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Въведение

В период на възстановяване на икономиката от негативните последици на
глобалната криза, изследването на неравновесията на трудовия пазар в Бълга-
рия, причинени от дисбаланса в заетостта по статистически райони и класове
професии може да се окаже полезно, както от практико-приложна, така и от
управленска гледна точка. Във връзка с това, целта на тази статия е, посред-
ством възприемането на нетрадиционен изследователски подход, да бъде из-
вършен сравнителен анализ и оценка на влиянието, което неравномерното раз-
пределение на заетите по статистически райони и класове професии оказва върху
структурата на пазара на труда у нас за периода 2007-2010 г. С помощта на
получените резултати са очертани някои основни тенденции в динамиката на
заетостта в страната за разглеждания период и е установена степента на нега-
тивно влияние на глобалната икономическа криза върху търсенето на труд.

1. Теоретична рамка и значимост на изследвания проблем

Теорията за структурните несъответствия между търсенето и предлага-
нето на труд възниква през 60-те и 70-те години на ХХ-ти век. Тя е свързана
основно с технологичните промени в производството и структурата на потре-
бителското търсене, които на свой ред предизвикват промени в общата струк-
тура на търсенето на работна сила. Привържениците на тази теория1 се опит-
ват да обяснят новите тенденции на пазара на труда – непрекъснатото създава-
не на нови работни места и съпътстващото го нарастване на безработицата.
Според тях, трайното повишаване на равнището на безработица е свързано с
възникването на труднопреодолими несъответствия между видовете свободни
работни места и лицата, които търсят платена заетост. Причините за подобни
разминавания между търсене и предлагане на труд се търсят във фактори като
трудови умения, образователно-квалификационно равнище, географско место-
нахождение и възраст.
1 Един от първите изследователи, които се опитват да обяснят трайната тенденция на нарастване на

безработицата в следвоенния период е Чарлз Килингсуърт.  Killingsworth, C. Structural
Unemployment in the United States, in Stieber, J., ed. Employment Problems of Automation and
Advanced Technology. NY, St. Martin’s Press, 1966.



ИЗВЕСТИЯ – издание на Икономически университет – Варна
116

Естеството на структурната безработица предполага няколко вида държав-
ни политики, прилагането на които може да доведе до понижаване на нейното
равнище. Един от възможните подходи се състои в изпълнение или субсидира-
не на програми за квалификация и преквалификация от страна на правителство-
то. Друг вид инициативи могат да бъдат свързани с насърчаване на трудовата
миграция и изпълнението на целенасочената политика за подпомагане на иконо-
мическото развитие на изостаналите региони и засилване на териториалната
кохезия.

В следкризисния период, структурните неравновесия на пазара на труда в
Европейския съюз са сред основните предизвикателства пред управляващите и
обществото като цяло. Съществуват сериозни опасенията, че част от циклич-
ната безработица, предизвикана от икономическия спад, ще придобие структу-
рен характер в средносрочен и дългосрочен план. В този контекст, ограничава-
нето на структурната безработица е изведено като основен приоритет в Стра-
тегията „Европа 2020”2 и в „Програма за нови умения и нови работни места”3

на Европейската комисия. Ключово значение за постигане на реални резултати
в това направление има активните политики по заетостта, ефективното учене
през целия живот, както и политиките за насърчаване на професионалната мо-
билност и регионалното сближаване, с цел преодоляване на несъответствията
между търсенето и предлагането на труд.

2. Методологичен подход за оценка на дисбаланса в заетостта
с помощта на графиката-радар и интегралния показател SMOP

С цел извършването на сравнителен анализ на ефекта, който териториал-
ните различия, от една страна, и класово-професионалните несъответствия, от
друга, оказват върху структурата на трудовия пазар, ще бъде възприет единен
подход за изследването на тези два аспекта в динамиката на заетостта в наша-
та страна. За нуждите на това изследване е избран подходът на графиката-
радар, като един от съществуващите аналитични инструменти, разработени с
цел установяване и измерване на представянето в определени предварително
избрани направления на анализ, каквито са представени в тази разработка.

