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Въведение

Решаването на проблемите в заетостта е един от основните приоритети
на икономическата и социалната политика в европейските страни през ХХІ век.
Както в Лисабонската стратегия, така и в стратегията „Европа 2020”, при на-
белязването на пътя, по който трябва да се развива икономиката на стария
континент, се акцентира върху постигането на високи равнища на заетост и създа-
ването на по-добри работни места.

Извършващите се структурни промени в българската икономика предиз-
викват съответни изменения в структурата на секторната заетост. Процесите,
протичащи на пазара на труда, свързани със заетостта у нас, са основното пре-
дизвикателство за написването на тази статия. Целта на автора е да проследи
промените в структурата на секторната заетост през 2001-2010 г. и на тази база
да разкрие някои от проблемите пред нейното развитие в България.

1. Секторната заетост в изследванията
на пазара на труда у нас

През последните няколко десетилетия в развитите страни се наблюдава
процес на замяна на физическия човешки труд с машини и автоматизирани си-
стеми. Това е една от основните причини за структурните промени в икономи-
ката и респективно в заетостта. Преди 60-те години на ХХ в. В. Леонтиев пише:
„В транспорта и селското стопанство машините на практика вече са отстрани-
ли необходимостта от човешка физическа сила. Човекът почти престана да се
занимава с вдигане и бутане, неговата работа е свързана предимно с пускане и
спиране, сглобяване, монтаж и ремонт. С въвеждането на машините със само-
стоятелно управление неговото пряко участие в производствения процес ще се
стесни още повече. Първо ще изчезнат онези, които пускат и спират машините,
после другите – по монтажа и настройката. Заетите с ремонтна дейност ще
запазят работните си места още дълго време, ...Ще продължаваме да изпитва-
ме нужда от изобретатели и конструктори...”1. Така Нобеловият лауреат опре-
деля схващанията си за технологичното развитие и развитието на заетостта.

Насоките за развитие на националната икономика се влияят от редица
фактори като наличието на природни ресурси, климат, национални традиции,

1 Леонтиев, В. Есета по икономика. С., ИК „Хр. Ботев”, с. 209-210. Есето „Машините и човекът” е
публикувано за първи път в Scientific American. Vol. 187, No. 3, September 1952.
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провежданата икономическа политика на правителството и др. Съвременните
български правителства демонстрират повишен стремеж към стратегическо
мислене, изграждане на икономика на знанието, постигане на значим социално-
икономически напредък и изравняване на икономическите показатели на България
с тези на европейските страни. Според аналитичната рамка, разработена от
Световната банка, икономиката на знанието има четири опорни стълба: благо-
приятна икономическа, институционална среда и управление за развитие на пред-
приемачеството; добре развита информационна инфраструктура; съзидателен
и добре обучен човешки капитал; национална иновационна система, способна
да реализира продукти с високо съдържание на знание. Всеки от тях има отно-
шение към формирането на модерна структура на секторната заетост.

След 1990 г. пазарът на труда в България се изследва от различни гледни
точки. Ежегодно редица институции публикуват в своите електронни сайтове
анализи за неговото състояние2. Някои изследвания акцентират върху отделни
аспекти на заетостта3, а в други се извършва обстоен анализ, включително и на
секторната заетост4.

В първото изследване на заетостта, публикувано през новия век И. Белева
отбелязва, че през 1990-1999 г. в структурата на общата заетост в относителни
тегла делът на заетите в индустрията намалява до 26,2%, на заетите в аграрния
сектор и услугите нараства съответно до 26,6 и 47,1%, а също и че „от гледна
точка на ефективността на преструктурирането и преразпределението на зае-
тостта между трите сектора на икономиката политиката за насърчаване търсе-
нето на труд следва да се насочи преди всичко към услугите и след това към
индустрията. ...Нарастването на заетостта в селското стопанство не е свърза-
но с ефективно търсене на труд. Насочването на работната сила към този сек-
тор на икономиката е по-скоро израз на търсене на възможности за заетост
като алтернатива на безработицата. ...преструктурирането на заетостта нами-
ра израз в движение на работната сила от индустрията и услугите към селското
стопанство и безработицата. Това е довело до нарастване на ефективността на

2 Вж. www.az.government.bg. Сайт на Агенцията по заетостта; www. bia – bg.com. Сайт на Българ-
ска стопанска камара и др.

