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 В статията са представени резултатите от проведено изследване 
на връзката между образованието и продължителността на безра-
ботицата на функциониращ в различни икономически условия 
трудов пазар. Целта на изследването е да се оцени степента на 
влияние на образователното равнище върху шанса за дългосроч-
на безработица, в условията на балансиран и дестабилизиран по 
време на икономическа криза пазар на труда. Оценката на ефекта 
от влиянието на образованието върху продължителността на 
безработицата е осъществена на базата на индивидуални данни

1
 

за икономически активните лица, набрани чрез провежданото от 
Националния статистически институт извадково „Наблюдение на 
работната сила“. Данните за безработните лица и техните соци-
ално-демографски характеристики се отнасят за четвъртото 
тримесечие на 2008 и 2013 г. и включват съответно 14971 и 14652 
наблюдавани лица. С помощта на логистична регресия е устано-
вено, че връзката между образованието и продължителността на 
безработица на незаетите лица се проявява ясно при стабилен 
трудов пазар. В условията на нестабилна икономическа среда 
ефектът от влиянието на образованието върху продължителност-
та на безработицата намалява до незначителни равнища. Наличи-
ето на дисбаланс между търсенето и предлагането на трудовия 
пазар в период на икономическа нестабилност заличава ролята на 
по-високото образователно равнище за редуциране на продължи-
телността на безработицата на незаетите лица. 
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Въведение 

 

Функционирането на пазара на труда се детерминира от параметрите на ико-

номическата среда и от социално-демографските характеристики на икономически 

активните лица. Икономическите трусове дисбалансират трудовия пазар чрез нега-

тивното си влияние върху равнището на заетостта. Такова влияние е налице в Бъл-

гария след 2008 г., когато за пръв път след 2000-та година се заражда негативна 

тенденция в заетостта на трудоспособното население (Жекова, 2013). Общата тен-

денция на намаление на заетостта и нарастване на равнището на безработица проя-

вява нюанси по отношение на отделните подгрупи население, формирани на базата 

на различни социално-демографски характеристики на лицата, формиращи работ-

ната сила. Основна социална характеристика на работната сила е образованието, 

определяно като водещ фактор за успешната реализация на икономически активни-

те лица на пазара на труда. Може да се очаква, обаче, ролята на този фактор да се 

проявява по различен начин в условията на стабилна икономическа среда и в пери-

оди на икономическа нестабилност, съпроводена от дисбалансираност на трудовия 

пазар. Изследването на ролята на образованието в този аспект би дало информация 

за връзката между параметрите на икономическата среда и степента и посоката на 

влияние на образователното равнище на икономически активните лица върху тях-

ната реализация на трудовия пазар. Такъв вид анализ би осигурил база за формира-

не на гъвкава политика и приемане на ефективни механизми за въздействие върху 

пазара на труда в условия на нестабилна икономическа среда. Той би създал въз-

можност да се предвиди в каква насока би се променило влиянието на образовани-

ето при неблагоприятно променени параметри на икономическата среда, в която 

функционира пазарът на труда.  

Ефектът от влиянието на образованието на икономически активните лица 

върху възможностите им за реализация на трудовия пазар може да се оцени в 

различни направления. Наред с основната връзка - тази между образованието и 

принадлежността на лицата към един от двата компонента на предлагането на 

трудовия пазар (заети и безработни лица), интерес представлява връзката между 

образованието на безработните лица и продължителността на времето, през 

което са незаети. Известно е, че по време на икономическа нестабилност нарас-

тва не само общото равнище на безработица, но и нейната продължителност. 

