по-

рисковите групи (младите и възрастните работници) е по-голям, има 

тенденция да има и по-висок дял на заетите в малки предприятия. 

Имплицитните данъци върху труда увеличават относителния дял на заетите 

в малки предприятия – по-високи данъчни и осигурителни ставки водят до 

по-голям дял на тези заети.    
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Вид Означения  Променливи  

Мерни 

единици  Ниво  Използвани в период Източници 

Обясн

явана  DSHNOCONTR Наети лица без договор  

Дял от всички 

заети 

НКИД 2003; 

КИД 2008 

2003 - 2006; 2003 - 

2007; 2009 - 2011; 2009 

- 2012 

НСИ, 

Наблюдение 

на работната 

сила 

Обясн

явана DSHPARTTIME 

Заети лица на непълно работно 

време  

Дял от всички 

заети 

НКИД 2003; 

КИД 2008 

2003 - 2006; 2003 - 

2007; 2009 - 2011; 2009 

- 2012 

НСИ, 

Наблюдение 

на работната 

сила 

Обясн

явана DSHTEMPCONTR Наети лица със срочен договор  

Дял от всички 

заети 

НКИД 2003; 

КИД 2008 

2003 - 2006; 2003 - 

2007; 2009 - 2011; 2009 

- 2012 

НСИ, 

Наблюдение 

на работната 

сила 

Обясн

явана DSHEMPLOYER Работодатели 

Дял от всички 

заети 

НКИД 2003; 

КИД 2008 

2003 - 2006; 2003 - 

2007; 2009 - 2012 

НСИ, 

Наблюдение 

на работната 

сила 

Обясн

явана DSHNONPAID Неплатени семейни работници 

Дял от всички 

заети 

НКИД 2003; 

КИД 2008 

2003 - 2006; 2003 - 

2007; 2009 - 2012 

НСИ, 

Наблюдение 

на работната 

сила 

Обясн

явана DSHSELFEMPL Самостоятелно заети лица 

Дял от всички 

заети 

НКИД 2003; 

КИД 2008 

2003 - 2006; 2003 - 

2007; 2009 - 2012 

НСИ, 

Наблюдение 

на работната 

сила 
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ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

Обясн

явана DSHSMALLENT 

Заети лица в малки предприятия 

- до 10 заети вкл. 

Дял от всички 

заети 

НКИД 2003; 

КИД 2008 

2003 - 2006; 2003 - 

2007; 2009 - 2012 

НСИ, 

Наблюдение 

на работната 

сила 

Обясн

яваща FISCFREE
1
 Фискална свобода  0 - 100 точки  Национално 

2003 - 2006; 2003 - 

2007; 2009 - 2012 

Heritage 

foundation  

Обясн

яваща LABFREE
2
 Свобода на труда  0 - 100 точки  Национално 2009 - 2011; 2009 - 2012 

Heritage 

foundation  

Обясн

яваща BUSFREE
3
 Свобода за бизнеса 0 - 100 точки  Национално 2009 - 2012 

Heritage 

foundation  

Обясн

яваща IMPLTAXLAB 

Имплицитна данъчна тежест 

върху труда   

(Implicit tax rate on labour) 

Дял на данъци 

и социални 

осигуровки 

към брутните 

доходи от 

нает труд Национално 

2003 - 2006; 2003 - 

2007; 2009 - 2011 Евростат 

Обясн

яваща ACTLMPEXP 

Разходи за активни мерки на 

пазара на труда  

(Active labour market policy 

expenditure) 

% от БВП за 1 

% пункт 

безработица Национално 2009 - 2011 Евростат 

Обясн

яваща PASLMPEXP 

Разходи за пасивни мерки на 

пазара на труда  

(Passive labour market policy 

expenditure) 

% от БВП за 1 

% пункт 

безработица Национално 2009 - 2011 Евростат 
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ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

Обясн

яваща REGQUAL
4
 

Качество на регулациите  

(Regulatory Quality)  

Z-величина, 

отговорите се 

движат от -3 

до +3 Национално 2009 - 2012 

Световна 

банка 

Обясн

яваща EMPLOYED Заети лица Хиляди хора 

НКИД 2003; 

КИД 2008 

2003 - 2006; 2003 - 

2007; 2009 - 2011; 2009 

- 2012 Евростат 

Обясн

яваща GVAVOLPRCCH Реална брутна добавена стойност 

% промяна 

спрямо  

предходна 

година  

НКИД 2003; 

КИД 2008 

2003 - 2006; 2009 - 

2011; 2009 - 2012 Евростат 

Обясн

яваща HOURSWORK 

Отработени часове от заетите 

лица 

Хиляди 

часове 

НКИД 2003; 

КИД 2008 

2003 - 2006; 2009 - 

2011; 2009 - 2012 Евростат 

Обясн

яваща GVAVOLINDNUM Реална брутна добавена стойност 

Индекс с база 

2005 г.  

НКИД 2003; 

КИД 2008 2009 - 2012 Евростат 

Обясн

яваща SHEMPL1524 

Заети лица на 15-24 навършени 

години 

Дял от всички 

заети 

НКИД 2003; 

КИД 2008 

2003 - 2006; 2003 - 

2007; 2009 - 2011; 2009 

- 2012 

НСИ, 

Наблюдение 

на работната 

сила 

Обясн

яваща SHEMPL55 Заети лица на 55 и повече години 

Дял от всички 

заети 

НКИД 2003; 

КИД 2008 

2003 - 2006; 2003 - 

2007; 2009 - 2012 

НСИ, 

Наблюдение 

на работната 

сила 
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ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

Обясн

яваща RELMOD9 

Минимален осигурителен доход  

за нискоквалифицирани 

работници 

% от средната 

годишна 

заплата 

НКИД 2003; 

КИД 2008 

2003 - 2006; 2003 - 

2007; 2009 - 2011; 2009 

- 2012 

Собствени 

изчисления 

по 

публикации 

в lex.bg и 

НСИ 

1. http://www.heritage.org/index/fiscal-freedom  

2. http://www.heritage.org/index/labor-freedom  

3. http://www.heritage.org/index/business-freedom  

4. http://info.worldbank.org/governance/wgi/pdf/rq.pdf и World DataBank, Worldwide Governance Indicators 
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ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. КОРЕЛАЦИЯ МЕЖДУ ОБЯСНЯВАЩИТЕ ПРОМЕНЛИВИ  

Таблица 2A Корелация между обясняващите променливи за периода 2003 – 2006 г.  