Подходът на графиката-радар е един от многото аналитични инструмен-
ти, разработени с цел установяване и измерване на най-доброто представяне в
частния и в публичния сектор. Подходът най-често намира приложение като
управленско средство на микрониво за оценка на организационното представя-
не посредством изследване на показатели като производство, печалба, произ-
водителност, брак, трудови злополуки и т.н. в разработките на редица автори,

2 Европейска комисия, Европа 2020. Стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж.
COM (2010) 2020, Брюксел, 2010.

3 Европейска комисия. Програма за нови умения и работни места: европейският принос за пости-
гане на пълна заетост. COM (2010) 682, Страсбург, 2010.
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сред които са Албах и Мьорке4, Боган и Инглиш5 и др. Едва през последното
десетилетие този метод започва да се използва от автори като Тронти6, Мосли
и Майер7, Шутс, Шпекесер и Шмид8, при измерването и оценката на най-доб-
рото представяне в сферата на пазара на труда и по-конкретно – при установя-
ване на тенденциите в изменението на заетостта и безработицата. Нещо пове-
че, през 2002 г. подходът е използван в Съвместния доклад по заетостта9 на
Европейската комисия, в контекста на ежегодния мониторингов процес на по-
стиженията на страните-членки на Европейския съюз в областта на трудовия
пазар.

2.1. Използване на подхода на графиката-радар
за измерване на най-доброто представяне

При измерване на най-добрите постижения, всяка от осите на графиката-
радар представя избраните направления, които ще бъдат подложени на анализ.
Въз основа на предварително подбрани индикатори, по осите на графиката в
количествен вид се нанасят постигнатите резултати под формата на равнище
на представянето в съответните направления. По-нататък, за целите на изслед-
ването е използвана графика-радар с четири оси за оценка на териториалните и
класово-професионалните диспропорции в състоянието и динамиката на заето-
стта в нашата страна. Един от основните методологични проблеми, които след-
ва да се разрешат, е свързан с инкорпорирането на предоставяните от официал-
ните статистически източници стандартни показатели в инструментариума на
графиката-радар и пресмятането на общ индикатор за представянето в сфера-
та на заетостта.

Представянето на постижения в множество направления на изследване на
една и съща графика става възможно посредством стандартизиране на входя-
щите данни за целите на анализа с помощта на графиката-радар. Именно по
този начин се дава възможност лицето на фигурата, получена чрез съединява-
нето на точките, отговарящи на равнището на отделните индикатори по съот-
ветните оси, да се използва като интегрален показател за цялостното предста-
вяне.

4 Albach, H., А. Moerke. Die Überlegenheit der japanischen Unternehmen im globalen Wettbewerb.
Discussion Paper FS IV 96-4, Berlin: Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung, 1995.

5 Bogan, C., M. English. Benchmarking for Best Practice: Winning through Innovative Adaptation, New
York, McGraw Hill, 1994.

6 Tronti, L. (ed.), Benchmarking Employment Performance and Labour Market Policies, Final Report of
the Employment Observatory Research Network, Brussels: European Commission, DG V, 1998.

7 Mosley, H., A. Mayer. Benchmarking National Labour Market Performance: A Radar Chart Approach,
Berlin, 1998.

8 Schütz, H., S. Speckesser, G. Schmid. Benchmarking Labour Market Performance and Labour Market
Policies: Theoretical Foundations and Applications, Discussion Paper FSI 98-205. Berlin,
Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung, 1998.

9 European Commission, Joint Employment Report 2002, Brussels, 2002.
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Входящите данни за стойностите на съответните индикатори (бележат се
с х) се трансформират в стойности на графиката-радар (бележат се с r) по-
средством две различни формули,10 в зависимост от това, дали най-доброто
представяне се измерва чрез най-ниската или най-високата стойност на даден
индикатор (виж съответно Формула (1) или (2) по-долу):

(1)

(2)

където:
x е стойност на входящия индикатор;
r = стандартизираната стойност на индикатора върху графиката-радар;
min(x), max(x) – съответно най-ниска и най-висока стойност на входящия