Дългосрочната безработица
2
 е сериозен социален проблем и част от него би 

могъл да намери успешно решение, ако се установят факторите, които му влия-

ят. Един от тези фактори би могъл да бъде образователното равнище на незае-

тите лица на пазара на труда. Научният интерес към влиянието на този фактор е 
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провокирал провеждането на редица изследвания, целящи достигане до емпи-

рични доказателства за ролята на образованието за успешната реализация на 

трудовия пазар. Изследване на пазара на труда в Гърция установява, че равни-

щето на образование не оказва влияние върху вероятността за безработица 

(Livanos, 2009), както и върху шанса за краткосрочна или дългосрочна незаетост 

(Livanos, 2007). На базата на индивидуални данни от наблюдението на работна-

та сила в Турция през 2000 и 2001 г. и с помощта на пробит модели е установе-

но съществено влияние на образованието върху продължителността на безрабо-

тица на незаетите лица (Tasci, Ozdemir, 2006). Изследване на факторите за дъл-

госрочна безработица в Гърция чрез логистична регресия води до извода, че 

най-уязвими по отношение на дългосрочна безработица са лицата с ниска сте-

пен на образование (Daouli, Demoussis, 2015). Противоположен на този резултат 

е получен при изследване на факторите за продължителността на безработицата 

в Аржентина за периода 1998-2005 г. Чрез мултиномен пробит модел се устано-

вява, че продължителността на безработицата е по-висока при лицата с по-

високо равнище на образование (Canavire-Bacarreza, Soria, 2007). Използвайки 

параметрични и непараметрични методи (Proportional Hazard Model, Log-

Logistic and Log-Normal Model), Tansel и Tasci (2005) показват, че вероятността 

за безработица в Турция намалява с увеличаване на равнището на образование 

на икономически активните лица. Според друго изследване, базирано на изпол-

зване на Survival analysis за оценяване на влиянието на образованието върху 

продължителността на безработицата, лицата с висше образование остават без 

работа средно в продължение на 5 месеца, докато при лицата без образование 

този период е средно 13 месеца (Dănăcică, Babucea, 2007). Чрез Survival analysis 

е оценена продължителността на безработицата и факторите, които й влияят в 

някои окръзи в Румъния (Ciuca, Matei, 2010). Резултатите от изследването по-

казват, че процентът на продължително безработните се влияе от редица соци-

ално-демографски фактори, включително и образованието, като всеки окръг 

има различен модел на въздействие. На базата на данни за САЩ и Канада са 

получени емпирични доказателства, че образованието е ефективно средство за 

повишаване на адаптивността към променящия се пазар на труда и на шанса за 

повторно наемане на работа (Riddell, 2012). Изследване на връзката между 

образованието и безработицата по време на Голямата рецесия в САЩ показва, 

че равнището на безработица има обратна вариация спрямо нивото на образо-

вание (Zhang, Peppas, 2015). Влияние на образованието върху функционирането 

на пазара на труда е установено и в Босна и Херцеговина (Resic, Balavac, 2010).  
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Разнопосочните резултати от изследванията водят до извода, че образова-

нието има съществена роля за редукция на продължителността на безработица, 

но тази роля има различни проявления. Тя се определя от конкретните иконо-

мически условия, в които функционира пазарът на труда. Параметрите на ико-

номическата среда рефлектират върху посоката и силата на влияние на образо-

ванието, поради което това влияние не може да се абсолютизира, а трябва да се 

изследва в конкретните условия на функциониране на трудовия пазар. Това 

разбиране е особено важно в периоди на икономическа нестабилност и съпро-

вождащ я дисбаланс на пазара на труда. То е в основата на интереса на авторите 

на това изследване към спецификата на влияние на образованието върху про-

дължителността на безработица на незаетите лица в България, в условия на 

стабилна и подложена на сътресения икономическа среда. Целта на статията е 

да се оцени степента на влияние на образователното равнище върху шанса за 

дългосрочна безработица в условията на балансиран и дестабилизиран по време 

на икономическа криза трудов пазар и да се формулират изводи относно проме-

нящата се роля на образованието при променени параметри на икономическата 

среда, в която функционира пазарът на труда.  

