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 Председателският съвет на ИСС взе решение за разработване по собствена 

инициатива  на анализ на тема 

 

“ВЛИЯНИЕТО НА КРИЗАТА ЗА ПОСТИГАНЕТО НА ЛИСАБОНСКИТЕ  

ЦЕЛИ ПО ЗАЕТОСТТА”. 

 

 Разработването на анализа беше разпределено на Комисията по международно 

сътрудничество и европейска интеграция.  

 

 Проектът на анализа беше разработен  и приет от комисията и предложен на 

председателя на ИСС за внасяне в Пленарната сесия.  

 

 На заседанието от 28.09.2009 г. Пленарната сесия на ИСС одобри настоящия 

анализ.  
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    И З В О Д И  

1.1. Лисабонската стратегия на Европейския съюз (обновена, 2005 г.) поставя акцент 

върху постигането на висок и стабилен икономически растеж и повече и по-добри 

работни места. По отношение на пазара на труда тясно свързаните с Лисабонската 

стратегия други стратегически документи като Европейската стратегия по заетостта
1
и  

Насоките към нея
2
 - цели, препоръки и показатели за достигане до 2010 г., са сериозно 

предизвикателство пред бъдещото развитие на общността и държавите - членки. 

Постигнатият напредък в реализирането на голяма част от целите на пазара на труда в 

областта на заетостта, безработицата, социалната интеграция и други преди началото на 

световната финансова и икономическа криза (2008 г.) днес е поставен на изпитание. 

 

1.2. През 2008 г. ЕС и отделните страни - членки достигнаха най-високите си показатели 

и близост до поставените цели от Лисабонската стратегия за 2010 г. по отношение на 

равнището  на:  заетост – 70 % общо за населението между 15-64 г. и в т.ч. равнище на 

заетост на жените – 60 %, на възрастните – 50 %;  равнище на безработица при 

младежите  (не повече от 10 %) и др.  Както общо, така и за почти всички страни, макар 

и с различна динамика и равнища, е налице чувствително увеличаване на равнището за 

заетост и доближаване до зададените цели. През 2008 г. достигнатото  в  ЕС общо 

равнище на  заетостта е 65,9 %, на жените – 59,1 %, на  възрастните работници – 45,6 % , 

а равнището на младежката безработица е 14,9 %. 

Очертаващите се последици от започналата световна финансова и икономическа криза, 

която засегна и страните - членки на ЕС, са не само забавяне във времето, но и 

намаляване на достигнатите целеви показатели от 2008 г. 

 

1.2. Кризата се отразява на достигането на поставените цели, които отделните страни-

членки на ЕС са проектирали в националните си програми за реформи за постигане на 

целите на Лисабонската стратегия. Предвидената динамика и насока за постигане на 

конкретните параметри на пазара на труда до 2010 г. се променят значително в новите 

условия на световната финансова и икономическа криза. 

 

1.3. Кризата променя конюнктурата и развитието на трудовите пазари и не само забавя  

достигането на поставените цели в Лисабонската стратегия и нейните допълнения на 

                                                
1
  European Employment Strategy 

2
 Employment Guidelines) 
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последвалите форуми на високо равнище, но връща постигнатото в тази посока назад. В 

този контекст е необходима преоценка както на новата ситуация, свързана с  негативното 

влияние на кризата върху достигането на целите на Лисабонската стратегия през 2010 г. 

и конкретно на тези в областта на пазара на труда, равнището и качеството на заетостта и 

равнището и структурата на безработицата, така и оценка на влиянието и резултатите от  

европейската антикризисна програма. 

 

1.4. В резултат на започналата криза достигнатото равнище на заетост в ЕС от втората 

половина на 2008 г. започна да  намалява. Равнището на общата заетост намалява във 

всички страни от ЕС, но с различна динамика. В условията на тази обща тенденция на 

спад в равнището на заетост все по-ясно се очертава, че не е реалистично да се очаква 

постигането на 70 % общо равнище на заетостта в ЕС до края на 2010 г., защото в почти 

половината страни - членки равнището на заетост намалява и достига нива под 65 %.  

 

1.5. Съществуват в известна степен реални възможности за достигането на Лисабонската 

цел за 60 % заетост на жените до 2010 г. Повечето от страните - членки (18 на брой) са 

достигнали целевото равнище на заетост на жените или са близки до него. Независимо 

от това, за достигането на поставената цел през 2010 г. са необходими мерки, които не 

само да стабилизират достигнатото, но и да повишат равнището на заетост на жените.  

 

1.6. До началото на кризата в ЕС е постигнат съществен напредък в реализирането на 

Лисабонската цел за 50 % заетост при по-възрастните работници. В отличие от 

постиженията по отношение на другите цели в областта на заетостта, определени с 

Лисабонската стратегия и последвалите други форуми и решения на ЕС, само равнището 

на заетост на по-възрастните работници не намаля поне през първото тримесечие на 2009 

година в сравнение с предходната година. Така положителното развитие на този 

показател през последните две години продължава и през 2009 г., макар и с по-забавени 

темпове. Независимо от това прогресивно развитие и на практика слабо негативно 

влияние на кризата върху изменението на този показател, може да се приеме като не 

особено реалистично очакването да бъде достигната поставената в тази област цел в 

рамките на оставащите година и половина, тъй като разликата до 50 % равнище на 

заетост на по-възрастните остава значителна. 