  FISCFREE IMPLTAXLAB EMPLOYED GVAVOLPRCCH HOURSWORK SHEMPL1524 SHEMPL55 RELMOD9 

FISCFREE 1.00 -0.64 0.03 0.04 0.03 -0.01 0.14 0.00 

IMPLTAXLAB -0.64 1.00 -0.03 0.03 -0.03 0.02 -0.16 0.01 

EMPLOYED 0.03 -0.03 1.00 -0.18 0.99 0.12 0.45 0.37 

GVAVOLPRCCH 0.04 0.03 -0.18 1.00 -0.16 0.24 -0.36 -0.04 

HOURSWORK 0.03 -0.03 0.99 -0.16 1.00 0.14 0.37 0.37 

SHEMPL1524 -0.01 0.02 0.12 0.24 0.14 1.00 -0.27 0.78 

SHEMPL55 0.14 -0.16 0.45 -0.36 0.37 -0.27 1.00 0.09 

RELMOD9 0.00 0.01 0.37 -0.04 0.37 0.78 0.09 1.00 

 

Таблица 2B Корелация между обясняващите променливи за периода 2003 – 2007 г.  

 

FISCFREE IMPLTAXLAB EMPLOYED SHEMPL1524 SHEMPL55 RELMOD9 

FISCFREE 1.00 -0.69 0.04 -0.01 0.17 -0.03 

IMPLTAXLAB -0.69 1.00 -0.04 0.02 -0.20 0.05 

EMPLOYED 0.04 -0.04 1.00 0.12 0.41 0.39 

SHEMPL1524 -0.01 0.02 0.12 1.00 -0.29 0.76 

SHEMPL55 0.17 -0.20 0.41 -0.29 1.00 0.10 

RELMOD9 -0.03 0.05 0.39 0.76 0.10 1.00 
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ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

Таблица 2C Корелация между обясняващите променливи за периода 2009 – 2011 г.  

 

LABFREE IMPLTAXLAB ACTLMPEXP PASLMPEXP EMPLOYED GVAVOLPRCCH HOURSWORK SHEMPL1524 RELMOD9 

LABFREE 1.00 0.07 -0.35 -0.71 -0.02 0.07 -0.02 -0.06 -0.10 

IMPLTAXLAB 0.07 1.00 0.91 0.65 0.02 -0.09 0.02 0.09 0.02 

ACTLMPEXP -0.35 0.91 1.00 0.91 0.02 -0.11 0.02 0.11 0.06 

PASLMPEXP -0.71 0.65 0.91 1.00 0.02 -0.12 0.03 0.11 0.09 

EMPLOYED -0.02 0.02 0.02 0.02 1.00 -0.05 1.00 0.04 0.33 

GVAVOLPRCCH 0.07 -0.09 -0.11 -0.12 -0.05 1.00 -0.04 0.13 0.00 

HOURSWORK -0.02 0.02 0.02 0.03 1.00 -0.04 1.00 0.04 0.32 

SHEMPL1524 -0.06 0.09 0.11 0.11 0.04 0.13 0.04 1.00 0.44 

RELMOD9 -0.10 0.02 0.06 0.09 0.33 0.00 0.32 0.44 1.00 

 

Таблица 2D Корелация между обясняващите променливи за периода 2009 – 2012 г.  

 
FISCFREE LABFREE BUSFREE REGQUAL EMPLOYED GVAVOLPRCCH HOURSWORK GVAVOLINDNUM SHEMPL1524 SHEMPL55 RELMOD9 

FISCFREE 1.00 0.85 -0.64 -0.60 -0.02 0.01 -0.02 0.02 -0.08 0.11 -0.07 

LABFREE 0.85 1.00 -0.53 -0.92 -0.03 0.04 -0.03 0.02 -0.09 0.13 -0.10 

BUSFREE -0.64 -0.53 1.00 0.22 0.00 0.05 0.00 -0.01 -0.01 -0.10 0.02 

REGQUAL -0.60 -0.92 0.22 1.00 0.03 -0.06 0.03 -0.02 0.10 -0.11 0.11 

EMPLOYED -0.02 -0.03 0.00 0.03 1.00 -0.02 1.00 -0.27 0.04 0.08 0.33 

GVAVOLPRCCH 0.01 0.04 0.05 -0.06 -0.02 1.00 -0.02 0.35 -0.08 0.11 -0.09 

HOURSWORK -0.02 -0.03 0.00 0.03 1.00 -0.02 1.00 -0.26 0.04 0.03 0.33 

GVAVOLINDNUM 0.02 0.02 -0.01 -0.02 -0.27 0.35 -0.26 1.00 0.21 -0.18 -0.26 

SHEMPL1524 -0.08 -0.09 -0.01 0.10 0.04 -0.08 0.04 0.21 1.00 -0.45 0.49 

SHEMPL55 0.11 0.13 -0.10 -0.11 0.08 0.11 0.03 -0.18 -0.45 1.00 0.16 

RELMOD9 -0.07 -0.10 0.02 0.11 0.33 -0.09 0.33 -0.26 0.49 0.16 1.00 
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ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. МИНИМАЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ДОХОДИ  

  

Ръководни 

служители  

Аналитични 

специалист

и  

Приложни 

специалист

и  

Помощен 

персонал 

Персонал, 

зает с 

услуги за 

населението

, охрана и 

търговия 

Производит

ели в 

селското, 

горското и 

рибното 

стопанство, 

ловци и 

риболовци 

Квалифицир

ани 

производств

ени 

работници 

Оператори 

на 

съоръжения

, машини и 

транспортн

и средства 

Нискоквали

фицирани 

работници  

В лева MOD1 MOD2 MOD3 MOD4 MOD5 MOD6 MOD7 MOD8 MOD9 

2003 312.65 234.14 201.55 145.99 130.39 114.44 160.01 165.63 125.83 

2004 329.06 251.59 214.82 153.34 140.76 124.21 171.29 172.04 135.38 

2005 352.16 271.67 232.99 171.72 157.74 95.4 188 188.72 154.98 

2006 373.12 284.69 244.03 181.64 163.73 101.21 192.54 201.23 166.34 

2007 428.65 326.8 277.53 208.22 191.05 182.9 225.21 231.87 187.66 

2008 509.14 396.67 338.63 259.64 239.73 225.04 282.41 288.65 233.49 

2009 670.71 498.32 422.33 322.49 299.39 250.19 351.54 359.5 291.49 

2010 694.34 521.12 442.51 337.57 311.44 256.83 367.2 375.53 302.09 

2011 719.02 549.17 464.46 340.95 313.45 252.36 369.89 380 304.19 

2012 752.33 575.54 485.82 360.46 331.15 272.05 389.53 400.53 321.31 

2013 775.52 586.88 501.41 384.85 354.68 322.89 413.23 420.58 342.01 

Корелация  

с MOD 9 
99.7% 99.7% 99.7% 100.0% 100.0% 96.1% 99.9% 99.9% 100.0% 
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ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

 