 

Подход и информационна база на изследването 

 

Обобщеният вид на връзката между образованието и продължителността 

на безработица на незаетите лица е представен чрез концептуалния модел на 

фиг. 1. Чрез визуализацията на връзката моделът се залага като база за нейния 

анализ, осигуряваща възможност за избор на най-подходящ аналитичен подход 

и инструментариум. Идеята не само да се установи наличие на връзка, но тя да 

бъде и количествено измерена, определя избора на аналитичен подход – регре-

сионен анализ на представената в концептуалния модел връзка. Изборът на 

инструментариум за реализация на регресионния анализ в случая е свързан с 

вида на изследваните променливи. Образованието и продължителността на 

безработицата са представени в концептуалния модел чрез две качествени про-

менливи, втората от които бинарно скалирана. Моделирането на връзката меж-

ду такива променливи изисква използване на регресионен анализ, различен от 

класическия. Подходяща за анализ на скалирани по този начин променливи е 

логистичната регресия (Agresti, 1996; Gujarati, 1992).  
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Фиг. 1. Концептуален модел на връзката между образованието 

и продължителността на безработица на икономически активните лица 

 

Използването на логистични модели за описване на връзките между обра-

зованието и продължителността на безработицата изисква определена манипу-

лация на първичните данни. Независимата променлива - равнище на завършено 

образование, е представена на четиристепенна ординална скала – начално, ос-

новно, средно и висше образование. За оценка на ефекта от влиянието на всяка 

от тези категории е необходимо те да бъдат кодирани по определен начин. Ко-

дирането може да се осъществи чрез използване на схема с фиктивни (дъми) 

променливи, което позволява количествено измерване на ефектите от влиянието 

на отделните категории на независимата върху зависимата променлива. В слу-

чая се получават три дъми променливи, които имат следния вид: 

c1=1 за „начално образование“, 0 за всички останали категории; 

c2=1 за „основно образование“, 0 за всички останали категории; 

c3=1 за „средно образование“, 0 за всички останали категории; 

Образователно равнище 

начално основно средно висше 

Работна сила 

заети лица 
краткосрочно 

безработни 

дългосрочно 

безработни 



Известия 

2016  •  том 60  •  №1 

32 

Последната категория на независимата променлива - „висше образование“, 

се дефинира като база за сравнение, тоест като своеобразен стандарт, по отно-

шение на който се оценява влиянието на всяка от останалите категории на обра-

зованието върху зависимата променлива. Въз основа на така съставените дъми 

променливи логистичният модел, описващ връзката между образователното 

равнище и продължителността на безработица на незаетите лица, приема след-

ния вид: 

ln
1

= β0 + β1c1+ β1c2+ β3c3, (1) 

където: π е вероятност за успех (за сбъдване на зависимата променлива);  

(1-π ) – вероятност за неуспех (за несбъдване на зависимата про-

менлива); 

1
– шанс за успех – измерва колко пъти вероятността за 

сбъдване на зависимата променлива е по-голяма (по-малка) от 

вероятността тя да не се сбъдне;  

β0, β1, β2 и β3 – параметри на модела; 

c1, c2 и c3 – дъми променливи за начално, основно и средно обра-

зование.  

 

За оценяване на така представения модел са използвани индивидуални 

данни
3
 за икономически активните лица, набрани чрез провежданото от Нацио-

налния статистически институт извадково „Наблюдение на работната сила“. 

Данните за заетите и за безработните лица и техните социално-демографски 

характеристики се отнасят за четвъртото тримесечие на 2008 г. и четвъртото 

тримесечие на 2013 г. и включват съответно 14 971 и 14 652 наблюдавани лица. 

Изборът на четвъртото тримесечие на двете години се основава на съображени-

ето, че това е тримесечие, което изключва сезонната заетост и мобилност на 

лицата и дава по-точна представа за реалната ситуация на пазара на труда. На-

личието на сезонна заетост личи ясно от представените на фиг. 3 данни за рав-

нището на безработица по тримесечия на съответните години - то е най-високо 

през първото и четвъртото тримесечие, когато се свива или преустановява сто-

панската дейност със сезонен характер. Изключение от тази тенденция прави 

2008 г., когато равнището на безработица трайно намалява и през четирите 

тримесечия, и 2009 г. – с трайно нарастваща през цялата година безработица. 
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Нарастването на безработицата - както сезонната, така и годишната, продължа-

ва до 2013 г., след което се наблюдава спад в равнището й (фиг. 2 и 3). Този 

факт, както и данните за намаляващия брутен вътрешен продукт на страната 

(фиг. 4), дава основание периодът 2009 - 2013 г. да се определи като период на 

икономическа криза, а 2008 г. – като последната година на икономическа ста-

билност и балансираност на пазара на труда, предхождаща кризата. В този 

смисъл изборът на годините 2008 и 2013 като база за анализа не е самоцелен – 

те фиксират два разнородни, по отношение на ситуацията на пазара на труда, 

периода. Сравнителният анализ на получените за двете години резултати ще 

позволи да се формулират изводи относно степента на влияние на образование-

то върху продължителността на безработицата и промяната на това влияние при 

дестабилизиране на икономическата среда, в която функционира трудовият 

пазар.  