 

1.7 Най-силно засегнати от кризата се оказват младежите в сравнение с другите  уязвими 

групи на европейския пазар на труда. Равнището на заетост при тях намалява 
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чувствително и достигна будещите тревога 35,5 % през първото тримесечие на 2009 г. 

(т.е. с 1,5 пункта по-ниско в сравнение с равнището през 2008 г). Значителното 

нарастване на младежката безработица през 2008 и 2009 г. прави на практика 

невъзможно достигането на Лисабонската цел за 10 % равнище на безработица на  

младите хора през 2010 г. Достигането на тази цел изисква не само висок и стабилен 

икономически растеж, но и специални мерки за стимулиране включването на младите 

хора в сферата на заетостта, за бързото им адаптиране към изискванията на бизнеса и 

новите условия и за повишаване качеството им на образование и професионална 

подготовка . 

 

1.8. Българската икономика и пазарът на труда започнаха да изпитват негативното 

влияние на световната  криза от  края на 2008 г., което се задълбочи от началото на 2009 

година. Още преди кризата българският пазар на труда се характеризира с наличието на 

свръхпредлагане на нискоквалифицирана работна сила, сравнително висок структурен 

компонент на безработица и съответно на дългосрочна безработица. Последиците от 

кризата върху параметрите на българския трудов пазар се изразяват в постепенното 

увеличаване на безработицата, намаляването на заетостта, ограничаване разкриването на 

нови работни места в редица сектори на икономиката.  

 

1.9. В България очакванията са за ускоряване на тенденцията за намаляване на броя на 

заетите лица през 2009 г. поради времевия лаг в развитието на кризисните процеси и 

реализирането на сключени през изминалата година договори и поръчки в 

промишлеността и услугите.  

 

1.10. Налице е по-значително намаляване на заетостта в отделни отрасли на българската 

икономика (металургия, химия, въгледобивна промишленост, машиностроене, 

строителство, в сектора на финансовите и консултански услуги) в определени региони и 

населени места. Според наскоро приетото Становище на ИСС именно в тези отрасли, 

региони и селища има вероятност равнището на обща безработица да достигне 40 – 50 

процента , а в някои отделни по-малки населени места и до по-високи размери 
3
.  

 

                                                
3
 Становище на ИСС „Българската икономика в условията на глобална финансова и 

икономическа криза – проблеми, предизвикателства и възможности” 
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1.11. Негативните ефекти на кризата върху пазара на труда в България се увеличават и от 

наличието на допълнителни фактори като завръщането на все повече български 

емигранти от страните, където са работили до скоро (Испания, Италия и други), 

демотивацията и деквалификацията на човешките ресурси в страната, недостига на 

квалифицирани кадри по отделни търсени, дори в условията на криза, професии, 

нарастващото равнище на безработица, високият дял на продължително безработните . . 

  

1.12. Достигнатото равнище на  заетост  в България  (64 % за 2008 г. и 63,3 % през 

второто тримесечие на 2009 г.)  доближи значително страната ни до Лисабонската цел 

(от 70 %) и  е резултат както от сравнително високия икономически растеж, така и от 

провежданата активна политика на пазара на труда. 

 

1.13. При започналото от началото на 2009 г. намаляване на заетостта и нарастване на 

безработицата съществува вероятност страната да увеличи своето изоставане в 

достигането на поставените цели в Лисабонската стратегия по отношение на пазара на 

труда, доколкото краят на кризата все още не е ясен, а оставащият период до 2010 г. е  

кратък.    

 

1.14. Съществува вероятност да бъде достигната в България поставената цел в 

Лисабонската стратегия за 60 % заетост на жените  до края на 2010 г. Сега равнището на 

заетост на жените е много близко до нея (и ако не беше започнала кризата още през 2009 

година имаше вероятност да бъде реализирана), а от друга страна, влиянието на кризата 

върху общата заетост на жените засега е по-слабо, отколкото при мъжете. 

 

1.15. България се нарежда, заедно с Чехия, в малката група от страни в ЕС, доближаващи 

се до целевото равнище от 50 % заетост на по-възрастните. Постигнатото в страната ни 

равнище (46 % в 2008 г. и 46,5 % във второто тримесечие на 2009 г.) не само се запазва, 

а и леко нараства. Въпреки тази положителна тенденция, бавното и нестабилно като 

динамика нарастване на този показател в условията на криза определят ограничените 

възможности за постигането на целта до края на 2010 г. 

 

1.16. Равнището на заетост на младежите, макар и слабо, продължи да нараства и в 

началото на 2009 г., което поставя страната ни сред малкото изключения на страни от 

ЕС с такава тенденция. Въпреки положителното изменение в равнището на заетост на 
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младите хора, намаляването на безработицата им до 10 % (Лисабонската цел за 2010 г.)  

е слабо вероятно да бъде постигнато. Значителната дистанция (повече от 4 пункта), 

както и по-силното влияние по принцип на кризата върху безработицата при младите 

хора, правят трудно осъществима тази цел за оставащия сравнително кратък период от 

време.   