показател.
Стандартизираната стойност r за даден показател всъщност представлява

съотношение между представянето на определен обект на изследване, измерено
чрез разликата между реалната стойност на съответния негов индикатор и най-
слабото представяне, от една страна, и най-доброто представяне, измерено чрез
разликата между най-благоприятната и най-неблагоприятната стойност на даде-
ния показател – от друга. Тук е подходящо да се отбележи, че в някои случаи
минималните стойности са тези, чрез които се измерват най-добрите постиже-
ния, като напр. при коефициента на безработица. При така конструирания модел,
отделните индикатори се менят в границите, формирани от техните минимални и
максимални стойности – при заместване на x последователно с min(x) и max(x)
във формули (1) и (2) получаваме [0,1] като интервал на изменение на r.

2.2. Конструиране на интегрален показател за измерване
и оценка на динамиката на заетостта

Лицето на фигурата, получена чрез съединяването на точките, отговаря-
щи на равнището на отделите индикатори по съответните оси, се използва като
интегрален показател за цялостното представяне. За стандартизираната форма
на графиката-радар, визуализираща най-доброто представяне като еталон за
всички обекти на анализ, максималната стойност по всяка отделна ос е равна
на 1 (най-добра практика). Така максималното лице зависи от броя на страните
на получената фигура, или, с други думи – от броя на индикаторите, които уча-
стват в състава на конструирания интегрален показател, но е постоянно в слу-
чаите, когато броят на осите е фиксиран. За изчисляването на индекса на

1 0 Тодоров, Т. Конструиране на интегрален показател за измерване и оценка на динамиката и
тенденциите в изменението на заетостта и безработицата. Сп. „Икономически алтернативи”, бр. 6,
УНСС, С., 2011 (приета за печат).
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повърхността на цялостното представяне (surface measure of overall performance
– SMOP)11 се използва следната стандартна математическа формула:

(3)

за четири променливи (изследвани индикатора) или общата формула:

(4)

за n променливи.

3. Оценка на териториалните и класово-професионалните
 диспропорции в динамиката на заетостта в България

При конструирането на интегрален показател за анализ на диспропорциите
в динамиката на заетостта по райони за планиране и класове професии, следва
да се адресират няколко въпроса от методологично естество, най-важните от
които са свързани с подбора, дефинирането и подредбата по осите на графика-
та-радар на подходящи индикатори за измерване и оценка на съответните на-
правления на изследване. Успешното разрешаване на тези въпроси ще позволи
провеждането на методологично-обезпечено емпирично изследване върху те-
риториалния и класово-професионалния дисбаланс по отношение на заетостта в
нашата страна.

3.1. Подбор, дефиниране и подреждане по осите на графиката-радар
на индикатори за измерване и оценка на заетостта

С цел осигуряването на сравнимост между изследваните обекти по отно-
шение на техния структурен състав, е извършено групиране на класовете про-
фесии в шест категории, колкото са и статистическите райони, а именно:

- висококвалифицирани, клас 1 – президент, законодатели, висши служи-
тели и ръководители;

- висококвалифицирани, клас 2 – аналитични специалисти; техници и дру-
ги приложни специалисти;

- квалифицирани, клас 1 – административен персонал; персонал, зает с
услуги за населението, търговията и охраната;

- квалифицирани, клас 2 – квалифицирани работници в селското, горското,
рибното и ловното стопанство; квалифицирани производствени работни-
ци и сродни на тях занаятчии;

o

1 2 2 3 3 4 4 1
sin 90( ) 2SMOP = r r r r r r r r  

o
360

1 2 2 3 1 1

sin( )
( ... ) 2n- n n

nSMOP = r r r r r r r r   

1 1 Така наименован, въпросният показател за измерване на най-доброто представяне е използван в
разработките на редица автори, измежду които Schьtz, H., S. Speckesser, G. Schmid. Benchmarking
Labour Market Performance and Labour Market Policies: Theoretical Foundations and Applications,
Discussion Paper FSI 98-205, Berlin, Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung, 1998.
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- квалифицирани, клас 3 – оператори на машини и съоръжения и работни-
ци по монтаж на изделия;

- неквалифицирани – професии, неизискващи специална квалификация.
Подборът на индикатори за анализ на заетостта е извършен на базата на

два основни критерия:
- Значимост на съответните показатели за състоянието и тенденциите в

изменението на заетостта в нашата страна в териториален и класово-
професионален аспект, вкл. в контекста на последиците от глобалната
криза – за целите на анализа са подбрани и конструирани основни инди-
катори като общо равнище на заетост, ръст на заетите лица на годишна
база, както и такива по основни класификационни признаци, като пол и
възраст.