 

 
 

Фиг. 2. Равнище на заетост и на безработица в България (%) 
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Фиг. 3. Равнище на безработица по тримесечия (%) 

 

 

Фиг. 4. БВП – промяна спрямо съответното тримесечие 

на предходната година (%) 

 

Логистичен модел на връзката между образованието 

и продължителността на безработица на незаетите лица 

 

За оценяване на ефекта от влиянието на равнището на образование върху 

продължителността на безработицата използваме теоретичния логистичен мо-

дел, представен чрез уравнение 1. В случая величините „π“ и „1-π“ са съответно 

вероятностите за дългосрочна и за краткосрочна безработица, а съотношението 
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между тях – 
1

, измерва шанса за дългосрочна безработица на незаетите 

лица. Логистичният модел е разработен последователно в два варианта – на 

базата на извадковите данни от 2008 и от 2013 г. Оценяването на параметрите 

на първия вариант на модела по метода на максималното правдоподобие прик-

лючва на трета итерация, а логистичният модел придобива вида: 

ln 
1

= -0,511 + 1,185c1 + 1,185c2 + 0,422c3 (2) 

Тестовите характеристики на модела доказват неговата адекватност, но 

параметърът пред променливата „c3“, представяща категорията „средно образо-

вание“, е статистически незначим при равнище на значимост 0,05. С известна 

предпазливост можем да интерпретираме съдържателно този параметър при 

равнище на значимост 0,10.  

Равенството на параметрите пред променливите „c1“ и „c2“ показва еднак-

ва степен на влияние на категориите „начално и по-ниско“ и „основно образо-

вание“ върху шанса за продължителна незаетост на безработните лица. Катего-

рията „средно образование“ не оказва съществено влияние, знак за което е нис-

ката стойност на параметъра пред променливата „c3“ и по-голямата грешка, с 

която той е обременен. Положителната стойност на оценените параметри на 

модела дава основание за извода, че шансът за дългосрочна безработица на 

лицата с начално и основно образование е по-голям от този на лицата с висше 

образование. Непосредствената интерпретация на параметрите на модела е 

трудна за възприемане, тъй като стойностите им се отнасят за логаритъма на 

шанса за дългосрочна безработица. С цел избягване на това неудобство, моде-

лът се оценява по отношение на самия шанс за дългосрочна безработица на 

незаетите лица:  

2 31
–0, , 1,1852 0,422

1

с с с
е  (3) 

Получените чрез модела експоненциални стойности на параметрите по-

казват, че шансът за дългосрочна безработица на незаетите лица с начално и 

основно образование е 3,3 пъти по-висок от този на незаетите лица, притежава-

щи висше образование. По-нататъшното развитие на модел (3) дава възможност 

да се оценят вероятностите и шансовете за дългосрочна безработица на незаети-
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те лица при всяка конкретна степен на образованието. Оцененият в този аспект 

модел придобива вида: 

2 31

2 31

(–0, , 1,1852 0,422 )

2008 (–0, , 1,1852 0,422 )
1

с с с

с с с
ι

е

+ е

 (4) 

Оценяването на параметрите на втория вариант на модела – с извадковите 

данни от 2013 г., приключва на трета итерация на метода на максималното 

правдоподобие, а моделът се конкретизира в следния вид: 

ln
1

= 0,283 + 0,421c1 + 0,292c2 + 0,135c3 (5) 

Получената тестова характеристика за модела дава основание той да бъде 

определен като неадекватен, което прави некоректно използването му за по-

нататъшен анализ. Неадекватността на модела означава, че независимата про-

менлива няма съществен принос за формиране на вариацията на зависимата. 