 

1.17. Безспорно е, че  кризата ще се отрази на достигането на целите от Лисабон (2000 

година), които отделните страни са включили в националните си стратегии и програми 

за реформи. Предвидената динамика за достигане на конкретни параметри на пазара на 

труда като равнище на икономическа активност, заетост, безработица и.др. ще бъдат 

трудно постижими в оставащия непродължителен период, доколкото кризата забавя, а в 

редица случаи и връща достигнатото с години назад.  

 

1.18. Постигането на поставените цели от Лисабонската стратегия по отношение на 

заетостта през 2010 г. е сериозно предизвикателство, особено в условията на 

действащата криза, за повечето от страните – членки и като цяло за ЕС. Приетите 

програми и антикризисни мерки вероятно няма да бъдат достатъчни, за да компенсират 

напълно задържащите развитието кризи. 

 

Икономическият и социален съвет  на Република  България намира за основателно 

на този етап да се представят сравнителни и задълбочени анализи и аргументирани 

оценки за възможностите да се достигнат стратегическите цели на Лисабонската 

стратегия до 2010 г., свързани с  пазара на труда. Същевременно ИСС се 

присъединява към изказаните на равнище ЕС мнения за необходимостта да се 

разработи Лисабонска стратегия след 2010 г., с която ЕС отново да обедини 

усилията на държавите -  членки за преодоляване на последиците от сегашната 

криза и достигането на нови, по-високи цели в своето икономическо и социално 

развитие. 

 

 2. Състояние на заетостта и предизвикателства  

за постигането на Лисабонските цели  

Постигането на Лисабонските цели за заетост до 2010 г. изисква сравнително 

висок темп в нарастването на заетостта. След приемането на Лисабонската стратегия 

заетостта в ЕС бележи непрекъсната тенденция на увеличаване и то с растящи темпове. 



_________________________________________________________________________ 

ИСС/2/009/2009 г. – Комисия по международно сътрудничество и европейска 

интеграция  

8

От второто тримесечие на 2008 г. темповете на растеж на заетите чувствително 

намаляват в сравнение с високите темпове, постигнати през 2006 и 2007 г. От средата на 

2008 г. темповете на растеж на заетостта стават отрицателни (намалението е с 0,9 

процентни пункта - от 65,5 % през първото тримесечие на 2008 г. на 64,6 % за първото 

тримесечие на 2009 г.). Ако се запази тази тенденция през цялата 2009 г. може да се 

очаква увеличаване на дистанцията от поставената в Лисабонската стратегия цел за 

достигане в ЕС средно на 70 % равнище на заетост през 2010 г. Следователно, при равни 

други условия реализирането на основната стратегическа цел на Лисабонската стратегия 

за висок и устойчив икономически растеж и повече и по-добри работни места е 

затруднено значително от продължаващата, а в някои страни и задълбочаваща се 

финансова и икономическа криза.  

 

 2.1. Икономически растеж 

2.1.1. Европейският съюз като цяло не успя за целия период (с изключение на 

2008 г.) да реализира предвидения 3 % растеж и той не стана нито висок, нито стабилен. 

В отделни страни, включително и в  България, това се случи. От началото обаче на 2009 

година  икономическият растеж в ЕС е отрицателен (през първото тримесечие на 2009 г., 

изчислен на годишна основа, той е голям – 4,7 %). Спадът в производството обхвана 

всички страни - членки, като в някои от тях той е много висок (между 6 – 11 %). 

Надежди за обрат в негативния тренд на икономическото развитие дават положителните 

резултати, постигнати в две от най-големите икономики на ЕС (Германия и Франция) 

през второто тримесечие на 2009 г. 

2.1.2. Задълбочаването на икономическата криза в страните от ЕС достига своя 

връх през първото тримесечие на 2009 г. (БВП на общността намалява с 2,4 % през 

първото тримесечие на годината след чувствителен спад от -1,8 % през последното 

тримесечие на 2008 г.). Признаци за подобряване на ситуацията се наблюдават през 

второто тримесечие на 2009 г. Във всички страни (с изключение на Латвия) темпът на 

снижаване чувствително намаля. Икономиките на Германия, Франция, Гърция и 

Словакия отчитат положителен ръст на БВП. Един от факторите за това са и приетите 

мерки от страна на ЕС и правителствата на отделните страни за стимулиране на 

вътрешното потребление, инвестициите и производството.  

2.1.3. Сравнителният анализ на данните за икономическата активност в рамките на 

ЕС позволява да се направят следните констатации: 
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- рецесията обхваща всички страни от ЕС с изключение на Полша, която 

регистрира растеж и  в началото на 2009 г.; 

- задълбочаването на рецесията в отделните страни на ЕС е твърде различно. 

Балтийските републики (Литва и Латвия) и Словакия регистрират най-

чувствителен спад (с повече от 10 %) през първото тримесечие на 2009 г. 

Намаляването на производството в най-големите европейски страни (Германия, 

Италия и Великобритания) е също значително. През първото тримесечие 

Германия отчете най-голямо намаляване на БВП в сравнение с другите по-големи 

страни. Спадът в производството на Италия и Великобритания е повече от 2,5 %. 

Сред големите страни единствено Франция отчита по-нисък спад през второто 

тримесечие на годината (-1,3 %). В останалите страни на ЕС свиването на 

производството е също твърде различно, но и при тях кризата се задълбочава през 

второто тримесечие; 

- през второто тримесечие на 2009 г. се наблюдават първи признаци за обрат в 

икономическото развитие. Във всички страни (с изключение на Латвия) темпът на 

спад чувствително намалява. Производството в общността намалява с 0,3 %, което 

в сравнение с предходното тримесечие е значителен напредък.  