3 Вж. Белева, И. и др. България и Европейската общност: Трансформация на пазара на труда и
социалната политика – с поглед към Европа: [Изследване]. С., ИК Иван Д. Данов, 1993.; Шопов,
Д. и др. Изследване на пазара на труда и на индустриалните отношения в България след 1990
година. С., Унив. изд. Стопанство, 1996; Димитров, Л. и др. Гъвкавост на пазара на труда в
България: [Изследване]. С., Агенция за икон. анализи и прогнози, 2006; Гъвкавост и сигурност
на заетостта в малките и средни предприятия в България: Резултати от изследвания за състояни-
ето и перспективите / Отг. ред. и състав. Катя Владимирова. С., ИК Шанс, 2008; Белева, И.
Условията на труд и качеството на заетостта в България: тенденции и взаимодействия. С., Аван-
гард Прима, 2009 и др.

4 Вж. Белева, И. Политиката по заетостта и безработицата в България в преходния период. Ана-
лиз, оценки и перспективи. С., „Марин Дринов”, 2001; Шопов, Д. и др. Работната сила на
България в прехода към пазарна икономика. С., Унив. изд. Стопанство, 2006; Владимирова, К. и
др. Деиндустриализация и преструктуриране на заетостта в България: икономически и социални
последици. С., „Стопанство”, 2008.
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заетост в индустрията и услугите с цената на ниска ефективност на заетост в
селското стопанство.”5 Мненията, изразени във всички останали по-късни из-
следвания гравитират около това.

Авторски колектив с ръководител Д. Шопов посочва трайната тенденция
на увеличение на относителния дял на заетите в сектор „Селско и горско сто-
панство” и сектор „Услуги”, както и намалението на относителния дял на зае-
тите лица в сектор „Индустрия” през периода 1990-1995 г., след което констати-
ра: „... Поземлената реформа предостави земята на нейните собственици, кои-
то не разполагат със средства за развитието на селското стопанство на основа-
та на съвременни технологии за производство. От друга страна, цените и неси-
гурността на пазарите не стимулират развитие на ефективно производство и
водят до производства, целящи задоволяване на собствени потребности.”6

Група учени, начело с К. Владимирова, е на мнение, че „Днес в страните с
развити икономики икономическият растеж се търси чрез прилагането на тру-
доспестяващи технологии и съответно относително намаление на заетостта....
Селското и горско стопанство е единственият икономически сектор, отбеляз-
ващ колеблива промяна на относителния си дял в БДС и по-категорично увели-
чение на заетите в сектора, което само по себе си е белег за намаляваща про-
изводителност на труда.”7

Друг авторски колектив подчертава: „Докато съкращаването на заетост-
та в промишлеността и строителството продължава цяло десетилетие, в пове-
чето клонове на услугите и селското стопанство е регистрирано нарастване на
броя на заетите. Последното до известна степен се дължи на напредъка на
поземлената реформа в страната. По този начин селското стопанство започва
да играе роля на буфер при съкращенията на работна сила, тъй като някои ра-
ботници, освободени от промишлеността, се връщат в селските райони, за да
отглеждат продукция за собствено потребление”.8

В своя статия И. Белева пише: „Заетостта по сектори на икономиката по-
казва съществени различия в България и в ЕС-27. В нашата страна 51,8% са
лицата, заети в услугите, 27,6% – в индустрията и 20,6% – в селското стопанство.
В ЕС-27 заетите лица в услугите са 68,6%, 25% – в индустрията и 6,4% – в селс-
кото стопанство. Очевидна е съществената разлика, очертаваща неразвитостта
на услугите в България, както и по-високата трудоемкост на индустрията и осо-
бено голямата разлика в производителността на труда в селското стопанство.”9

5 Вж. Белева, И. Политиката по заетостта и безработицата в България в преходния период. Ана-
лиз, оценки и перспективи. С., „Марин Дринов”, 2001, с. 14, 16.

6 Шопов, Д. и др. Работната сила на България в прехода към пазарна икономика. С., Унив. изд.
Стопанство, 2006, с.96, 116.

7 Владимирова, К. и др. Деиндустриализация и преструктуриране на заетостта в България: ико-
номически и социални последици. С., „Стопанство”, 2008, с. 118-119.