- Наличие на сравними статистически данни за съответните показатели
за изследвания период – за извършването на сравнителен анализ на дис-
пропорциите в динамиката на заетостта са подбрани индикатори, които
могат да бъдат изчислени, както по статистически райони, така и за
отделните класове професии.

След осъществяване на процедурата по подбор, за измерване и оценка на
заетостта са избрани следните показатели, дефинирани съобразно методологи-
ята на извадковите наблюдения на работната сила, използвана от НСИ и Евро-
стат12, както и такива, конструирани специално за целта на това изследване:

3.1.1. Индикатори за заетост по териториален признак:

(1) 1 – коефициент на безработица за лицата на 15-64 навършени години:
брой на заетите лица във възрастовата група 15-64 г. като дял от икономически
активните лица в същата възрастова група – в текста се бележи с 1 – RU (15-64).

(2) Диференциация в структурата на заетостта по пол за лицата на възраст
15-64 навършени години: разлика между процентния дял на мъжете и жените
във възрастовата група 15-64 г. в общата съвкупност на заетите лица в същата
възрастова група, измерена в процентни пункта – бележи се с RSEDG (15-64).

(3) Ръст на заетостта: годишно процентно изменение в броя на заетите
лица – бележи се с REG.

(4) Дял на заетите на 55-64 г. в общия брой на заетите лица: процентно
съотношение между броя на заетите лица във възрастовата група 55-64 г. и
общия брой на заетите лица на 15 и повече навършени години – бележи се с
STE (55-64).

3.1.2. Индикатори за заетост по класово-професионален признак:

(1) 1 – коефициент на свободните работни места: брой на заетите работни
места като дял от сумата на заетите и свободните работни места; в следващия
текст се бележи с 1 – RV;
1 2 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/employment_unemployment_lfs/methodology
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(2) диференциация в структурата на заетостта по пол за лицата на 15 и
повече навършени години: разлика между процентния дял на мъжете и жените
в общата съвкупност на заетите лица, измерена в процентни пункта – бележи
се с RSEDG (15+);

(3) ръст на заетостта: годишно процентно изменение в броя на заетите
лица – бележи се с REG;

(4) дял на заетите лица на 55-64 г. в общия брой на заетите лица: процентно
съотношение между заетите лица във възрастовата група 15-64 г. и общия брой
на заетите лица на 15 и повече навършени години – бележи се с STE (55-64).
Тук следва да се отбележи, че за този показател, както по териториален, така и
по класово-професионален признак, като еталон за най-добро представяне се
възприема най-ниската стойност.

За визуалното представяне на два отделни интегрални показатела за ана-
лиз на заетостта, съответно по статистически райони и класове професии, е
избрана подредба на така представените индикатори по осите на графиката-
радар, съответстваща на последователността, в която същите са дефинирани
по-горе. С цел елиминиране на субективното въздействие, което подредбата на
отделните показатели по осите на графиката-радар оказва върху индексите на
цялостното представяне за измерване и оценка на заетостта в изследваните
аспекти, обаче, последните са изчислени като средно аритметично от пермута-
циите (по една от всеки цикъл) на индикаторите, нанесени върху осите на гра-
фиката-радар.

3.2. Приложение на конструирания модел за оценка
на диспропорциите в динамиката на заетостта

При емпиричното приложение на дотук представения модел за конструи-
ране на интегрален показател за измерване на динамиката и оценка на тенден-
циите в изменението на заетостта по статистически райони и класове професии
за периода 2007-2010 г. са използвани входящи данни за съответните индикато-
ри, дадени в таблици 1 и 2. За установяване на еталоните за измерване на най-
доброто представяне е използван целият изследван период, вкл. междинните
2008 и 2009 г.