 

2.1.4. Българската икономика навлезе в рецесия с известно закъснение в сравнение 

с повечето страни от ЕС. Влиянието на кризата върху българската икономика започва да 

се проявява след втората половина на 2008 г. и в края на 2008 г. ръстът на БВП намалява 

с 3,5 пункта в сравнение с първото тримесечие. През първото тримесечие на 2009 г. БВП 

спада чувствително (-3,5 %), като  тази тенденция продължи  и  през  второто тримесечие 

 (-4,8 %). Дълбочината на рецесията може да се определи като умерена на фона на спада 

в другите страни - членки. 

2.1.5. Спадът в икономическата активност в България в най-голяма степен засегна 

промишлеността (добивна и преработвателна промишленост) и строителството. 

Промишленото производство през юни спадна с 18,7 % в сравнение със същия месец на 

2008 г. Най-съществено е намалението в добивната промишленост (-32,6 %) и 

преработващата индустрия (-21,5 %). Производството в строителството през май 2009 г. 

намаля с 14,9 % в сравнение с предходната (2008) година.  

 

 2.2. Заетост 
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2.2.1. Чувствителното намаляване на заетостта в ЕС се отрази негативно върху 

общото равнище на заетост (64,6 % през първото тримесечие на 2009 г., което е с 0,9 

пункта по-ниско от предходната година). Развитието на този показател след 2005 г. 

бележи стабилен ръст ( с 2,3 процентин пункта), но независимо от това достигнатото 

равнище на средното за ЕС равнище на заетост през 2008 г. (65,9 %) е значително по-

ниско от поставената цел.  

2.2.2. Сравнителният анализ на равнището на заетост между първите тримесечия на 

2008 и 2009 г. по групи страни (формирани на базата отстояние от Лисабонската цел) 

позволява да се направят следните изводи: 

• Шест европейски страни имат равнище на заетост равно или по-високо от 

поставената цел за 70 % (Холандия, Дания, Швеция, Германия, Австрия, 

Великобритания). Сред тези страни най-голям спад сега регистрират Швеция, 

Великобритания и Дания. През третото тримесечие на 2008 г. в групата на 

страните, достигнали 70-процентното равнище на заетост, се включват още 4 

страни (Кипър, Естония, Словения и Финландия). След това от групата, в резултат 

на кризата, отпадна Кипър.  

• Шест  други страни имат равнище на заетост над 65 % (но под 70 %). Техният 

брой остава непроменен, като от групата през първото тримесечие на 2008 г. 

отпадна Латвия, но влезе Кипър. С най-силно намаление на равнището на заетост 

в тази група е Естония, а останалите страни се доближават до границата от 65 %.  

• Най-голяма е групата от страни (10 на брой), която достига равнище на заетост 

между 60-65 %. В тази група през последните години се включи и България. В 

сравнение с първото тримесечие на 2008 г. броят на страните, включени в тази 

група, се увеличи с нови три (Ирландия, Латвия и Испания), при които и спадът в 

равнището на  заетост е най-значителен в ЕС. 

• В последната група се включват 5 страни, регистрирали под 60 % равнище на 

заетост (Полша, Италия, Румъния, Унгария и Малта). Влиянието на кризата не 

променя броя и състава на тази група. В нея снижаването на коефициента на 

заетост е сравнително по-слабо изразено, като за Полша и Малта се наблюдава 

слабо увеличаване.  

2.2.3. Свиването на заетостта е твърде различно по страни. Най-значително е 

намаляването в Балтийските страни и Ирландия. В първите значителният спад в 

заетостта кореспондира със силното свиване на икономическата активност. В Ирландия 
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темпът на намаляване броя на заетите се задълбочава през последните тримесечия. 

Значително намаляване на заетостта се наблюдава и в по-големите икономики (Франция, 

Великобритания и Италия), но в степен, по-ниска от свиването на икономическата 

активност в тези страни. Това се дължи както на продължаването на краткосрочните 

трудови ангажименти, така и на предприетите мерки за запазване на заетостта. В 

Германия въпреки задълбочаването на рецесията заетостта нараства през цялата 2008 г., 

макар и с намаляващи темпове.  

2.2.4. Намаляването на равнището на заетост в края на 2008 г. и началото на 2009 

година засегна на практика всички страни - членки на ЕС, макар и в различна степен. 

Най-значимо е намалението в страните с най-голям спад в икономическата активност и в 

броя на заетите (Литва, Латвия, Естония, Ирландия и Испания). Единствено в Полша и 

Германия равнището на заетост продължава да бъде по-високо в сравнение с 

предходната година, въпреки започналият спад от началото на годината.   

 

2.2.5. В България последиците от икономическата криза върху пазара на труда 

започнаха да се проявяват от края на 2008 г. и продължиха да се задълбочават през 2009 

година  с нарастващ интензитет спрямо предходната година. През първото тримесечие на 

2009 г. броят на заетите намалява с 24,4 хил. (0,8 %), а през второто тримесечие – с 66,5 

хил. (т.е. с още 2 %) в сравнение с предходната година.  