8 Михова, Г. и др. Работно време, условия на труд, демографско поведение. С., Акад. изд. „М.
Дринов”, 2007, с. 14.

9 Белева, И. България и ЕС: Пазарът на труда в условията на евроинтеграция. Известия. Списание
на Икономически университет – Варна, 2008, бр. 2, с. 50-51.
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В редица стратегически документи на българското правителство се сре-
щат текстове, свързани със секторната заетост. Така например, в Националния
план за развитие на Република България за периода от 2007 до 2013 г. се под-
чертават динамичното развитие на сектора на услугите, стабилността на инду-
стрията, неефективността и свръхзаетостта на селското стопанство, слабата
производителност на труда в сравнение с останалите страни-членки на ЕС и
ниските темпове на сближаване на нашата икономика с общността10.

Особено критичен е анализът на секторната структура в Националната
стратегия за регионално развитие, който посочва като най-проблемен аграрния
сектор, характеризиращ се със „... свръхзаетост, фрагментация на земеделски-
те стопанства, ниска ефективност и ниско ниво на комерсиализираното произ-
водство. Селското стопанство във всички райони за планиране е изправено пред
редица ограничители: разпокъсана собственост, намаляване на поливните пло-
щи, остарели съоръжения, недостатъчно инвестиции и нови технологии, недо-
статъчно интегриране с хранително-вкусовата промишленост и др.”11

Основен приоритет в проекта на Националната програма за развитие на
Република България – България 2020, е подкрепата за развитие на високопроиз-
водителна индустриална база и модерна иновативна инфраструктура, стимули-
ране на иновативната активност и научните изследвания, а „... приоритетните
дейности са насочени към повишаване производителността на труда, повиша-
ване броя на заетите във високотехнологичните отрасли, нарастване износа на
високотехнологичните продукти, привличане на инвестиции в отрасли с висока
добавена стойност и повишаване ролята на науката за развитие на обществото
и за решаване на значими социално-икономически проблеми.”12

На основата на направения до тук аналитичен преглед може да се твърди,
че темата за секторната заетост е с постоянна актуалност и присъства трайно
в икономическите изследвания и в икономическата политика на българското
правителство. Тя е тясно свързана с проблемите на технологичното развитие,
преструктурирането на икономиката, инвестициите, безработицата, ефективно-
стта на производството, производителността на труда и пр.

2. Анализ на секторната заетост в България през 2001-2010 г.

Икономиката на всяка страна се разделя принципно на три основни сектора
– селско стопанство, индустрия и услуги, които включват отделни икономически
дейности.13 Оценките за брутния вътрешен продукт представят състоянието и
тенденциите в развитието на икономиката, а брутната добавена стойност (БДС)
е основният негов компонент. Съпоставката между заетостта и произведената
1 0 За повече подробности Вж. Национален план за развитие на Република Бъолгария за периода от

2007 до 2013 г. www.az.government.bg - Сайт на Агенцията по заетостта.
1 1 Национална стратегия за регионално развитие на Република България за периода 2005-2015 г.

Обн. ДВ бр. 42 от 2005 г.
1 2 Национална програма за развитие на Република България: България 2020. Проект. Разработен

м. февруари 2012 г. www.president.bg – Сайт на Президентството на Република България.
1 3 За повече подробности вж. Заетост и безработица – годишни данни 2010. Изд. на НСИ, с. 7.
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БДС по икономически сектори е индикатор за ефективността на секторната зае-
тост. Обемът и структурата на заетостта и на произведената БДС в България за
периода 2001-2010 г. имат следните стойности (вж. таблица 1):

Таблица 1

Заети лица, БДС, структура на заетостта и БДС
по икономически сектори в България за 2001 – 2010 г.

Източник: НСИ и собствени изчисления на автора.