Годишна 

промяна 
MOD1 MOD2 MOD3 MOD4 MOD5 MOD6 MOD7 MOD8 MOD9 

2004 5.2% 7.5% 6.6% 5.0% 8.0% 8.5% 7.0% 3.9% 7.6% 

2005 7.0% 8.0% 8.5% 12.0% 12.1% -23.2% 9.8% 9.7% 14.5% 

2006 6.0% 4.8% 4.7% 5.8% 3.8% 6.1% 2.4% 6.6% 7.3% 

2007 14.9% 14.8% 13.7% 14.6% 16.7% 80.7% 17.0% 15.2% 12.8% 

2008 18.8% 21.4% 22.0% 24.7% 25.5% 23.0% 25.4% 24.5% 24.4% 

2009 31.7% 25.6% 24.7% 24.2% 24.9% 11.2% 24.5% 24.5% 24.8% 

2010 3.5% 4.6% 4.8% 4.7% 4.0% 2.7% 4.5% 4.5% 3.6% 

2011 3.6% 5.4% 5.0% 1.0% 0.6% -1.7% 0.7% 1.2% 0.7% 

2012 4.6% 4.8% 4.6% 5.7% 5.6% 7.8% 5.3% 5.4% 5.6% 

2013 3.1% 2.0% 3.2% 6.8% 7.1% 18.7% 6.1% 5.0% 6.4% 

Корелация  

с MOD 9 
89.3% 91.9% 94.1% 98.5% 97.5% 18.9% 95.5% 96.8% 100.0% 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4. РЕЗУЛТАТИ ЗА ПЪРВИ ПЕРИОД 

 

Таблица 4A 

 

Dependent Variable: DSHNOCONTR  

Method: Panel EGLS (Cross-section weights)  

Sample: 2003 2006   

Periods included: 4   

Cross-sections included: 14   

Total panel (balanced) observations: 56  

Linear estimation after one-step weighting matrix 

White cross-section standard errors & covariance (d.f. corrected) 

WARNING: estimated coefficient covariance matrix is of reduced rank 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C -0.017123 0.004915 -3.483717 0.0011 

HOURSWORK -7.00E-09 1.84E-09 -3.808083 0.0004 

RELMOD9 0.001056 0.000123 8.592827 0.0000 

SHEMPL1524 0.086518 0.036636 2.361576 0.0222 

SHEMPL55 0.177689 0.022511 7.893558 0.0000 

FISCFREE -0.000456 5.75E-05 -7.937399 0.0000 

IMPLTAXLAB 8.79E-05 6.05E-05 1.454310 0.1522 

     
      Weighted Statistics   

     
     R-squared 0.868435     Mean dependent var 0.040476 

Adjusted R-squared 0.852325     S.D. dependent var 0.040881 

S.E. of regression 0.016246     Sum squared resid 0.012933 

F-statistic 53.90659     Durbin-Watson stat 0.651598 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
      Unweighted Statistics   

     
     R-squared 0.636856     Mean dependent var 0.027172 

Sum squared resid 0.018444     Durbin-Watson stat 0.185799 

     
      

 

 

Таблица 4B 

 

Dependent Variable: DSHNOCONTR  

Method: Panel EGLS (Cross-section weights)  

Sample: 2003 2007   

Periods included: 5   

Cross-sections included: 14   

Total panel (balanced) observations: 70  

Linear estimation after one-step weighting matrix 

White cross-section standard errors & covariance (d.f. corrected) 

WARNING: estimated coefficient covariance matrix is of reduced rank 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C -0.016221 0.002198 -7.379460 0.0000 

EMPLOYED -9.88E-06 3.22E-06 -3.065094 0.0032 

RELMOD9 0.001020 0.000100 10.14980 0.0000 

SHEMPL1524 0.077874 0.036187 2.151969 0.0352 

SHEMPL55 0.166334 0.018670 8.909334 0.0000 

FISCFREE -0.000485 2.31E-05 -20.98734 0.0000 

IMPLTAXLAB 0.000216 8.08E-05 2.667061 0.0097 

     
      Weighted Statistics   

     
     R-squared 0.850785     Mean dependent var 0.036637 

Adjusted R-squared 0.836574     S.D. dependent var 0.035733 

S.E. of regression 0.015954     Sum squared resid 0.016036 

F-statistic 59.86843     Durbin-Watson stat 0.484428 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
      Unweighted Statistics   

     
     R-squared 0.623988     Mean dependent var 0.026030 

Sum squared resid 0.022343     Durbin-Watson stat 0.151477 
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Таблица 4C  

 

Dependent Variable: DSHPARTTIME  

Method: Panel EGLS (Cross-section weights)  

Sample: 2003 2006   

Periods included: 4   

Cross-sections included: 14   

Total panel (balanced) observations: 56  

Linear estimation after one-step weighting matrix 

White cross-section standard errors & covariance (d.f. corrected) 

WARNING: estimated coefficient covariance matrix is of reduced rank 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C -0.035067 0.002151 -16.30495 0.0000 

EMPLOYED 7.80E-07 1.07E-06 0.731034 0.4682 

RELMOD9 0.000310 2.84E-05 10.94098 0.0000 

SHEMPL55 0.199793 0.020297 9.843542 0.0000 

FISCFREE -0.000124 5.05E-05 -2.450456 0.0178 

IMPLTAXLAB 0.000757 3.36E-05 22.50535 0.0000 

     
      Weighted Statistics   

     
     R-squared 0.695143     Mean dependent var 0.031290 

Adjusted R-squared 0.664658     S.D. dependent var 0.025575 

S.E. of regression 0.011523     Sum squared resid 0.006639 

F-statistic 22.80231     Durbin-Watson stat 0.635895 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
      Unweighted Statistics   

     
     R-squared 0.572601     Mean dependent var 0.020435 

Sum squared resid 0.007646     Durbin-Watson stat 0.333278 

     
     

 

 

 

 

Таблица 4D  

 

Dependent Variable: DSHPARTTIME  

Method: Panel EGLS (Cross-section weights)  

Sample: 2003 2007   

Periods included: 5   

Cross-sections included: 14   

Total panel (balanced) observations: 70  

Linear estimation after one-step weighting matrix 

White cross-section standard errors & covariance (d.f. corrected) 

WARNING: estimated coefficient covariance matrix is of reduced rank 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C -0.017667 0.005448 -3.242971 0.0021 

EMPLOYED 1.75E-05 6.54E-06 2.668396 0.0102 

RELMOD9 0.000400 6.90E-05 5.791511 0.0000 

SHEMPL55 0.105191 0.021786 4.828337 0.0000 

FISCFREE -0.000180 2.11E-05 -8.527491 0.0000 

IMPLTAXLAB 0.000473 8.69E-05 5.448063 0.0000 

     
      Effects Specification   

     
     Cross-section fixed (dummy variables)  

     
      Weighted Statistics   

     
     R-squared 0.915937     Mean dependent var 0.023311 

Adjusted R-squared 0.886268     S.D. dependent var 0.013420 

S.E. of regression 0.005524     Sum squared resid 0.001556 

F-statistic 30.87171     Durbin-Watson stat 1.705867 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
      Unweighted Statistics   