2.2.6. Равнището на обща заетост през второто тримесечие на 2009 г. (63,3 %) 

намалява (с 0,7 процентни пункта) спрямо равнището през 2008 г. (64 %) и на практика 

има сходен тренд с динамиката на този показател в ЕС.   

 

 2.3. Заетост на жените 

2.3.1. Равнището на заетост на жените в ЕС се увеличи от 57,3 % през 2006 г. на 

59,1 % през 2008 г., с което значително се доближи към постигането на поставената цел -

60 % през 2010 г. 

2.3.2. По-голяма част от страните - членки (18 на брой) са достигнали поставената 

цел (60 %)  или са близки до нея. Сравнителният анализ на данните по страни, групирани 

според изпълнението на Лисабонската цел, дават основание за следните изводи: 

• 14 страни в ЕС през първото тримесечие на 2009 г. са постигнали поставената цел 

въпреки намаляването на равнището на заетост на жените. В тази група 

равнището на заетост на жените намалява в 10 от страните, като най-значимо е в 

Латвия (-2 пункта) и Швеция (-0,9 пункта). Четири страни от групата отбелязват 
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прогрес в изменението на  равнището на заетост  - Холандия (1,6 пункта), 

Австрия (1,3 пункта), Словения (0,9 пункта) и Дания (0,2 пункта). През този 

период само в Ирландия ситуацията се влошава значително (-3 пункта) и страната 

регистрира по-нисък (57,7 %) от заложения коефициент на  заетост на жените. 

• Други 4 страни достигат равнище на заетост на жените между 55 – 60 % 

(България, Ирландия, Чехия и Белгия). С изключение на Ирландия намаляването 

на  равнището на заетост в тези страни е относително слабо (под половин пункт). 

• Равнище на заетост в рамките на 50 – 55 % имат други 4 страни. Сред тях 

единствено Полша постига положителен ръст (1 пункт), а при останалите се 

наблюдава спад, който е твърде диференциран по страни. 

• С най-ниско равнище на заетост на жените (под 50 %) са само 4 страни. 

Ситуацията при тях е доста разнородна. Докато Малта и Гърция бележат прогрес, 

то в Италия и Унгария е налице спад  в рамките на половин пункт.  

2.3.3. Влиянието на кризата върху  равнището на заетост на жените се изразява в 

незначителен спад (с 0,2 пункта) в сравнение с първото тримесечие на предходната 

година и достигане на 58,4 % през първото тримесечие на 2009 г. При мъжете този спад е 

значително по-голям (-1,6 пункта). Това намалява разликата в равнището на заетост по 

пол  и тя става 12,4 процентни пункта (при 13,6 пункта в първото тримесечие на 2008 г.).  

2.3.4. Сравнително слабото намаляване на заетостта при жените има слаб 

негативен ефект върху равнището на заетост и постигането на заложената в 

Лисабонската стратегия цел от 60 % през 2010 г. 

 

2.3.5. В България равнището и динамиката на равнището на заетост на жените 

(59,5 % в 2008 г. и 59 % във второто тримесечие на 2009 г.) са съизмерими с 

постигнатото в ЕС и плътно се доближава до целта – 60 % през 2010 г.  

2.3.6. Динамиката на заетостта сред жените в България е подобна на динамиката 

на общата заетост. В сравнение с предходната година е налице спад в темповете на 

растеж до края на 2008 г. и отрицателен прираст през 2009 г. През първото тримесечие 

на 2009 г. заетостта сред жените намалява с 1 %, а през второто - с 1,9 %.  

 

 2.4.Заетост на възрастни работници 

2.4.1. Достигнатото равнище на заетост на по-възрастните работници в ЕС през 

2008 г. е 45,6 % при целево равнище 50 % за 2010 г. и продължава да нараства дори и 

през 2009 г., макар и със забавени темпове. Развнището на заетост при тази възрастова 
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група се увеличава от 42,3 % през 2005 г. на 45,6 % в 2008 г. След 2006 г.  равнището на 

заетост на по-възрастните нараства с 1,2 пункта в 2007 г., а в 2008 г. - с 0,9 пункта. 

2.4.2. За разлика от останалите целеви показатели по заетостта, залегнали в 

Лисабонската стратегия, единствено равнището на заетост на по-възрастните работници 

не намалява през първото тримесечие на 2009 г. в сравнение с предходната година.  

2.4.3. Сравнителният анализ на постиженията на отделните страни от ЕС за 

изпълнението на Лисабонската стратегия за постигане на 50-процентно средно равнище 

на заетост на възрастните работници дава основание за следните изводи: 

• 13 страни от ЕС са постигнали поставената цел  през първото тримесечие на 2009 

година. Влиянието на кризата не променя техния брой и състав. В динамичен 

аспект се наблюдават съществени различия. Германия и Холандия постигат 

значителен ръст в равнището на заетост на възрастните (съответно 3,2 и 2,5 

пункта). В Естония, на фона на силното свиване на общото равнището на заетост, 

този показател бележи ръст от 1,1 пункта. Най-чувствително снижаване се 

наблюдава в Дания и Ирландия. 

• Само две страни достигат равнище на заетост на възрастните в диапазона  45 – 50 

процента (Чехия и България). И в двете страни е налице чувстителен напредък в 

първото тримесечие на 2009 г. в сравнение със съответното тримесечие на 

предходната година (съответно с 0,7 и 1,2 пункта). В тази група страни през 

първото тримесечие на 2008 г. се включва и Испания, но в резултат на  

намаляването на този показател през 2009 г. (-0,7 пункта) тя отпада.  