Стандартизирането на входящите данни е задължителен елемент на из-
ползвания изследователски подход. Чрез прилагането на описаната в т. 1.2 ме-
тодология, стойност „1” получава най-добре представилия се район/ клас про-
фесия, а стойност „0” – този с най-слаби постижения по съответния показател.
Останалите обекти получават стойности за дадения индикатор между 0 и 1
(вж. таблици 3 и 4) в съответствие с техните постижения в конкретното направ-
ление.
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Таблица 1

Входящи данни – заетост по териториален признак

Източник: НСИ и изчисления на автора.

Таблица 2

Входящи данни – заетост по класово-професионален признак

Източник: НСИ и изчисления на автора.

1 – RU
(15-64)

RSEDG
(15-64)

REG
STE

(55-64)
Показатели/години

Стат. райони 2007 2010 2007 2010 2007 2010 2007 2010
Общо за страната 93,1 89,7 6,0 4,9 4,6 -6,2 12,7 13,8
Северозападен 91,0 89,0 6,8 4,3 5,4 -8,1 14,6 16,3
Северен централен 89,2 88,4 6,7 6,4 4,7 -8,1 14,4 13,8
Североизточен 89,1 85,4 11,2 7,7 2,1 -5,4 13,3 13,5
Югоизточен 93,4 89,3 7,6 8,5 2,2 -5,9 11,7 13,7
Южен централен 94,4 88,5 5,7 5,1 6,5 -6,8 11,9 14,5
Югозападен 96,1 93,2 2,8 1,9 5,3 -4,9 12,2 12,8
Минимална стойност 89,1 85,4 2,8 1,9 2,1 -8,1 11,7 12,8
Максимална стойност 96,1 93,2 11,2 8,5 6,5 -4,9 14,6 16,3
Средна стойност 92,3 89,1 6,7 5,5 4,4 -6,5 13,0 14,0

1 – RV
RSEDG
(15+)

REG
STE

(55-64)
Показатели/години

Класове професии 2007 2010 2007 2010 2007 2010 2007 2010
Общо за страната 99,0 99,2 6,5 5,4 4,6 -6,2 12,7 13,8
Висококвалиф. (клас 1) 99,0 99,1 37,2 31,9 7,0 -1,0 15,5 15,3
Висококвалиф. (клас 2) 98,6 98,7 -22,5 -25,6 6,5 -5,1 13,0 14,9
Квалифицирани (клас 1) 99,4 99,5 -30,8 -29,8 2,7 -2,7 10,7 12,0
Квалифицирани (клас 2) 98,8 99,5 39,9 41,6 4,8 -11,8 13,7 14,2
Квалифицирани (клас 3) 98,9 99,2 38,5 47,2 0,7 -7,2 10,6 12,2
Неквалифицирани 99,3 99,6 12,8 11,3 8,3 -8,0 16,0 16,5
Минимална стойност 98,6 98,7 -30,8 -29,8 0,7 -11,8 10,6 12,0
Максимална стойност 99,4 99,6 39,9 47,2 8,3 -1,0 16,0 16,5
Средна стойност 99,0 99,3 11,7 11,7 4,9 -6,0 13,2 14,1
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Таблица 3

Стандартизирани данни – заетост по териториален признак

Източник: входящите данни от таблица 1, стандартизирани в съот-
ветствие с процедурата, описана в т. 1.2.

Таблица 4

Стандартизирани данни – заетост по класово-професионален признак

Източник: входящите данни от Таблица 2, стандартизирани в съот-
ветствие с процедурата, описана в т. 1.2.