Това е основание да обобщим, че през 2013 г. образованието не оказва статис-

тически значимо влияние върху продължителността на безработицата на незае-

тите лица. Като използваме оценения логистичен модел (4), можем да получим 

шансовете и вероятностите за дългосрочна безработица в зависимост от образо-

ванието на незаетите лица само за 2008 г. (таблица 1). 

Таблица 1  

Шанс и вероятност за дългосрочна безработица на незаетите лица 

с различни равнища на образование (2008 г.) 

 

Равнище на завършено 

образование 

Шанс за дългосрочна 

безработица (π/1-π) 

Вероятност за дългосрочна 

безработица (π) % 

Начално и по-ниско 1,96 66,24 

Основно 1,96 66,24 

Средно 0,91 47,78 

Висше 0,60 37,50 

 

Резултатите в таблица 1 показват убедително значителна разлика във ве-

роятностите за продължителна безработица на незаетите лица с различна степен 

на образование. Особеното в случая е, че влиянието на образователното равни-
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ще се поляризира и се съсредоточава в две точки – ниска и висока степен на 

образование. При двете ниски степени на образование вероятността за дългос-

рочна безработица на незаетите лица е с 96% по-висока от вероятността за 

краткосрочна безработица. Средната степен на образование няма съществено 

влияние, тъй като при нея вероятностите за дългосрочна и за краткосрочна 

безработица са приблизително еднакви. След средната образователна степен 

настъпва обрат в посоката и силата на влияние - вероятността за дългосрочна 

безработица на незаетите лица с висше образование е с 40% по-ниска от веро-

ятността за краткосрочна безработица. Този двуполюсен модел на влиянието на 

образователното равнище върху продължителността на безработицата престава 

да функционира в нестабилна икономическа среда, повлиян от дисбаланса меж-

ду търсене и предлагане на пазара на труда.  

 

Мултиномен логистичен модел на връзката между образованието 

и заетостта, дългосрочната и краткосрочната безработица 

 

Оценените по-горе логистични модели измерват шансовете за дългосрочна 

или краткосрочна безработица на лицата, намиращи се в състояние на незае-

тост, тоест, те дават отговор на въпроса: каква е вероятността лицата, попадна-

ли в категорията „безработни“, да бъдат дългосрочно или краткосрочно незаети, 

в зависимост от притежаваното от тях образование. Ако този въпрос се разшири 

и се отнесе до всички икономически активни лица, формиращи предлагането на 

пазара на труда, той би звучал по следния начин: каква е вероятността лицата, 

формиращи работната сила, да бъдат заети, дългосрочно или краткосрочно 

безработни, в зависимост от притежаваното от тях образование. Освен всичко 

друго, отговорът на този въпрос би помогнал да се достигне до логично обясне-

ние на неадекватността на логистичния модел (5), описващ като статистически 

незначимо влиянието на образованието върху продължителността на безрабо-

тицата на незаетите лица през 2013 г. За разрешаване на разширения в тази 

насока изследователски въпрос е използван мултиномен логистичен модел (М-

логит модел), адаптиран към специфичната предметна област. Зависимата про-

менлива в модела - „заетост на икономически активните лица“, е зададена като 

номинално скалирана, с три възможни изхода при всяко наблюдавано лице – 

заето, краткосрочно безработно или дългосрочно безработно. В съответствие с 

трите възможни изхода, с „π1“ в модела е означена вероятността за заетост, с 

„π2“ - вероятността за краткосрочна безработица, и с „π3“- вероятността за дъл-



Известия 

2016  •  том 60  •  №1 

38 

госрочна безработица 
3

( ii
. Отношението 

2

1

измерва шанса за крат-

косрочна безработица (вместо заетост), а отношението 
3

1

 - шанса за дългос-

рочна безработица (вместо заетост).  