• 4 страни достигат равнище на заетост на по-възрастните между 40 – 45 %. Сред 

тях единствено Румъния отчита ръст от порядъка на 0,5 пункта. 

• Групата на страните под 40-процентното равнище е значителна (8 страни). Почти 

всички страни от тази група реализират прогрес в изменението на този показател, 

но в различна степен. С най-голямо нарастване се отличават Словакия, Италия и 

Словения. Във Франция и Полша (две от големите страни в ЕС) увеличаването е 

слабо (съответно с 0,6 и 0,9 пункта). Единствено в Белгия равнището на заетост на 

по-възрастните намалява (с 0,6 пункта) и достига 34 % в началото на 2009 г.   

 

2.4.4. В България през 2008 и 2009 г. броят на работещите възрастни нараства. 

През четвъртото тримесечие на 2008 г. те се увеличават с 35,5 хиляди (9,2 %) в 

сравнение с предходната година. През първото и второто тримесечие на 2009 г. броят на 
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заетите се увеличава съответно със 7,3 % и 2,7 % (на годишна основа). Нещо повече, 

въпреки задълбочаването на кризата през тези две тримесечия, се наблюдава ръст в 

заетостта на по-възрастните работници.  

 

 2.5. Заетост на младите хора 
 

2.5.1. Особено място в Лисабонската стратегия и в Препоръките по заетостта към 

нея се отделя на приемането на ефективни мерки за насърчаване и увеличаване на 

заетостта сред младежите. Особено остро стои въпросът за младежката заетост в 

условията на задълбочаващата се криза. 

 

2.5.2. Влиянието на кризата върху младежката заетост в ЕС е изключително 

негативно. Броят на работещите младежи в ЕС намалява с около 1,4 млн. (-6,0 %) през 

първото тримесечие на 2009 г. в сравнение със същото тримесечие на 2008 г. Спад в 

младежката заетост се наблюдава в почти всички страни. Особено силно е намаляването 

през втората половина на 2008 и началото на 2009 г. Единствено в няколко страни 

(Дания, България, Кипър, Холандия и Румъния) е налице нарастване за периода. Въпреки 

това в тези страни също се наблюдава намаляване на заетостта след третото тримесечие 

на 2008 г.  

 

2.5.3. Сред страните с най-силно намаляване на младежката заетост са тези, в 

които икономическата активност има най-силен спад (Балтийските страни, Испания и 

Ирландия). В тези страни броят на заетите младежи спада с повече от 20 % през 

разглеждания период. В някои от по-големите европейски страни (Франция, Германия и 

Полша) спадът е в рамките на 3 %, докато в останалите (Великобритания и Италия) е 

съответно по-голямо (6 % за Великобритания и 10,1 % в Италия).  

 

2.5.4. Намаляването на броя на заетите млади хора води до значително намаляване 

на достигнатия коефициент на заетост. Общо за ЕС коефициентът на заетост между 

първите тримесечия на 2008 и 2009 г. намалява с 1,9 пункта, докато за същите 

тримесечия на 2007 - 2008 г. е реализиран растеж от 0,9 пункта. Повечето от страните в 

ЕС отчитат спад в равнището  на заетост на младите, като той е най-чувствителен в 

Ирландия, Латвия и Испания (съответно -10,2, -10,5 и -7,2 пункта). Положително 

изменение се отчита в страните, в които заетостта на младите хора нараства (Дания, 

Холандия, България, Кипър, Гърция и Румъния). 
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 2.6. Безработица 

 

2.6.1. Намаляването на безработицата (обща, на жените, младежите и по-

възрастните) в ЕС е една от основните цели на пазара на труда и резултат от достигането 

на поставените цели по отношение на икономическия растеж и заетостта в Лисабонската 

стратегия. В резултат на мерките, приети от страните в ЕС, тя намалява (-1,9 пункта) до 

началото на кризата. За периода 2005 - 2007 г. равнището на общата безработица в ЕС 

спада от 8,9 % през 2005 г. на 7 % в 2008 г. Този процес обхваща повечето от страните - 

членки на ЕС. В някои от тях - с относително висока безработица, намаляването е по-

чувствително (Полша и Словакия). За този период в Полша безработицата достига 7,1% 

в 2008 г., а в Словакия – 6,8 пункта.  

2.6.2. Задълбочаването на кризата от средата на 2008 г. предизвика рязко 

увеличаване на безработицата в ЕС. През първото тримесечие на 2009 г. коефициентът 

на общата безработица нарасна с 1,7 пункта и достигна равнище от порядъка на 8,7 %. 

Последните месечни данни показват, че безработицата в ЕС продължава да се увеличава 

и през  второто тримесечие на 2009 г., но с отслабваща динамика. През май 2009 г. тя 

достига 8,9 %, което е нарастване с 2,1 пункта в сравнение с предходната година. 