Резултатите от пресмятането на стойностите на индекса на цялостното
представяне (SMOP) в сферата на заетостта по статистически райони и класо-
ве професии са представени на фигури 1 и 2. Съвсем очаквано, Югозападният
статистически район (ЮЗСР) е с най-висок интегрален показател за заетостта

1 – RU
(15-64)

RSEDG
(15-64)

REG
STE

(55-64)
Показатели/години

Стат. райони 2007 2010 2007 2010 2007 2010 2007 2010
Общо за страната 0,66 0,37 0,56 0,67 0,87 0,13 0,78 0,55
Северозападен 0,48 0,31 0,48 0,75 0,93 0,00 0,36 0,00
Северен централен 0,33 0,26 0,48 0,51 0,88 0,00 0,42 0,54
Североизточен 0,32 0,00 0,00 0,38 0,70 0,19 0,66 0,62
Югоизточен 0,68 0,33 0,39 0,29 0,71 0,15 1,00 0,56
Южен централен 0,77 0,27 0,59 0,66 1,00 0,09 0,97 0,40
Югозападен 0,92 0,67 0,90 1,00 0,92 0,22 0,89 0,77
Минимална стойност 0,23 0,20 0,27 0,24 0,11 0,09 0,26 0,24
Максимална стойност 0,59 0,31 0,49 0,61 0,86 0,11 0,73 0,49
Средна стойност 0,66 0,31 0,48 0,66 0,88 0,13 0,78 0,55

1 – RV
RSEDG
(15+)

REG
STE

(55-64)
Показатели/години

Класове професии 2007 2010 2007 2010 2007 2010 2007 2010
Общо за страната 0,43 0,68 0,97 1,00 0,81 0,28 0,65 0,47
Висококвалиф. (клас 1) 0,47 0,56 0,24 0,36 0,94 0,53 0,18 0,23
Висококвалиф. (клас 2) 0,03 0,18 0,59 0,52 0,91 0,33 0,60 0,29
Квалифицирани (клас 1) 0,78 0,91 0,39 0,41 0,72 0,45 0,99 0,78
Квалифицирани (клас 2) 0,24 0,91 0,17 0,13 0,83 0,00 0,49 0,41
Квалифицирани (клас 3) 0,32 0,65 0,21 0,00 0,62 0,23 1,00 0,73
Неквалифицирани 0,73 0,99 0,82 0,86 1,00 0,19 0,11 0,01
Минимална стойност 0,26 0,28 0,32 0,36 0,13 0,18 0,35 0,27
Максимална стойност 0,43 0,70 0,49 0,47 0,83 0,29 0,57 0,42
Средна стойност 0,43 0,68 0,39 0,41 0,83 0,28 0,60 0,41
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Квалифицирани – клас 3

Неквалифицирани

Квалифицирани – клас 2

Квалифицирани – клас 1

Висококвалиф. –  клас 2

Висококвалиф. –  клас 1

Общо за страната

0,41
0,81

0,26
0,51

0,18 0,33
0,78

1,01
0,21

0,50
0,34

0,36
0,69

1,00

SMOP 2010 SMOP 2007

0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20

Източник: НСИ и изчисления на автора.

Фиг. 2. Индекс на цялостното представяне
(SMOP) – заетост по класово-професионален признак

Източник: НСИ и изчисления на автора.

Фиг. 1. Индекс на цялостното представяне
(SMOP) – заетост по териториален признак

Югозападен

Южен централен

Югоизточен

Североизточен

Северен централен

Северозападен

Общо за страната

0,83
1,64

0,22
1,37

0,21
0,93

0,14
0,30

0,18 0,52
0,08

0,60
0,34

1,02

0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20 1,40 1,60 1,80

SMOP 2010 SMOP 2007
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през изследвания период, докато последното място в класацията се заема от
Североизточния (СИСР) и Северозападния статистически район (СЗСР), съот-
ветно за 2007 и 2010 г. Именно при последния се наблюдава най-сериозен спад в
стойността на SMOP за изследвания период – 87,2%, което е показателно за сте-
пента, в която глобалната криза се е отразила на икономиката и трудовия пазар в
региона. Подобна е ситуацията и в Южния централен статистически район
(ЮЦСР), където спадът е 84%. За разлика от последните два района, тези, засег-
нати в най-малка степен от икономическият спад, са ЮЗСР и СИСР съответно с
53,4 и 49,3% намаление в стойността на интегралния показател SMOP.