М-логит моделът е разработен последователно на базата на данните от 

2008 и от 2013 г. За всяка от двете години са получени по два варианта на моде-

ла - относно шанса за краткосрочна безработица (вместо заетост), и относно 

шанса за дългосрочна безработица (вместо заетост). Оценяването на параметри-

те на моделите за 2008 г. приключва на шеста итерация, в резултат на което 

моделите се конкретизират в следния вид:  

ln
2

1

= -4,348 + 2,034c1 + 1,156c2 + 0,596c3 (6) 

ln
3

1

= -4,858 + 3,219c1 + 2,341c2 + 1,017c3 (7) 

Тестовите характеристики за адекватност на моделите и за значимост на 

параметрите им дават основание те да бъдат използвани за по-нататъшен ана-

лиз. Представени по отношение на шанса за краткосрочна и дългосрочна безра-

ботица, с цел по-ясна интерпретация на параметрите им, моделите (6) и (7) 

придобиват следния вид:  

2

1

= е
-4,348 + 2,034c1 + 1,156c2 + 0,596c3

 (8) 

3

1

= е
-4,858 + 3,219c1 + 2,341c2 + 1,017c3

 (9) 

Експоненциалните стойности на параметрите на модел (8) оценяват шан-

совете за краткосрочна безработица (вместо заетост) на лицата с начално, ос-

новно и средно образование спрямо тези на лицата с висше образование. Тези 

шансове са съответно 7,6, 3,2 и 1,8 пъти по-високи от шанса за краткосрочна 

безработица при лицата с висше образование. Шансовете нарастват при нама-

ляване на равнището на образование, с най-съществено нарастване при лицата с 
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начално и по-ниско образование. От експоненциалните стойности на парамет-

рите на втория модел – модел (9), се получават шансовете за дългосрочна без-

работица (вместо заетост) на лицата с начално, основно и средно образование, 

спрямо същия шанс на лицата с висше образование. И тук е налице установена-

та с предходния модел закономерност - шансовете за дългосрочна безработица 

нарастват при намаляване на равнището на образование, но в сравнение със 

шансовете за краткосрочна безработица те са значително по-високи при всички 

образователни степени. При лицата с начално, основно и средно образование 

шансовете за дългосрочна безработица (вместо заетост) са съответно 25,0, 10,4 

и 2,8 пъти по-високи от тези при лицата с висше образование. 

Процедурата по оценяване на параметрите на М-логит моделите за 2013 г. 

приключва на шеста итерация, в резултат на което моделите придобиват след-

ния вид:  

ln
2

1

= -3,596 + 2,352c1 + 1,614c2 + 0,727c3  (10) 

ln
3

1

= -3,313 + 2,772c1 + 1,905c2 + 0,862c3 (11) 

Тестовите характеристики на двата модела потвърждават тяхната адекват-

ност, както и статистическата значимост на параметрите им. Това е основание 

да продължим анализа с експоненциалния вид на моделите: 

ln
2

1

= е
-3,596 + 2,352c

1
 + 1,614c

2
 + 0,727c

3 (12) 

ln
3

1

= е
-3,313 + 2,772c1 + 1,905c

2
 + 0,862c

3 (13) 

Като цяло, установената за 2008 г. закономерност по отношение на изме-

нението на шансовете за краткосрочна и дългосрочна безработица (вместо зае-

тост) при прехода към по-ниско равнище на образование се запазва – шансове-

те, както за краткосрочна, така и за дългосрочна незаетост, нарастват при по-

ниските образователни степени. Тази най-обща констатация, обаче, съдържа 

нюанси, които се открояват ясно при сравнителния анализ на получените резул-

тати за двете анализирани години (таблици 2 и 3).  
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Таблица 2 

Шанс за краткосрочна безработица на лицата 

с различни равнища на образование, спрямо тези с висше образование 

 

Равнище на завършено 

образование 

Шанс за краткосрочна безработица (π2/π1) 

2008 г. 2013 г. Изменение (%) 

Начално и по-ниско 7,6 10,5 38,2 

Основно 3,2 5,0 56,3 

Средно 1,8 2,1 16,7 

 

Таблица 3 

Шанс за дългосрочна безработица на лицата 

с различни равнища на образование, спрямо тези с висше образование 

 

Равнище на завършено 

образование 

Шанс за дългосрочна безработица (π3/π1) 

2008 г. 2013 г. Изменение (%) 

Начално и по-ниско 25,0 16,0 -36,0 

Основно 10,4 6,7 -35,6 

Средно 2,8 2,4 -14,3 

 

През 2008 г. съществува много по-голяма диференциация между шансове-

те за дългосрочна и за краткосрочна безработица при ниските и донякъде при 

средното равнище на образование, спрямо високата образователна степен. 