     
     R-squared 0.895789     Mean dependent var 0.019968 

Sum squared resid 0.002170     Durbin-Watson stat 1.460548 
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Таблица 4E  

 

Dependent Variable: DSHTEMPCONTR  

Method: Panel EGLS (Cross-section weights)  

Sample: 2003 2006   

Periods included: 4   

Cross-sections included: 14   

Total panel (balanced) observations: 56  

Linear estimation after one-step weighting matrix 

White cross-section standard errors & covariance (d.f. corrected) 

WARNING: estimated coefficient covariance matrix is of reduced rank 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C -0.111358 0.006197 -17.96893 0.0000 

HOURSWORK -3.60E-08 1.26E-09 -28.47771 0.0000 

RELMOD9 0.000961 0.000270 3.552708 0.0009 

SHEMPL1524 0.175858 0.065703 2.676566 0.0101 

SHEMPL55 0.218864 0.035948 6.088316 0.0000 

FISCFREE 0.000817 1.61E-05 50.73264 0.0000 

IMPLTAXLAB 0.000827 9.73E-05 8.497245 0.0000 

     
      Weighted Statistics   

     
     R-squared 0.757585     Mean dependent var 0.123226 

Adjusted R-squared 0.727902     S.D. dependent var 0.096103 

S.E. of regression 0.039695     Sum squared resid 0.077209 

F-statistic 25.52218     Durbin-Watson stat 0.505573 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
      Unweighted Statistics   

     
     R-squared 0.251932     Mean dependent var 0.058715 

Sum squared resid 0.111541     Durbin-Watson stat 0.214959 

     
     

 

 

 

Таблица 4F 

 

Dependent Variable: DSHTEMPCONTR  

Method: Panel EGLS (Cross-section weights)  

Sample: 2003 2007   

Periods included: 5   

Cross-sections included: 14   

Total panel (balanced) observations: 70  

Iterate weights to convergence  

White cross-section standard errors & covariance (d.f. corrected) 

Convergence achieved after 20 weight iterations 

WARNING: estimated coefficient covariance matrix is of reduced rank 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C -0.123025 0.011133 -11.05005 0.0000 

EMPLOYED -4.47E-05 3.26E-06 -13.68141 0.0000 

RELMOD9 0.001137 0.000141 8.082904 0.0000 

SHEMPL1524 0.235969 0.032840 7.185402 0.0000 

SHEMPL55 0.225076 0.025413 8.856654 0.0000 

FISCFREE 0.000613 4.83E-05 12.68751 0.0000 

IMPLTAXLAB 0.000901 0.000201 4.475293 0.0000 

     
      Weighted Statistics   

     
     R-squared 0.847749     Mean dependent var 0.225822 

Adjusted R-squared 0.833249     S.D. dependent var 0.332405 

S.E. of regression 0.047056     Akaike info criterion -5.310732 

Sum squared resid 0.139496     Schwarz criterion -5.085883 

Log likelihood 192.8756     Hannan-Quinn criter. -5.221419 

F-statistic 58.46504     Durbin-Watson stat 0.912443 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
      Unweighted Statistics   

     
     R-squared 0.191936     Mean dependent var 0.057260 

Sum squared resid 0.139504     Durbin-Watson stat 0.182535 
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Таблица 4G 

Dependent Variable: DSHNONPAID  

Method: Panel EGLS (Cross-section weights)  

Sample: 2003 2006   

Periods included: 4   

Cross-sections included: 14   

Total panel (balanced) observations: 56  

Linear estimation after one-step weighting matrix 

White cross-section standard errors & covariance (d.f. corrected) 

WARNING: estimated coefficient covariance matrix is of reduced rank 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C -0.020302 0.015130 -1.341831 0.1881 

EMPLOYED 2.40E-05 1.87E-05 1.287334 0.2062 

RELMOD9 0.000109 0.000151 0.727033 0.4719 

SHEMPL1524 0.032848 0.044321 0.741139 0.4634 

SHEMPL55 0.096650 0.024678 3.916372 0.0004 

FISCFREE -0.000192 4.64E-05 -4.144004 0.0002 

IMPLTAXLAB 0.000663 0.000184 3.601464 0.0009 

     
      Effects Specification   

     
     Cross-section fixed (dummy variables)  

     
      Weighted Statistics   

     
     R-squared 0.978275     Mean dependent var 0.009848 

Adjusted R-squared 0.966809     S.D. dependent var 0.015658 

S.E. of regression 0.003162     Sum squared resid 0.000360 

F-statistic 85.32098     Durbin-Watson stat 2.113855 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
      Unweighted Statistics   

     
     R-squared 0.984553     Mean dependent var 0.012314 

Sum squared resid 0.000578     Durbin-Watson stat 1.765294 

     
     

Таблица 4H 

Dependent Variable: DSHNONPAID  

Method: Panel EGLS (Cross-section weights)  

Sample: 2003 2007   

Periods included: 5   

Cross-sections included: 14   

Total panel (balanced) observations: 70  

Linear estimation after one-step weighting matrix 

White cross-section standard errors & covariance (d.f. corrected) 

WARNING: estimated coefficient covariance matrix is of reduced rank 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C -0.009401 0.010248 -0.917362 0.3634 

EMPLOYED -1.07E-05 7.96E-06 -1.341164 0.1859 

RELMOD9 0.000277 0.000107 2.582409 0.0128 

SHEMPL1524 0.093401 0.029789 3.135399 0.0029 

SHEMPL55 0.032792 0.011170 2.935646 0.0050 

FISCFREE -9.50E-05 3.91E-05 -2.430304 0.0187 

IMPLTAXLAB 0.000246 8.12E-05 3.034621 0.0038 

     
      Effects Specification   

     
     Cross-section fixed (dummy variables)  

     
      Weighted Statistics   

     
     R-squared 0.967810     Mean dependent var 0.008231 

Adjusted R-squared 0.955578     S.D. dependent var 0.012068 

S.E. of regression 0.002904     Sum squared resid 0.000422 

F-statistic 79.11952     Durbin-Watson stat 1.854764 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
      Unweighted Statistics   

     
     R-squared 0.980154     Mean dependent var 0.011781 

Sum squared resid 0.000895     Durbin-Watson stat 1.414553 
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Таблица 4I 

Dependent Variable: DSHSELFEMPL  

Method: Panel EGLS (Cross-section weights)  

Sample: 2003 2006   

Periods included: 4   

Cross-sections included: 14   

Total panel (balanced) observations: 56  

Linear estimation after one-step weighting matrix 

White cross-section standard errors & covariance (d.f. corrected) 

WARNING: estimated coefficient covariance matrix is of reduced rank 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 0.040983 0.009353 4.381731 0.0001 