Сравненията сочат, че въпреки някои колебания в динамиката, услугите
са най-ефективният сектор, като относителният дял на БДС превишава този на
заетостта през годините между 10,5 и 13 процентни пункта. В индустрията има
относителен баланс, като превишението на БДС спрямо заетостта достига до
3,3 пункта, а единствено през 2002 г. заетостта има по-голям относителен дял с
0,4 пункта. Аграрният сектор категорично е най-неефективен. През годините
участието му в създаването на БДС намалява с повече от 7 пункта, докато най-

Заети лица 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

РБългария, хил. 3215 3222 3317 3403 3495 3612 3728 3825 3725 3506

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Сел. ст-во, хил. 768 765 759 753 742 733 724 737 731 705

% 23,9 23,8 22,9 22,1 21,2 20,3 19,4 19,3 19,6 20,1

Индустрия, хил. 879 887 895 919 958 1024 1087 1130 1045 942

% 27,4 27,5 27,0 27,0 27,4 28,3 29,1 29,5 28,0 26,9

Услуги, хил. 1568 1570 1663 1731 1795 1855 1917 1958 1949 1859

% 48,7 48,7 50,1 50,9 51,4 51,4 51,5 51,2 52,4 53,0

Брутна добавена стойност по тещущи цени

Р Б-я, млрд. лв. 26,6 29,5 31,1 33,9 38,5 43,4 50,6 57,7 58,7 60,7

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Сел. ст-во, млрд. лв. 3,2 3,3 3,2 3,4 3,3 3,1 2,8 4,1 2,8 3,0

% 12,0 11,2 10,3 10,0 8,6 7,1 5,5 7,1 4,8 4,9

Индустрия, млрд. лв. 7,3 8,0 8,7 9,3 11,2 13,4 16,4 18,0 18,4 17,9

% 27,4 27,1 28,0 27,4 29,1 30,9 32,4 31,1 31,3 29,5

Услуги, млрд. лв 16,1 18,2 19,2 21,2 25,8 26,9 31,4 35,6 37,5 39,8

% 60,6 61,7 61,7 62,6 62,3 62,0 62,1 61,8 63,9 65,6
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голямото намаление на относителния дял на заетостта е през 2008 г. – 4,6 пун-
кта. През всички години на изследвания период процентът на заетостта надви-
шава относителния дял в БДС между 12 и 15 процентни пункта, като най-висо-
ките стойности са през 2009 и 2010 г., т.е. може да се предположи, че селското
стопанство става убежище на освободените от другите сектори работници.

Преди да продължим анализа на секторната заетост е необходимо да при-
помним, че през периода 2001-2010 г. се случват някои събития, които имат
изключително голямо влияние върху икономическата активност и респективно
върху заетостта в България:

1. Приключване на преговорите за присъединяване на България към Евро-
пейския съюз през 2005 г. и вследствие на това нарастване на оптимиз-
ма за по-доброто бъдеще на българския бизнес.

2. Присъединяване на страната ни към Европейския съюз през 2007 г. и
предоставяне на възможност за получаване на средства по оперативни-
те програми на съюза.

3. Световната икономическа криза (неприключила), чието влияние се чув-
ства по-сериозно у нас от втората половина на 2008 г.

На фона на тези събития е логично развитието на секторната заетост. От
данните в таблица 1 могат да се направят някои констатации относно броя на
заетите, структурата и динамиката на заетостта.

В броя на заетите в икономиката през целия период се наблюдава повише-
ние с 291 хил. души, точно колкото е увеличението на заетите в услугите. Сле-
дователно, цялата положителна разлика се дължи на увеличаващия се брой за-
ети и относителен дял на сектора. Общият брой на заетите в селското стопан-
ство и индустрията през 2001 и 2010 г. остава непроменен, като увеличението в
единия сектор компенсира намалението в другия.

Изследваният период може да се раздели по отношение на заетостта на
два относително самостоятелни подпериода – до 2008 г. и от 2008 до 2010 г., т.е.
до началото на кризата и след това.

Заетостта у нас се увеличава непрекъснато до 2008 г., като средногодишното
увеличение на броя на заетите в националната икономика е над 75 000 души.
Показателни за равнището на заетостта са и данните за коефициента на зае-
тост на населението от 15 до 64 навършени години, който расте непрекъснато
от около 50% в началото на периода до 64% през 2008 г. Тогава се отчита и най-
ниското равнище на коефициента на безработица – 5,7 %14. Положителните тен-
денции за периода 2001-2008 г. се дължат на икономическата ситуация по све-
та, която се изразява в непрекъснат растеж, повишаване на заетостта и бла-
госъстоянието на населението. Подемът в икономиката и очакванията, свърза-
ни с влизането в Европейския съюз и ползването на средства по европейските
фондове, подтикват работодателите в България да увеличават инвестициите и
респективно заетостта, с цел постигане на високи печалби.