Що се отнася до относителните позиции на отделните класове професии в
общата класация, може да се отбележи, че единствено при висококвалифицира-
ните професии от клас 1 са наблюдава относително запазване на равнището на
индекса на цялостното представяне, като отчетеният спад към края на наблю-
давания период е едва 4,1%, в сравнение с 2007 г. При всички останали катего-
рии е регистрирана значителна по своя интензитет негативна тенденция, най-
изразена при висококвалифицираните професии от клас 2 (– 58,7%), квалифици-
раните от клас 3 (– 49%) и професиите, неизискващи специална квалификация
(– 49,7%). В допълнение следва да се отбележи, че квалифицираните професии
от клас 1 заемат трайно челна позиция в своеобразната класация, според стой-
ността на интегралния показател SMOP през изследвания период, което е пока-
зателно за това, че в структурно отношение динамиката на заетостта е най-
благоприятна именно за административния персонал, както и за лицата, заети с
услуги за населението, търговия и охрана.

Получените резултати за интегралния показател SMOP недвусмислено
сочат негативна динамика на заетостта в изследваните направления. Подобен
извод се потвърждава и от отчетените отрицателни стойности на ръста на зае-
тостта, които се наблюдават, както на национално равнище, така и при всички
региони и класове професии (вж. таблица 1 и 2).

Анализът на графиката-радар за най-добре и най-слабо представителите
се обекти на изследване по териториален и класово-професионален признак (фиг.
3 – 6) показва значителни диспропорции в динамиката на заетостта за разглеж-
дания период. Така, за СЗСР се наблюдават най-ниски стойности измежду ос-
таналите райони и страната като цяло по два показателя, а именно, ръст на
заетостта – REG и дял на заетите на 55-64 г. в общия брой на заетите лица –
STE (55-64). Това показва, че отрицателното влияние на икономическата криза
за този район е свързано основно с повишаване на дела на възрастните работ-
ници в общия контингент на заетите лица. Оттук може да се направи извод, че
при наблюдавания сериозен спад в заетостта, който е особено изразен именно в
СЗСР, лицата в края на активната трудоспособна възраст са засегнати в по-
малка степен от масовите съкращения в икономиката през първите две години
на проявление на кризата върху пазара на труда, а именно 2009 и 2010 г., откол-
кото останалите възрастови групи. По отношение на очаквано най-добре пред-
ставящия се район, що се касае до стойността на интегралния показател SMOP,
а именно ЮЗСР, там най-сериозен спад се наблюдава при ръста на заетостта
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през наблюдавания период, причината за което може да се търси в свитото
съвкупно търсене на пазара на стоки и услуги. Впечатление прави фактът, че и
в двата района, представени на фиг. 3 и 4 (както и в останалите статистически
райони, с изключение единствено на Югоизточния), диференциацията в струк-
турата на заетостта по пол намалява за периода 2007-2010 г., като това може да
бъде обяснено с неравномерното разпределение на заетите мъже и жени в от-
делните икономически сектори и различната степен, в която последните са по-
влияни от икономическата криза.

Както в териториален аспект, така и по класово-професионален признак се
наблюдава значителен структурен дисбаланс, както това се вижда от фиг. 5 и 6.
Съвсем очаквано, съотношението между заетите лица и общия брой на работни-
те места, измерено чрез показателя 1 – RV, нараства поради простата причина,
че се наблюдава значително свиване на търсенето на труд – констатация, която
може да се направи за абсолютно всички разглеждани категории професии. Раз-
бира се, подобна тенденция е с различен интензитет за отделните класове профе-
сии, като за квалифицираните производствени работници, както и за тези в селс-
кото, горското, рибното и ловното стопанство, тя е най-силно изразена (фиг. 6).
Очевидно, именно отраслите на трудова реализация на тези лица са най-сериозно
засегнати от кризата. Във връзка с това е съвсем нормално точно за тази катего-
рия професии спадът в общия брой на заетите лица да бъда най-значим. Що се
отнася до професиите с най-висока стойност на индекса на цялостното предста-
вяне, а именно административен персонал и персонал, зает с услуги за населени-
ето, търговията и охраната, при тях се наблюдава осезаем ръст на дела на лицата
на възраст 55-64 г. в съвкупността на заетите лица, попадащи в тази категория.
Това, съчетано с регистрирания спад в заетостта, отново е показателно за ста-
билните позиции, които възрастните работници имат не само в тази, но и във
всички останали професионални категории, обект на анализ. Очевидно, поради
по-големия си трудов опит, те не са предпочитан от работодателите контингент
за масови съкращения и уволнения в периоди на криза.