GVAVOLPRCCH 4.15E-05 1.64E-05 2.528580 0.0158 

RELMOD9 -0.000136 0.000146 -0.928816 0.3590 

SHEMPL55 0.224888 0.016974 13.24928 0.0000 

FISCFREE -0.000390 2.37E-05 -16.50385 0.0000 

IMPLTAXLAB 0.001247 0.000105 11.86358 0.0000 

     
      Effects Specification   

     
     Cross-section fixed (dummy variables)  

     
      Weighted Statistics   

     
     R-squared 0.997405     Mean dependent var 0.068489 

Adjusted R-squared 0.996143     S.D. dependent var 0.083067 

S.E. of regression 0.006407     Sum squared resid 0.001519 

F-statistic 790.1454     Durbin-Watson stat 1.998041 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
      Unweighted Statistics   

     
     R-squared 0.997550     Mean dependent var 0.074711 

Sum squared resid 0.001921     Durbin-Watson stat 1.659788 

     
      

Таблица 4J 

Dependent Variable: DSHSELFEMPL  

Method: Panel EGLS (Cross-section weights)  

Sample: 2003 2007   

Periods included: 5   

Cross-sections included: 14   

Total panel (balanced) observations: 70  

Linear estimation after one-step weighting matrix 

White cross-section standard errors & covariance (d.f. corrected) 

WARNING: estimated coefficient covariance matrix is of reduced rank 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 0.036024 0.012786 2.817340 0.0069 

EMPLOYED -2.87E-05 1.20E-05 -2.393591 0.0205 

RELMOD9 0.000242 0.000197 1.224706 0.2264 

SHEMPL1524 0.307567 0.072315 4.253144 0.0001 

SHEMPL55 0.160500 0.019516 8.223988 0.0000 

FISCFREE -0.000382 1.76E-05 -21.78913 0.0000 

IMPLTAXLAB 0.000658 0.000103 6.372885 0.0000 

     
      Effects Specification   

     
     Cross-section fixed (dummy variables)  

     
      Weighted Statistics   

     
     R-squared 0.995043     Mean dependent var 0.064188 

Adjusted R-squared 0.993159     S.D. dependent var 0.071154 

S.E. of regression 0.007035     Sum squared resid 0.002475 

F-statistic 528.2107     Durbin-Watson stat 1.458787 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
      Unweighted Statistics   

     
     R-squared 0.995711     Mean dependent var 0.073200 

Sum squared resid 0.004057     Durbin-Watson stat 1.134451 
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Таблица 4K 

 

Dependent Variable: DSHEMPLOYER  

Method: Panel EGLS (Cross-section weights)  

Sample: 2003 2006   

Periods included: 4   

Cross-sections included: 14   

Total panel (balanced) observations: 56  

Linear estimation after one-step weighting matrix 

White cross-section standard errors & covariance (d.f. corrected) 

WARNING: estimated coefficient covariance matrix is of reduced rank 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 0.007730 0.010764 0.718151 0.4760 

GVAVOLPRCCH 0.000128 9.67E-05 1.321814 0.1922 

RELMOD9 0.000619 0.000125 4.965879 0.0000 

SHEMPL1524 0.196720 0.034696 5.669807 0.0000 

SHEMPL55 -0.044680 0.010660 -4.191403 0.0001 

IMPLTAXLAB -0.000558 0.000302 -1.847487 0.0706 

     
      Weighted Statistics   

     
     R-squared 0.749679     Mean dependent var 0.040321 

Adjusted R-squared 0.724647     S.D. dependent var 0.035292 

S.E. of regression 0.019025     Sum squared resid 0.018098 

F-statistic 29.94868     Durbin-Watson stat 0.484342 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
      Unweighted Statistics   

     
     R-squared 0.516786     Mean dependent var 0.030421 

Sum squared resid 0.024217     Durbin-Watson stat 0.066765 

     
     

 

 

 

 

Таблица 4L 

 

Dependent Variable: DSHEMPLOYER  

Method: Panel EGLS (Cross-section weights)  

Sample: 2003 2007   

Periods included: 5   

Cross-sections included: 14   

Total panel (balanced) observations: 70  

Linear estimation after one-step weighting matrix 

White cross-section standard errors & covariance (d.f. corrected) 

WARNING: estimated coefficient covariance matrix is of reduced rank 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 0.013873 0.006514 2.129877 0.0370 

EMPLOYED 2.41E-05 2.72E-06 8.878795 0.0000 

RELMOD9 0.000413 8.38E-05 4.929794 0.0000 

SHEMPL1524 0.235228 0.020212 11.63820 0.0000 

SHEMPL55 -0.095018 0.014666 -6.478878 0.0000 

IMPLTAXLAB -0.000467 0.000170 -2.741012 0.0079 

     
      Weighted Statistics   

     
     R-squared 0.787593     Mean dependent var 0.040877 

Adjusted R-squared 0.770999     S.D. dependent var 0.036933 

S.E. of regression 0.019827     Sum squared resid 0.025160 

F-statistic 47.46165     Durbin-Watson stat 0.407914 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
      Unweighted Statistics   

     
     R-squared 0.498704     Mean dependent var 0.030719 

Sum squared resid 0.031567     Durbin-Watson stat 0.071247 
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Таблица 4M  

 

Dependent Variable: DSHSMALLENT  

Method: Panel EGLS (Cross-section weights)  

Sample: 2003 2006   

Periods included: 4   

Cross-sections included: 14   

Total panel (balanced) observations: 56  

Linear estimation after one-step weighting matrix 

White cross-section standard errors & covariance (d.f. corrected) 

WARNING: estimated coefficient covariance matrix is of reduced rank 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C -0.135574 0.052893 -2.563188 0.0136 

EMPLOYED 0.000218 4.23E-05 5.167173 0.0000 

GVAVOLPRCCH 0.002147 0.000448 4.791168 0.0000 

RELMOD9 0.001902 0.000571 3.328985 0.0017 

SHEMPL1524 1.464764 0.193880 7.555023 0.0000 

SHEMPL55 1.736679 0.093307 18.61247 0.0000 

FISCFREE -0.003825 0.000365 -10.47505 0.0000 

IMPLTAXLAB 0.004674 0.000872 5.358474 0.0000 

     
      Weighted Statistics   

     
     R-squared 0.935177     Mean dependent var 0.348572 

Adjusted R-squared 0.925724     S.D. dependent var 0.357895 

S.E. of regression 0.101446     Sum squared resid 0.493978 

F-statistic 98.92610     Durbin-Watson stat 0.512661 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
      Unweighted Statistics   

     
     R-squared 0.709082     Mean dependent var 0.197509 

Sum squared resid 0.537033     Durbin-Watson stat 0.091107 

     
      

 

Таблица 4N 

 

Dependent Variable: DSHSMALLENT  

Method: Panel EGLS (Cross-section weights)  