1 4 По данни от www.nsi.bg.



ИЗВЕСТИЯ – издание на Икономически университет – Варна
4 2

След 2008 г., вследствие на икономическата криза, заетостта започва да
спада с по-високи темпове от темповете на увеличение преди това, като средно-
годишното намаление на заетите в България е около 160 000 души. И в трите
сектора броят на заетите през 2008 г. непрекъснато намалява до 2010 г. През 2010
г. коефициентът на заетост е 59,7%, а безработицата се увеличава до 10,3%15.

Особено рязко е намалението в заетостта през 2010 г. – с 220 000 души, в
сравнение с 2009 г., като тя се доближава до равнището от 2005 г. Основните причи-
ни за това състояние на пазара на труда са очакванията на работодателите и обек-
тивната невъзможност за разширяване на инвестициите. В началото на кризата те
считат, че тя ще бъде лека и кратка. Поради това търсят по-меки начини за снижа-
ване на разходите и редуциране на отработените дни и човекочасове като: редовен
и неплатен отпуск на част или на целия персонал; участие на персонала в обучение;
промяна на режима на труд чрез намаляване на работните часове и др. След като
става ясно, че кризата ще бъде продължителна, работодателите започват да при-
бягват към съкращения, в голяма част от случаите – масови.

Показателни за очакванията на работодателите у нас са данните за раз-
ходите за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА). Докато през
2001 г. тези разходи са около 7 млн. лв. и непрекъснато се увеличават, като през
2008 г. повишението е повече от четири пъти, то през 2010 г. те падат под равни-
щето на 2006 г. Като се прегледат данните по отделните сектори се отчита отно-
сително стабилизиране на тези разходи в аграрния сектор след 2008 г. до обем,
надвишаващ повече от шест пъти началото на периода, а в индустрията и услуги-
те – почти двукратно понижение през 2010 г., в сравнение с 2008 г. (вж. таблица 2).

Таблица 2

Разходи за придобиване на ДМА по икономически сектори
през 2001-2010 г.

1 5 По данни от www.nsi.bg.

Р-ди за ДМА 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Р Б-я, млн. лв. 6694 7221 8503 9950 13263 17743 27447 29429 21274 16218

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Лв. зает 2082 2241 2563 2924 3795 4912 7362 7694 5711 4625

Сел. с-во, млн. лв. 146 205 267 376 440 467 642 931 841 915

% 2,2 2,8 3,1 3,8 3,3 2,6 2,3 3,2 4,0 5,6

Лв. зает 190 268 352 499 593 637 887 1263 1150 1298

Инд. млн. лв. 2599 2949 3639 4060 5321 7464 11171 13027 8756 6473

% 38,8 40,8 42,8 40,8 40,1 42,1 40,7 44,3 41,2 39,9
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Източник: НСИ и собствени изчисления на автора.

Данните за структурата на разходите за придобиване на ДМА показват,
че основната част от тях се насочват към услугите и индустрията, а минимал-
на част – към аграрния сектор. Явно предприемачите считат, че не си заслужа-
ва да изразходват средства за развитието на материално-техническата му база.

В икономиката на страната се извършват структурни промени, които во-
дят до постоянно увеличение на относителния дял на заетите в сектора на ус-
лугите, като за целия период то е 4,3 процентни пункта. Единственото прекъсване
на положителната тенденция в сектора е през 2008 г., което се дължи на относи-
телно по-малкото увеличение в броя на заетите спрямо предходната година, в
сравнение с другите сектори. До 2008 г. броят на заетите бележи непрекъснато
повишение, достигащо 390 хил. души, а след това, под влияние на икономичес-
ката криза, започва спад.

В аграрния сектор се наблюдава понижение в процента на заетите за це-
лия период с 3,8 пункта, но през 2008 г. тенденцията сменя посоката си. Що се
отнася до физическия обем, до 2007 г. той търпи намаление с 44 хил. души, най-
вероятно поради възможността на част от заетите в селското стопанство да
намерят по-добри алтернативи в някой от другите сектори. През 2008 г. се за-
белязва леко повишаване, като обяснението може да се потърси в увеличение-
то на обема на заетостта в националната икономика и възможностите на евро-
пейските програми в сектора. След това, под влияние на кризата, отново започ-
ва намаление на заетостта.