Шансовете за дългосрочна безработица при лицата с начално и основно образо-

вание са над 3 пъти по-големи от тези за краткосрочна незаетост. През 2013 г. 

разликите намаляват до около 1,4 пъти по-големи шансове за дългосрочна без-

работица при лицата с ниска степен на образование, а при тези със средно обра-

зование шансовете за дългосрочна и краткосрочна безработица почти се израв-

няват. Резултатите в таблици 1 и 2 показват разнопосочното изменение на двете 

характеристики - шансовете за дългосрочна безработица на лицата с различни 

равнища на образование, спрямо тези с висше образование, намаляват, докато 

тези за краткосрочна незаетост нарастват. В най-висока степен тази тенденция 

се наблюдава при двете ниски образователни равнища, което говори за намаля-

ващо влияние на образованието върху възможностите за реализация на пазара 
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на труда по време на икономическа нестабилност. Сближаването на шансовете 

за дългосрочна и за краткосрочна безработица при ниските образователни сте-

пени и изравняването им при средното равнище на образование води до неадек-

ватност на оценения за 2013 г. логистичен модел на връзката между образова-

нието и продължителността на безработица на незаетите лица. 

Моделите (8), (9), (12) и (13) дават възможност да оценим вероятностите 

за заетост, за краткосрочна и за дългосрочна безработица на лицата с различни 

равнища на образование през двете изследвани години, с което да достигнем до 

допълнителни елементи на изследваните връзки и да разширим формулираните 

по-горе изводи:  

π1(2008) = 
, ,0 c , c 0, c , , c , c ,0 c

1

e e
 (14) 

 

π2(2008) =

, ,0 c , c 0, c

, ,0 c , c 0, c , , c , c ,0 c

e

e e
 (15) 

 

π3(2008) = 

, , c , c ,0 c

, ,0 c , c 0, c , , c , c ,0 c

e

e e
 (16) 

 

π1(2013) =
, , c , c 0, c , , c , 0 c 0, c

1

e e
 (17) 

 

π2(2013) = 

, , c , c 0, c

, , c , c 0, c , , c , 0 c 0, c

e

e e
 (18) 

 

π3(2013=

, , c , 0 c 0, c

, , c , c 0, c , , c , 0 c 0, c

e

e e
 (19) 

 

Получените чрез така представените модели резултати са поместени в 

таблица 4. 
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Таблица 4 

Шанс за краткосрочна и за дългосрочна безработица 

на икономически активните лица с различни равнища на образование (%) 

 

Равнище на завърше-

но образование 

Шанс за краткосрочна 

безработица вместо заетост 

(π2/π1) 

Шанс за дългосрочна безра-

ботица вместо заетост (π3/π1) 

2008 г. 2013 г. 2008 г. 2013 г. 

Начално и по-ниско 9,9 28,8 19,4 58,2 

Основно 4,1 13,8 8,1 24,5 

Средно 2,4 5,7 2,1 8,6 

Висше 1,3 2,7 0,8 3,6 

 

Представените в таблица 3 резултати показват, че през 2008 г. шансовете 

за дългосрочна безработица на лицата с ниска степен на образование са два 

пъти по-големи от шансовете им за краткосрочна безработица (вместо заетост). 

Нарастването на равнището на образование води до стопяване на разликата и до 

по-нисък шанс за дългосрочна безработица при лицата с висше образование. 