Sample: 2003 2007   

Periods included: 5   

Cross-sections included: 14   

Total panel (balanced) observations: 70  

Linear estimation after one-step weighting matrix 

White cross-section standard errors & covariance (d.f. corrected) 

WARNING: estimated coefficient covariance matrix is of reduced rank 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C -0.213707 0.038190 -5.595815 0.0000 

EMPLOYED 0.000200 3.79E-05 5.274483 0.0000 

RELMOD9 0.000862 0.000530 1.627924 0.1085 

SHEMPL1524 1.793929 0.133682 13.41936 0.0000 

SHEMPL55 1.786726 0.082524 21.65111 0.0000 

FISCFREE -0.003838 0.000307 -12.50948 0.0000 

IMPLTAXLAB 0.008151 0.000467 17.45138 0.0000 

     
      Weighted Statistics   

     
     R-squared 0.916618     Mean dependent var 0.385147 

Adjusted R-squared 0.908676     S.D. dependent var 0.460262 

S.E. of regression 0.102435     Sum squared resid 0.661056 

F-statistic 115.4259     Durbin-Watson stat 0.415682 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
      Unweighted Statistics   

     
     R-squared 0.686560     Mean dependent var 0.194930 

Sum squared resid 0.703989     Durbin-Watson stat 0.071240 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5. РЕЗУЛТАТИ ЗА ВТОРИ ПЕРИОД 

 

Таблица 5A 

 

Dependent Variable: DSHNOCONTR  

Method: Panel EGLS (Cross-section weights)  

Sample: 2009 2012   

Periods included: 4   

Cross-sections included: 19   

Total panel (balanced) observations: 76  

Linear estimation after one-step weighting matrix 

White cross-section standard errors & covariance (d.f. corrected) 

WARNING: estimated coefficient covariance matrix is of reduced rank 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 0.058250 0.002951 19.73597 0.0000 

GVAVOLPRCCH -0.000170 9.88E-06 -17.22031 0.0000 

HOURSWORK -2.60E-07 1.47E-08 -17.71464 0.0000 

EMPLOYED 0.000446 2.73E-05 16.33168 0.0000 

RELMOD9 0.000295 8.91E-05 3.311950 0.0015 

BUSFREE -0.000266 1.16E-05 -23.03130 0.0000 

LABFREE -0.000539 1.56E-05 -34.49856 0.0000 

     
      Weighted Statistics   

     
     R-squared 0.675954     Mean dependent var 0.020354 

Adjusted R-squared 0.647776     S.D. dependent var 0.024380 

S.E. of regression 0.017096     Sum squared resid 0.020166 

F-statistic 23.98881     Durbin-Watson stat 0.725460 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
      Unweighted Statistics   

     
     R-squared 0.282034     Mean dependent var 0.015430 

Sum squared resid 0.029314     Durbin-Watson stat 0.072016 

     
      

 

 

Таблица 5B 

 

Dependent Variable: DSHPARTTIME  

Method: Panel EGLS (Cross-section weights)  

Sample: 2009 2012   

Periods included: 4   

Cross-sections included: 19   

Total panel (balanced) observations: 76  

Linear estimation after one-step weighting matrix 

White cross-section standard errors & covariance (d.f. corrected) 

WARNING: estimated coefficient covariance matrix is of reduced rank 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C -0.005988 0.004080 -1.467553 0.1468 

GVAVOLPRCCH -0.000168 6.89E-05 -2.437958 0.0174 

HOURSWORK -1.05E-08 1.93E-09 -5.447985 0.0000 

RELMOD9 0.000375 5.46E-05 6.871889 0.0000 

SHEMPL55 0.110691 0.019566 5.657425 0.0000 

TIME10 0.003996 0.000445 8.972343 0.0000 

TIME11 0.001854 0.000754 2.459092 0.0165 

TIME12 0.001984 0.000388 5.113513 0.0000 

     
      Weighted Statistics   

     
     R-squared 0.667202     Mean dependent var 0.046805 

Adjusted R-squared 0.632944     S.D. dependent var 0.053119 

S.E. of regression 0.020659     Sum squared resid 0.029022 

F-statistic 19.47547     Durbin-Watson stat 0.443671 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
      Unweighted Statistics   

     
     R-squared 0.198322     Mean dependent var 0.030267 

Sum squared resid 0.033744     Durbin-Watson stat 0.182695 
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Таблица 5C  

 

Dependent Variable: DSHTEMPCONTR  

Method: Panel EGLS (Cross-section weights)  

Sample: 2009 2012   

Periods included: 4   

Cross-sections included: 19   

Total panel (balanced) observations: 76  

Linear estimation after one-step weighting matrix 

White cross-section standard errors & covariance (d.f. corrected) 

WARNING: estimated coefficient covariance matrix is of reduced rank 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 0.877874 0.177302 4.951283 0.0000 

GVAVOLPRCCH -0.000550 0.000106 -5.172757 0.0000 

HOURSWORK -6.85E-09 3.09E-09 -2.214436 0.0302 

RELMOD9 0.000562 8.70E-05 6.456855 0.0000 

SHEMPL1524 0.444816 0.016403 27.11785 0.0000 

SHEMPL55 0.385009 0.023116 16.65538 0.0000 

LABFREE -0.012177 0.002240 -5.435391 0.0000 

TIME11 0.043213 0.008314 5.197422 0.0000 

TIME12 0.067429 0.014029 4.806506 0.0000 

     
      Weighted Statistics   

     
     R-squared 0.823412     Mean dependent var 0.060789 

Adjusted R-squared 0.802327     S.D. dependent var 0.059298 

S.E. of regression 0.024353     Sum squared resid 0.039734 

F-statistic 39.05180     Durbin-Watson stat 0.800281 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
      Unweighted Statistics   

     
     R-squared 0.553660     Mean dependent var 0.040888 

Sum squared resid 0.044998     Durbin-Watson stat 0.439210 

     
      

Таблица 5D  

 

Dependent Variable: DSHNONPAID  

Method: Panel EGLS (Cross-section weights)  

Sample: 2009 2012   

Periods included: 4   

Cross-sections included: 19   

Total panel (balanced) observations: 76  

Linear estimation after one-step weighting matrix 

White cross-section standard errors & covariance (d.f. corrected) 

WARNING: estimated coefficient covariance matrix is of reduced rank 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 0.001561 0.001017 1.535628 0.1293 

GVAVOLINDNUM -1.69E-05 1.52E-06 -11.15317 0.0000 

HOURSWORK -3.66E-07 2.90E-08 -12.61167 0.0000 

EMPLOYED 0.000643 4.87E-05 13.20296 0.0000 

RELMOD9 8.20E-05 1.39E-05 5.900706 0.0000 

SHEMPL55 -0.028641 0.006198 -4.621232 0.0000 

TIME10 0.001117 6.26E-05 17.84882 0.0000 

TIME11 0.001049 0.000128 8.196215 0.0000 

TIME12 0.001258 0.000121 10.40312 0.0000 

     
      Weighted Statistics   

     
     R-squared 0.823695     Mean dependent var 0.008852 

Adjusted R-squared 0.802643     S.D. dependent var 0.015556 

S.E. of regression 0.006721     Sum squared resid 0.003027 

F-statistic 39.12787     Durbin-Watson stat 0.402836 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
      Unweighted Statistics   