В индустрията има непрекъснато увеличение на броя на заетите до 2008 г.
– с 251 хил. души, което, обаче, не се изразява в чувствително нарастване на
относителния дял. В следващите две години заетостта намалява, а относител-
ният дял достига най-ниското си равнище.

Структурата на заетостта и структурата на БДС у нас са доста по-различ-
ни от средните за Европейския съюз като цяло и от почти всички страни, взети
поотделно (вж. таблица 3).

Лв. зает 2957 3325 4066 4418 5554 7289 10277 11528 8379 6872

Услуги, млн. лв. 3949 4067 4597 5514 7502 9812 15634 15471 11657 8830

% 59,0 56,4 54,1 5,4 56,6 55,3 57,0 52,5 54,8 54,5

Лв. зает 2518 2590 2764 3185 4179 5289 8155 7901 5981 4750
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Таблица 3

Структура на заетостта и БДС по икономически сектори
в Европейския съюз през 2010 г.16

(%)

1 6 За Франция, Литва, Португалия, Румъния и Швеция структурата на заетостта се отнася за 2009
г., за всички останали страни – за 2010, а за Естония, Обединеното кралство, Малта и Люксем-
бург в Евростат не са посочени данни или няма пълна база данни. За Германия,Франция, Кипър,
Литва, Португалия, Румъния и Швеция структурата на БДС се отнася за 2009 г., за всички
останали страни – за 2010, а за Белгия, Обединеното кралство, Малта и Люксембург в Евростат
не са посочени данни или няма пълна база данни.

Страни

Икономически сектори

селско стопанство индустрия услуги

заетост БДС заетост БДС заетост БДС

ЕС 27 5,1 1,7 23,2 25,0 71,7 73,3

България 20,1 4,9 26,9 29,5 53,0 65,6

Чехия 3,1 1,7 36,3 37,5 60,6 60,8

Дания 2,6 1,3 17,8 22,1 79,6 76,6

Германия 1,6 0,8 24,5 27,8 73,9 71,4

Ирландия 4,6 1,7 19,5 34,8 75,9 63,5

Гърция 11,7 3,1 18,3 18,8 70,0 78,1

Испания 4,2 2,6 20,8 28,0 75,0 69,4

Франция 2,6 1,7 19,5 18,6 77,9 79,7

Италия 4,0 1,9 27,2 24,9 68,8 73,2

Кипър 4,7 2,4 19,5 19,9 75,8 77,7

Латвия 8,7 4,5 23,6 24,6 67,7 70,9

Литва 9,2 2,8 27,0 27,9 63,8 69,3

Унгария 7,0 3,8 29,7 34,3 63,3 61,9

Холандия 2,6 1,8 17,2 23,8 80,2 74,4

Австрия 4,9 1,5 23,5 28,2 71,6 70,3

Полша 13,2 3,8 30,9 31,9 55,9 64,3

Португалия 11,1 2,3 26,5 23,2 62,4 74,5

Румъния 30,1 7,2 29,8 65,6 40,1 27,8
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Източник: Собствени изчисления на автора по данни на НСИ и Ев-
ростат.

Структурата на заетостта е различна във всички страни, но от данните в
таблица 3 прави впечатление, че в страните, които са по-развити в технологич-
но отношение и в които стандартът на живот е най-висок, стойностите за аграр-
ния и индустриалния сектор са около и по-ниски, а за сектора на услугите са
около и по-високи от средните – Дания, Германия, Франция, Холандия, Австрия,
Финландия, Швеция и др. Единствената страна, в която относителният дял на
заетите в селскостопанския сектор е по-висок, а в сектора на услугите е по-
нисък отколкото в България, е Румъния. Всеизвестен факт е, че това са двете
най-изостанали страни в Евросъюза с най-ниски доходи на населението.

Изводът, който може да се направи е, че най-развитите страни имат така-
ва структура на заетостта, при която производствените сектори са със стойно-
сти около и под средните, а секторът на услугите – около и над средните за
Евросъюза. Този факт се дължи на обстоятелството, че селскостопанското и
промишленото производство в тях са наситени с достатъчно техника и техно-
логии и изискват минимален брой заети лица.