Променената ситуация на пазара на труда през 2013 г. рефлектира по различен 

начин върху възможностите за трудова реализация на лицата с различни рав-

нища на образование. Шансовете за дългосрочна безработица нарастват при 

всяка от образователните степени, но при лицата с ниско образование те оста-

ват, както и през 2008 г., приблизително два пъти по-високи от шансовете им за 

краткосрочна незаетост. Не така изглеждат нещата при лицата със средно и с 

висше образование. Ако през 2008 г. шансът за дългосрочна безработица при 

тях е съответно почти равен или по-нисък от шанса им за краткосрочна незае-

тост, през 2013 г. шансът за дългосрочна безработица и при двете образовател-

ни равнища е около 1,5 пъти по-голям от този за краткосрочна незаетост. Този 

факт говори за много по-интензивно нарастване на шанса за дългосрочна безра-

ботица при лицата със средно и с висше образование, в сравнение с притежава-

щите ниска образователна степен лица. При ниските образователни равнища 

шансът за дългосрочна безработица нараства 3 пъти през 2013 г., докато при 

лицата със средна и с висока образователна степен нарастването е съответно 4 и 

5 пъти (таблица 5). 
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Таблица 5 

Изменение на шанса 

за краткосрочна и за дългосрочна безработица на икономически активните 

лица с различни равнища на образование през 2013 спрямо 2008 г. (%) 

 

Равнище на завърше-

но образование 

Нарастване на шанса за 

краткосрочна безработица 

вместо заетост (π2/π1) 

Нарастване на шанса за 

дългосрочна безработица 

вместо заетост (π3/π1) 

Начално и по-ниско 191 200 

Основно 235 203 

Средно 142 303 

Висше 113 372 

 

Заключение  

 

Резултатите от проведеното изследване на връзката между образованието 

и продължителността на безработицата в Р България при дисбалансиран трудов 

пазар дава основание за следните обобщаващи изводи: 

1. В условия на икономическа стабилност се наблюдава двуполюсен модел 

на влияние на образованието върху продължителността на безработица на неза-

етите лица – много по-висока вероятност за продължителна безработица на 

незаетите лица с ниско образование, приблизително еднакви вероятности при 

лицата със средно образование, и значително по-ниска вероятност за продължи-

телна безработица при незаетите лица с висше образование. Този модел на 

влиянието на образователното равнище върху продължителността на безрабо-

тицата престава да функционира в нестабилна икономическа среда. Наличието 

на дисбаланс между търсенето и предлагането на трудовия пазар заличава роля-

та на по-високото образователно равнище за редуциране на продължителността 

на безработицата на незаетите лица. 

2. Както в условия на стабилен, така и при дисбалансиран трудов пазар, 

шансовете и за краткосрочна, и за дългосрочна безработица са по-ниски при 

лицата с по-високо равнище на образование. Съществено различна е, обаче, 

интензивността на изменение на тези шансове при промяна на параметрите на 

икономическата среда, в която функционира пазарът на труда. В неблагоприят-

но променени икономически условия, шансовете за дългосрочна безработица 

нарастват при всяка от образователните степени, но при лицата с ниско образо-
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вание интензивността на това нарастване е много по-ниска, в сравнение с ин-

тензивността на нарастването при лицата със средно и с висше образование. 

Това означава, че при лицата с ниско образование влиянието на икономическата 

нестабилност се изразява единствено в нарастване на равнището на дългосроч-

ната и на краткосрочната безработица – нарастване в приблизително еднаква 

степен, което не води до промяна в съотношението между шансовете на тези 

лица да бъдат дългосрочно или краткосрочно безработни. Такава промяна, 

обаче, се констатира при лицата със средно и висше образование, и тя е в посо-

ка на интензивно нарастване на шанса им за дългосрочна безработица в услови-

ята на нестабилен трудов пазар.  

3. Направените по-горе обобщения водят до извода за намаляващо влия-

ние на образованието върху възможностите за редуциране на продължителност-

та на безработица по време на икономическа нестабилност. В този смисъл на 

преден план излиза необходимостта от преосмисляне на политиката на пазара 

на труда, която в периоди на дестабилизиран трудов пазар е насочена предимно 

към нискообразованите лица. Поставянето във фокуса на тази политика на 

лицата с по-висока степен на образование би рефлектирало не само върху пара-

метрите на трудовия пазар, но и върху цялостното състояние на икономическата 

срада, в която той функционира. 

 

Бележки 

 

1. Използвани са данни за икономически активните лица на възраст 15-64 го-

дини.  

2. За дългосрочно безработни се считат лицата, които са били без работа за 

период, по-дълъг от една година (бел. авт.). 

3. Използвани са данни за икономически активните лица на възраст 15-64 

години. 
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