     
     R-squared 0.785898     Mean dependent var 0.007490 

Sum squared resid 0.004947     Durbin-Watson stat 0.183684 
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Таблица 5E  

Dependent Variable: DSHSELFEMPL  

Method: Panel EGLS (Cross-section weights)  

Sample: 2009 2012   

Periods included: 4   

Cross-sections included: 19   

Total panel (balanced) observations: 76  

Linear estimation after one-step weighting matrix 

White cross-section standard errors & covariance (d.f. corrected) 

WARNING: estimated coefficient covariance matrix is of reduced rank 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C -0.103766 0.052631 -1.971583 0.0541 

EMPLOYED 0.000115 6.62E-05 1.732893 0.0892 

RELMOD9 0.000312 9.43E-05 3.307388 0.0017 

SHEMPL55 0.240483 0.060785 3.956261 0.0002 

BUSFREE 0.000687 0.000209 3.282070 0.0019 

FISCFREE 0.000274 0.000133 2.055920 0.0449 

REGQUAL 0.048441 0.004954 9.777504 0.0000 

     
      Effects Specification   

     
     Cross-section fixed (dummy variables)  

     
      Weighted Statistics   

     
     R-squared 0.995452     Mean dependent var 0.091789 

Adjusted R-squared 0.993311     S.D. dependent var 0.117207 

S.E. of regression 0.010279     Sum squared resid 0.005389 

F-statistic 465.0884     Durbin-Watson stat 1.887573 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
      Unweighted Statistics   

     
     R-squared 0.991678     Mean dependent var 0.077933 

Sum squared resid 0.006675     Durbin-Watson stat 2.002567 

     
     

Таблица 5F 

 

Dependent Variable: DSHEMPLOYER  

Method: Panel EGLS (Cross-section weights)  

Sample: 2009 2012   

Periods included: 4   

Cross-sections included: 19   

Total panel (balanced) observations: 76  

Linear estimation after one-step weighting matrix 

White cross-section standard errors & covariance (d.f. corrected) 

WARNING: estimated coefficient covariance matrix is of reduced rank 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C -0.159332 0.008284 -19.23395 0.0000 

GVAVOLINDNUM 0.000125 1.56E-05 8.036580 0.0000 

HOURSWORK 1.31E-08 2.23E-09 5.848675 0.0000 

SHEMPL1524 0.176047 0.037208 4.731467 0.0000 

RELMOD9 0.000460 0.000126 3.660108 0.0005 

BUSFREE 0.000883 1.39E-05 63.42157 0.0000 

LABFREE 0.000843 5.56E-05 15.16158 0.0000 

     
      Weighted Statistics   

     
     R-squared 0.744315     Mean dependent var 0.048896 

Adjusted R-squared 0.722081     S.D. dependent var 0.044912 

S.E. of regression 0.022034     Sum squared resid 0.033498 

F-statistic 33.47721     Durbin-Watson stat 0.398272 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
      Unweighted Statistics   

     
     R-squared 0.272308     Mean dependent var 0.030675 

Sum squared resid 0.041610     Durbin-Watson stat 0.200101 
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Таблица 5G 

 

Dependent Variable: DSHSMALLENT  

Method: Panel EGLS (Cross-section weights)  

Date: 06/29/14   Time: 13:19   

Sample: 2009 2012   

Periods included: 4   

Cross-sections included: 19   

Total panel (balanced) observations: 76  

Linear estimation after one-step weighting matrix 

White cross-section standard errors & covariance (d.f. corrected) 

WARNING: estimated coefficient covariance matrix is of reduced rank 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C -0.662365 0.060562 -10.93698 0.0000 

GVAVOLINDNUM 0.001066 8.63E-05 12.35997 0.0000 

HOURSWORK 2.93E-07 2.31E-08 12.69064 0.0000 

SHEMPL1524 0.928112 0.129218 7.182524 0.0000 

SHEMPL55 0.314752 0.068898 4.568403 0.0000 

RELMOD9 0.003499 0.000608 5.750643 0.0000 

BUSFREE 0.003096 0.000818 3.784108 0.0003 

LABFREE 0.002302 0.000715 3.217741 0.0020 

     
      Weighted Statistics   

     
     R-squared 0.707387     Mean dependent var 0.455528 

Adjusted R-squared 0.677265     S.D. dependent var 0.457019 

S.E. of regression 0.170407     Sum squared resid 1.974630 

F-statistic 23.48416     Durbin-Watson stat 0.537883 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
      Unweighted Statistics   

     
     R-squared 0.192400     Mean dependent var 0.268897 

Sum squared resid 2.875128     Durbin-Watson stat 0.085683 

     
      

Таблица 5H 

 

Dependent Variable: DSHNOCONTR  

Method: Panel EGLS (Cross-section weights)  

Sample: 2009 2011   

Periods included: 3   

Cross-sections included: 19   

Total panel (balanced) observations: 57  

Linear estimation after one-step weighting matrix 

White cross-section standard errors & covariance (d.f. corrected) 

WARNING: estimated coefficient covariance matrix is of reduced rank 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 0.028405 0.005900 4.814264 0.0000 

SHEMPL1524 0.058348 0.030106 1.938103 0.0584 

GVAVOLPRCCH -0.000302 4.37E-05 -6.912989 0.0000 

HOURSWORK -2.28E-07 1.34E-08 -17.02823 0.0000 

EMPLOYED 0.000393 2.89E-05 13.61132 0.0000 

RELMOD9 0.000281 7.71E-05 3.638880 0.0007 

LABFREE -0.000449 4.47E-05 -10.03397 0.0000 

ACTLMPEXP -0.044377 0.010216 -4.344016 0.0001 

     
      Weighted Statistics   

     
     R-squared 0.692524     Mean dependent var 0.020204 

Adjusted R-squared 0.648599     S.D. dependent var 0.022677 

S.E. of regression 0.016771     Sum squared resid 0.013781 

F-statistic 15.76598     Durbin-Watson stat 0.830363 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
      Unweighted Statistics   

     
     R-squared 0.320751     Mean dependent var 0.016161 

Sum squared resid 0.021322     Durbin-Watson stat 0.105403 
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Таблица 5I 

 

Dependent Variable: DSHNOCONTR  

Method: Panel EGLS (Cross-section weights)  

Sample: 2009 2011   

Periods included: 3   

Cross-sections included: 19   

Total panel (balanced) observations: 57  

Linear estimation after one-step weighting matrix 

White cross-section standard errors & covariance (d.f. corrected) 