От сравненията между структурата на БДС, създадена в икономиката и
структурата на секторната заетост се вижда, че най-ниско равнище има БДС
на Европейския съюз в аграрния сектор – едва 1,7 %, в който има 5,1% заети.
Стойностите за останалите сектори са почти идентични с относителните дяло-
ве на заетостта в тях, което показва, че има съответствие между заетост и
произведена добавена стойност, за разлика от селското стопанство, където
ефективността е три пъти по-ниска.

Когато се съпоставят структурите на БДС и на заетостта се вижда, че във
всички страни от Европейския съюз процентният дял на заетите преобладава
над дела на БДС в аграрния сектор. Има няколко страни с надвишение почти
четири пъти и в тях доходите на населението изостават, в сравнение с развити-
те страни – България, Гърция, Литва, Полша, Португалия, Румъния, Словения.
Неслучайно при провеждането на политиката по доходите във всички страни
селскостопанското производство се дотира. В най-лоши позиции са България и
Румъния, с най-голям процент заети в селското стопанство – съответно 20 и 30,
което затруднява неговото подпомагане.

При сравнението на относителния дял на БДС в индустрията и в услугите
се вижда, че в България те са съпоставими с голяма част от европейските
страни, а секторът на услугите е в по-добро състояние от същия в Румъния,

Словения 8,4 2,5 31,2 30,0 60,4 67,5

Словакия 3,2 3,1 31,5 40,2 65,3 56,7

Финландия 4,8 3,0 24,2 28,3 71,0 68,7

Швеция 2,0 1,7 21,7 24,6 76,3 73,7
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Словакия, Полша, Чехия, Унгария, Ирландия, където с по-голям брой заети се
произвежда по-малък дял от БДС.

Добър индикатор за постигнатата производителност е БДС, която е произ-
ведена от един зает в отделните сектори. По този показател България е на
последно място в Европейския съюз. Обяснение може да се потърси в образо-
вателно-квалификационните характеристики на работната сила, в политиката
на пазара на труда, в равнището на използваните технологии, в качеството на
управленските решения и в ред други фактори, влияещи върху степента на опол-
зотворяване на ресурсите. Най-ниска производителност от всички сектори във
всички страни от Европейския съюз има в селското стопанство у нас – едва
2291 евро БДС през 2010 г. В румънския аграрен сектор през същата година
цифрата е 3138, а Испания, Малта, Италия, Холандия и редица други срани ни
надвишават повече от десетократно17. Една от причините за това, според нас, е
в статуса на заетите, който позволява в сектора да работят лица с ниско или без
образование, със слаба или без квалификация. Така например, през 2010 г. от
705 хил. души, работещи в сектора, 88% са самонаети, неплатени семейни ра-
ботници и работодатели.18

На база на приведените данни и направените до тук разсъждения, могат
да се очертаят две основни групи проблеми пред секторната заетост у нас, с
оглед на бъдещото икономическо развитие на България:

1. Промените в структурата на икономиката и респективно заетостта.
2. Ниската производителност на заетите.
Промените в структурата на заетостта са положително явление, фи-

налът на което теоретично би могла да бъде структура, която се доближава до
тази в развитите европейски държави. Разбира се, тук трябва да се отчита
спецификата на страната. В момента съотношението между заетите от трите
сектора (аграрен, индустриален и услуги) е 20:27:53. Нереалистично е да се
очаква преминаване от това състояние към 5:25:70, каквото е средното към
2010 г. за Европейския съюз. България има природни ресурси, благоприятен
климат, традиции в селското стопанство и в преработващата промишленост,
което неминуемо влияе върху структурата на икономиката и избора на трудова
заетост от страна на населението. Според нас, постигането на структура 10:25:65
в близък план е добра алтернатива пред секторната заетост и моментът на
криза е подходящ за осъществяване на интервенция от страна на правителство-
то в сферата на професионалното ориентиране.

Ниската производителност на заетите е свързана с доходите на насе-
лението. Тя се влияе, както от образованието и квалификацията на работната
сила, така и от характеристиките на съществуващите и откриващите се работ-
ни места. Има несъответствие между търсените от работодателите кадри и
тези, които излизат от образователната система и от системата за професио-
нална квалификация. Голяма част от търсените специалности са в сектори, ко-

1 7 По данни от Евростат.
1 8 Изчислено по данни от www.nsi.bg.
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ито генерират висока БДС, а образователната и квалификационната системи не
могат да ги осигурят.