Приложимостта на получените посредством това изследване емпирични
резултати може да се търси както в практико-приложен, така и в управленски
аспект. Установените значителни диспропорции в двете изследвани направле-
ния безспорно очертават основните области, където следва да се съсредото-
чат усилията на политиката по заетостта в нашата страна, в контекста на Евро-
пейската стратегия за заетост:

(1) Подобряване на функционирането на пазара на труда и ограничаване
на структурната безработица, посредством политики за съчетаване на гъвка-
вост и сигурност.

(2) Повишаване на образователно-квалификационното равнище на работ-
ната сила, с цел повишаване на нейната адаптивност към технологичните про-
мени и новите форми на организация на труда.

(3) Насърчаване търсенето на работна сила посредством осигуряването
на растеж, който благоприятства създаването на работни места.
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Източник: таблица 3.

Фиг. 3. SMOP – ЮЗСР

Източник: таблица 3.

Фиг. 4. SMOP – СЗСР

Мах SMOP SMOP 2007 SMOP 2010

Мах SMOP SMOP 2007 SMOP 2010
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Мах SMOP SMOP 2007 SMOP 2010

Източник: таблица 4.

Фиг. 5. SMOP – Квалифицирани професии, клас 1

Източник: таблица 4.

Фиг. 6. SMOP – Квалифицирани професии, клас 2

Мах SMOP SMOP 2007 SMOP 2010
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Заключение

Направеният анализ на териториалната и класово-професионалната струк-
тура на заетостта в България за периода 2007-2010 г. разкрива значителни дисп-
ропорции. Тенденциите, констатирани с помощта на възприетия нетрадиционен
подход за изследване на графиката-радар, позволяват да се направи извод, че
икономическата криза като цяло се отразява негативно върху структурата на за-
етостта, но в същото време засилва позициите на възрастните работници, като
една от уязвимите групи на пазара на труда, и до известна степен съдейства за
намаляване на половата диференциация. В териториален аспект Северозападни-
ят статистически район е най-сериозно засегнат от негативните последици на
глобалната криза, докато по класово-професионален признак това са висококва-
лифицираните професии от клас 2, а именно аналитични специалисти, техници и
други приложни специалисти. От ключово значение за преодоляване на територи-
алния и класово-професионалния дисбаланс в развитието на трудовия пазар в
България ще се окажат мерките за съчетаване на гъвкавост и сигурност, ученето
през целия живот и насърчаване създаването на работни места.

TERRITORIAL AS WELL AS  CLASS AND  PROFESSIONAL
IMBALANCE  IN  THE  DYNAMICS  OF  EMPLOYMENT

IN  BULGARIA – STRUCTURAL  CHALLENGES

Chief  Assist.  Prof.  Dr  Todor  Todorov

Abstract

The article is devoted to the territorial as well as the class and professional disproportions,
observed in the dynamics of employment in Bulgaria for the period 2007-2010. Adopting an
untraditional research approach there has been made a comparative analysis and assessment
of the impact, which the uneven distribution of the employed by statistical regions and classes
of professions has on the structure of the labour market in this country. The study has allowed
the identification of certain principal trends in the dynamics of employment in this country for
the period under study, as well as the establishment of the extent of negative influence of the
global economic crisis on the demand for labour in the country.
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Резюме

Статья посвящена территориальным и классово-профессиональным диспропор-
циям, наблюдаемым в динамике занятости в Болгарии за период 2007-2010 г. Посредством
нетрадиционного исследовательского подхода проведены сопоставительный анализ и
оценка влияния, которое неравномерное распределение занятых по статистическим рай-
онам и классам професий оказывает на структуру рынка труда в стране. Исследование
позволяет определить некоторые основные тенденции в динамике занятости в стране за
рассматриваемый период, а также и установить степень негативного влияния глобально-
го экономического кризиса на спрос на рынке труда в стране.