WARNING: estimated coefficient covariance matrix is of reduced rank 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 0.044166 0.002519 17.53513 0.0000 

SHEMPL1524 0.058348 0.030106 1.938103 0.0584 

GVAVOLPRCCH -0.000302 4.37E-05 -6.912989 0.0000 

HOURSWORK -2.28E-07 1.34E-08 -17.02823 0.0000 

EMPLOYED 0.000393 2.89E-05 13.61132 0.0000 

RELMOD9 0.000281 7.71E-05 3.638880 0.0007 

LABFREE -0.000611 8.18E-06 -74.66577 0.0000 

PASLMPEXP -0.080422 0.018513 -4.344016 0.0001 

     
      Weighted Statistics   

     
     R-squared 0.692524     Mean dependent var 0.020204 

Adjusted R-squared 0.648599     S.D. dependent var 0.022677 

S.E. of regression 0.016771     Sum squared resid 0.013781 

F-statistic 15.76598     Durbin-Watson stat 0.830363 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
      Unweighted Statistics   

     
     R-squared 0.320751     Mean dependent var 0.016161 

Sum squared resid 0.021322     Durbin-Watson stat 0.105403 

     
      

 

Таблица 5J 

 

Dependent Variable: DSHPARTTIME  

Method: Panel EGLS (Cross-section weights)  

Sample: 2009 2011   

Periods included: 3   

Cross-sections included: 19   

Total panel (balanced) observations: 57  

Linear estimation after one-step weighting matrix 

White cross-section standard errors & covariance (d.f. corrected) 

WARNING: estimated coefficient covariance matrix is of reduced rank 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 0.022261 0.001997 11.14889 0.0000 

HOURSWORK -1.03E-08 3.13E-10 -32.94174 0.0000 

RELMOD9 0.000345 3.64E-05 9.494819 0.0000 

SHEMPL55 0.087498 0.013171 6.643063 0.0000 

IMPLTAXLAB -0.001059 9.40E-05 -11.26115 0.0000 

PASLMPEXP 0.069365 0.011093 6.253037 0.0000 

     
      Weighted Statistics   

     
     R-squared 0.425794     Mean dependent var 0.041883 

Adjusted R-squared 0.369500     S.D. dependent var 0.032780 

S.E. of regression 0.019412     Sum squared resid 0.019219 

F-statistic 7.563666     Durbin-Watson stat 0.424038 

Prob(F-statistic) 0.000022    

     
      Unweighted Statistics   

     
     R-squared 0.177675     Mean dependent var 0.030146 

Sum squared resid 0.026364     Durbin-Watson stat 0.205041 
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Таблица 5K 

 

Dependent Variable: DSHPARTTIME  

Method: Panel EGLS (Cross-section weights)  

Date: 06/29/14   Time: 14:04   

Sample: 2009 2011   

Periods included: 3   

Cross-sections included: 19   

Total panel (balanced) observations: 57  

Linear estimation after one-step weighting matrix 

White cross-section standard errors & covariance (d.f. corrected) 

WARNING: estimated coefficient covariance matrix is of reduced rank 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 0.000342 0.002823 0.121052 0.9041 

HOURSWORK -1.06E-08 3.17E-10 -33.42223 0.0000 

RELMOD9 0.000350 3.61E-05 9.693859 0.0000 

SHEMPL55 0.084173 0.012502 6.732829 0.0000 

ACTLMPEXP -0.033776 0.023477 -1.438686 0.1562 

     
      Weighted Statistics   

     
     R-squared 0.415159     Mean dependent var 0.041609 

Adjusted R-squared 0.370171     S.D. dependent var 0.032201 

S.E. of regression 0.019233     Sum squared resid 0.019235 

F-statistic 9.228265     Durbin-Watson stat 0.434196 

Prob(F-statistic) 0.000010    

     
      Unweighted Statistics   

     
     R-squared 0.174824     Mean dependent var 0.030146 

Sum squared resid 0.026455     Durbin-Watson stat 0.200421 

     
     

 

 

 

 

Таблица 5L 

 

Dependent Variable: DSHTEMPCONTR  

Method: Panel EGLS (Cross-section weights)  

Sample: 2009 2011   

Periods included: 3   

Cross-sections included: 19   

Total panel (balanced) observations: 57  

Linear estimation after one-step weighting matrix 

White cross-section standard errors & covariance (d.f. corrected) 

WARNING: estimated coefficient covariance matrix is of reduced rank 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C -0.075654 0.004177 -18.11099 0.0000 

HOURSWORK -7.80E-09 3.41E-09 -2.285492 0.0265 

RELMOD9 0.000582 7.76E-05 7.500656 0.0000 

SHEMPL1524 0.417401 0.014551 28.68467 0.0000 

SHEMPL55 0.387457 0.003475 111.4881 0.0000 

ACTLMPEXP 0.048104 0.017855 2.694197 0.0095 

     
      Weighted Statistics   

     
     R-squared 0.890525     Mean dependent var 0.064634 

Adjusted R-squared 0.879792     S.D. dependent var 0.062026 

S.E. of regression 0.019713     Sum squared resid 0.019818 

F-statistic 82.97191     Durbin-Watson stat 0.773801 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
      Unweighted Statistics   

     
     R-squared 0.566443     Mean dependent var 0.040976 

Sum squared resid 0.025408     Durbin-Watson stat 0.264085 
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Таблица 5M  

 

Dependent Variable: DSHTEMPCONTR  

Method: Panel EGLS (Cross-section weights)  

Sample: 2009 2011   

Periods included: 3   

Cross-sections included: 19   

Total panel (balanced) observations: 57  

Linear estimation after one-step weighting matrix 

White cross-section standard errors & covariance (d.f. corrected) 

WARNING: estimated coefficient covariance matrix is of reduced rank 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C -0.078613 0.004048 -19.41889 0.0000 

HOURSWORK -8.22E-09 3.42E-09 -2.404804 0.0198 

RELMOD9 0.000580 7.76E-05 7.471534 0.0000 

SHEMPL1524 0.416230 0.015282 27.23624 0.0000 

SHEMPL55 0.388709 0.003374 115.2002 0.0000 

PASLMPEXP 0.086504 0.013854 6.243957 0.0000 

     
      Weighted Statistics   

     
     R-squared 0.891114     Mean dependent var 0.064992 

Adjusted R-squared 0.880439     S.D. dependent var 0.062896 

S.E. of regression 0.019667     Sum squared resid 0.019726 

F-statistic 83.47638     Durbin-Watson stat 0.768312 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
      Unweighted Statistics   

     
     R-squared 0.566519     Mean dependent var 0.040976 

Sum squared resid 0.025404     Durbin-Watson stat 0.256098 

     
     

 

 

 

 

 

  

 

 