Според „Менпауър България”, 42% от работодателите в България имат труд-
ности при попълването на критични позиции в своята организация, като най-търсени
са инженери, мениджъри, занаятчии, техници, секретарки, лични и администра-
тивни асистенти, помощен персонал за офис дейности, шофьори, IT специалисти,
търговски представители, счетоводители, финансисти и машинни оператори.19

Българската стопанска камара констатира, че Министерството на труда и
социалната политика и Агенцията по заетостта „не провеждат целенасочена
политика за укрепване на пазара на труда. Финансират се предимно обучения за
шофьори, административен персонал, персонални езикови умения. Обученията
се провеждат по специалности, за които има индивидуално търсене, според
представените ваучери. Оползотворяването на средствата по оперативната
програма води единствено до изразходване на парични средства за захранване
на параструктури.”20

Проблеми при планиране необходимостта от кадри създава също и липса-
та на достатъчно достоверна информационна база за анализ. Статистическата
информация, която събира Националният статистически институт (НСИ) е на-
сочена преди всичко към количествените характеристики на работната сила.

Заключение

Държавата и институциите, свързани с пазара на труда, могат да предпри-
емат при сегашните условия някои мерки, които, според, нас биха имали благо-
приятно влияние, с оглед усъвършенстването на структурата на заетостта и
повишаване производителността на заетите, например:

- Насърчаване на инвестициите, особено от страна на големи чуждест-
ранни компании, чрез намаляване на административните процедури. Във
връзка с това да се създаде електронно правителство, в което човешки-
ят фактор да има минимално участие, с цел подобряване на бизнескли-
мата и намаляване на корупцията.

- Ускоряване усвояването на средствата по оперативните програми с всич-
ки средства, включително и чрез налагане на наказания на администра-
тивните лица, които допускат пропуски и закъснения.

- Даване на предимство при включването в курсове за обучение и пре-
квалификация от страна на поделенията на Агенцията по заетостта за
останалите без работа от аграрния сектор, ако желаят да постъпят на
работа в някой от другите сектори.

- Постепенно ограничаване на заетостта в аграрния сектор чрез насоч-
ване на част от заетите в него неплатени семейни работници и самонае-
ти към други сектори.

1 9 Вж. www.manpower.bg. Годишно изследване за недостига на таланти. Резултатите от изследване-
то са обявени на 30.05.2011 г.

2 0 Вж. www.bia-bg.com. Пазар на труда – състояние и тенденции. 26 септември 2011 г.
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- Създаване на система за координация между институциите, осигурява-
щи информация и обучение и работодателите, във връзка с търсените
специалности на пазара на труда.

- Разработване на политика и инструменти за осъвременяване на придо-
битите умения, в т.ч. и за признаване на придобитите по неформален
път и др.

Посочените в статията проблеми са малка част от съществуващите на
трудовия пазар. Общата и секторната заетост се нуждаят от целенасочена и
координирана намеса на държавата, образователната система, системата за
професионална квалификация и бизнеса, с цел постигането на устойчивост на
заетостта и висок стандарт на живот на населението.

DEVELOPMENT  OF  SECTORAL  EMPLOYMENT  IN  BULGARIA

Assoc.  Prof.  Dr  Rumen  Kalchev

Abstract

In the article there are discussed the changes in the structure of sectoral employment in
Bulgaria during the period 2001-2010. There is made a comparison of the structure of employment
in the national economy with that in the countries of the European Union.

As a result of the analysis there is drawn the conclusion that the main groups of issues
sectoral employment in this country faces are the changes in the structure of employment and
the low productivity of the employed. There are suggested measures with a view to improving
the structure of employment and increasing the productivity of the employed.

РАЗВИТИЕ  СЕКТОРНОЙ  ЗАНЯТОСТИ  В  БОЛГАРИИ

Доц.  д-р  Румен  Калчев

Резюме

В статье рассматриваются изменения в структуре секторной занятости в Болгарии в
2001-2010 г. Проводится сопоставление структуры занятости в национальном хозяйстве с
аналогичной структурой в странах Европейского союза.

В результате анализа сделан вывод о том, что основные группы проблем секторной
занятости в стране следует искать в изменениях структуры занятости и в низкой произво-
дительности занятых. Предлагаются меры, направленные на совершенствование структу-
ры занятости и повышение производительности занятых работников.