2.6.3. Повишаването на безработицата в ЕС е резултат на нейния ръст във всички 

страни от съюза. В по-големите страни (Франция, Италия и Великобритания)  

нарастването е умерено. В Германия и Полша безработицата е по-слабо чувствителна 

към спада в икономическата активност. Най-чувствително безработицата нараства в 

Испания, като през първото тримесечие на 2009 г. тя достига 17,4 %. Значително 

увеличаване на безработицата се наблюдава и в трите Балтийски страни (Литва, Латвия и 

Естония), където достига повече от 11 %. Висока е безработицата (повече от 10 %) в 

Ирландия, Унгария и Словакия. По-слабо увеличаване на безработицата се наблюдава в 

Холандия и Австрия, а в Кипър остава непроменена в сравнение с предходната година. 

Тези страни се отличават и с най-ниско равнище на безработица през първото 

тримесечие на 2009 г. (3,2 % в Холандия, 4,6 % в Кипър и 4,7 % в Австрия).    

 

2.6.4. От началото на 2009 г., със задълбочаването на икономическата рецесия, 

безработицата в България започва постепенно да нараства след продължилия спад през 

последните години, в т.ч. и през цялата 2008 г. През първото тримесечие на 2009 г. 
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равнището на безработица достига 6,4 %, но остава по-ниско с 0,2 пункта в сравнение с 

предходната 2008 г. Задълбочаването на кризата през следващото тримесечие не оказа 

съществено влияние върху безработицата. Тя остана на същото равнище, като броят на 

безработните достигна 221,2 хиляди (с 900 души повече от предходното тримесечие). В 

сравнение с предходната година безработните се увеличиха с 15,1 хиляди (7,3 %).   

2.6.5. ИСС в свое Становище
4
 обръща внимание, че при оценяване на 

действителното равнище на безработица в страната, освен регистрираните безработни 

лица, следва да се отчитат и по-голямата част от т.нар. обезкуражени лица (трайно 

безработни лица над 15 г., които не търсят работа, предполагайки, че няма да намерят 

такава), поради което условното равнище на безработица вероятно надхвърля 10-11 % от 

икономически активното население на страната.. 

 

 2.7. Младежка безработица 

 

2.7.1. В ЕС младежката безработица се увеличи от 14,9 % през първото 

тримесечие на 2008 г. на 18,9 % през първото тримесечие на 2009 г. (т.е. с 4 пункта). 

През следващите месеци на 2009 г. броят на безработните младежи продължи да се 

увеличава и през май 2009 г. достигна 5,3 млн. души (19,5 %). Значителното повишаване 

на безработицата сред младежите през 2008 - 2009 г. в ЕС поставя пред сериозно 

изпитание реализирането на Лисабонската цел за достигане на 10 % равнище на 

безработица до 2010 г.  

2.7.2. Сериозното увеличаване на младежката безработица в ЕС се дължи и на 

нейното значително нарастване в Испания; по-умереното увеличаване във Франция, 

Италия и Великобритания и относително по-незначителното повишаване в Германия. 

Младежката безработица нараства и в останалите страни на ЕС. Най-чувствително тя се 

повиши в Балтийските страни (между 14 - 17 пункта) и Ирландия (10,5 пункта).   

2.6.3. Само в 4 страни от ЕС (Холандия, Австрия, Дания и Кипър) безработицата 

сред младежите е под 10 %, докато в началото на 2008 г. техният брой е бил по-голям (6 

страни). Твърде е вероятно редуцирането на групата да продължи до края на 2009 г. 

поради прогресивното (макар и с малък интезитет) увеличаване на безработните 

младежи в тези страни. В 9 страни от ЕС безработицата сред младежите се вписва в 

                                                
4
 Становище на ИСС „Българската икономика в условията на глобална финансова и 

икономическа криза – проблеми, предизвикателства и възможности” 
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диапазона между 10 – 20 %. Тази група също търпи значителна редукция в сравнение с 

2008 г. (броят на страните намалява със 7). Всички страни (с изключение на България) 

регистрират нарастване на безработицата и приближаване към 20 % равнище на 

безработица, като най-голяма е групата на страните с равнище на младежка безработица 

над 20 %. Броят на страните в тази група чувствително се увеличава в сравнение с 2008 г. 

В тези страни е регистриран и най-голям прираст на безработицата.   

2.6.4. България не се отличава от общата тенденция на увеличаване на 

безработицата и тя в по-голяма степен да засяга младите хора. Безработицата сред 

младежите в България започва да нараства от края на 2008 г. През първото тримесечие 

на 2009 г. коефициентът на безработица нараства с 2,1 пункта (4,4 хиляди) и достига до 

14,2 %, което е под средното за ЕС равнище за този период. През второто тримесечие 

безработицата сред младите хора слабо нараства (0,4 пункта), въпреки задълбочаването 

на икономическата рецесия. 

 

 3. Антикризисни мерки за намаляване влиянието на кризата върху 

 Лисабонските цели по заетостта 

 

3.1. За противодействие на негативните отражения на кризата върху икономическото и 

социално развитие ЕК прие План за икономическо възстановяване (ноември 2008 г.), 

както и поредица от координирани действия за обединяване на усилията на страните - 

членки на ЕС за намаляване и бързо преодоляване на кризата
5
. Планът включва подкрепа 

за реалната икономика и насърчаване на доверието чрез действия в областта на 

паричните и кредитни условия, бюджетната политика, действия в областта на четирите 

приоритета на Лисабонската стратегия, вкл. инвестиции в хората, в бизнеса, в 

инфраструктурата и енергетиката, в научните изследвания и иновациите. 

 

3.2. За защита на заетостта и насърчаване на предприемачеството са предприети 

действия в подкрепа на трудовата заетост, стимулиране търсенето на работна сила, 

увеличаване на достъпа до финансиране на предприятията, намаляване на 

административната тежест и насърчаване на предприемачеството, за което е предвидено 

финансиране в размер на 200 млрд. евро. 

 

                                                
5
 Форуми на високо равнище по заетостта от Мадрид, Стокхолм и Прага 
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3.3. Приетите мерки от страна на ЕС
6
 и на правителствата на отделните държави за 

преодоляване на социалните последици на кризата са насочени към преодоляване на 

негативните тенденции на трудовия пазар, които се очертават особено след втората 

половина на 2008 г. в нарастване на безработицата, намаляване на заетостта, спад в 

търсенето на труд, влошаване на положението на уязвимите групи на пазара на труда.  

 

3.4. В един по-общ аспект приетите мерки могат да бъдат групирани на  мерки за: 

 - запазване на съществуващите работни места и разкриване на нови такива; 

 - запазване равнището на доходите на населението и подпомагане на най-силно 

засегнатите от кризата; 

 - модернизиране на трудовите пазари и подобряване на тяхната ефективност с цел 

повишаване на адаптивността на работната сила; 

 - по-гъвкави работни режими, позволяващи повишаване на квалификацията и 

преквалификацията на работната сила. 

 

3.5. Националните антикризисни програми на страните - членки на ЕС са разработени в 

съответствие с набелязаните дългосрочни цели в развитието на трудовите им пазари в 

оперативните програми, съфинансирани от фондовете на ЕС в рамките на Лисабонските 

цели. Общоевропейският подход срещу кризата изисква да се намерят националните 

проекции и измерения и на няколко изключително значими и по-нови документа на ЕК – 

„Движеща сила за възстановяването на Европа” СОМ (2009) 114, „Споделен ангажимент 

за трудова заетост” СОМ (2009) 257 и на програмата „Нови умения за нови работни 

места” (2008) 868.  

 

3.6. Резултативността на приложените пакети от антикризисни програми за заетост има 

не само количествени, но и важни качествени параметри и времеви хоризонти. Този 

аспект е по-важният, когато се оценява приложената политика и се чертаят новите 

политически действия. Стратегическият въпрос при оценката на ефективността на 

проведените антикризисни програми и мерки е доколко те са съдействали за съществени 

структурни промени в качеството и секторното преразпределение на човешките ресурси. 

                                                
6
 План за икономическо възстановяване (ноември 2008), Форуми на високо равнище по заетостта 

от Мадрид, Стокхолм и  Прага (2009), Communication from the Commission to the European 

Parliament, the Council, the European economic and social committee and the committee of regions, A 

shared commitment for employment, Brussels, 3.6.2009, COM (2009) 257, New Skills for New Jobs, 

EC, April,2009 
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В този смисъл и постигането на целите на Лисабонската стратегия също следва да се 

изследва и оценява не само като количествени параметри, но преди всичко като 

качествени преобразувания на търсенето и предлагането на труд, постигнати в резултат 

на адекватни политики. 

 

3.7. На равнище ЕС основните мерки за преодоляване на негативното влияние на кризата 

върху пазарите на труда са насочени към три ключови приоритета: 

3.7.1. Поддържане на заетост чрез мерки за задържане на заетите вече хора, 

улесняване смяната на работни места, подкрепа за преструктуриране, създаване на 

работни места и възстановяване равновесието на пазара на труда. В тази посока 

отделните страни акцентират върху краткосрочната заетост като средство за задържане 

на заетите хора, съчетаването й с обучение и преквалификация, за да се подготват 

работещите и компаниите за периода след кризата. Специално внимание в тази насока се 

обръща на мерките, ориентирани към групите, които са по-уязвими и които могат да 

бъдат засегнати най-силно от кризата - младите, по-възрастните работещи, жените и  

хората с увреждания.  

3.7.2. Подобряване на уменията, съответстващи на потребностите на пазара на 

труда. Инвестициите в образование и умения са от решаващо значение не само за 

увеличаване на продуктивността и конкурентоспособността, но също така и за 

намаляване на социалното изключване и насърчаване на равенството чрез повече и по-

добри работни места. В тази посока е необходимо да се акцентира върху интеграцията 

на младите хора на пазара на труда чрез инвестициите в обучение и преквалификация, 

подкрепата за справяне с младежката безработица и ранното отпадане от училище. 

Развитието на компетенции и умения е изключително важно за икономическото и 

социално бъдеще на ЕС както в краткосрочен, така и в дългосрочен план, и то трябва да 

върви ръка за ръка със създаването на качествени работни места. Необходимо е 

повишаване на качеството и на професионалното обучение, тъй като подобряването на 

приложимостта и връзките на образованието с пазара на труда е от изключително 

значение.  

 3.7.3. Създаване на условия за подобряване достъпа до работни места с цел 

ограничаване на дългосрочната безработица и социалната изолация с акцент върху 

определни групи – младежите, завършващи образование, хората с увреждания, 

продължително безработните с ниска квалификация и др. В тази посока е необходимо да 

се координират социалните, макроикономическите политики и политиките по заетостта 
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и да се насърчи цялостен и интегриран подход на национално и на европейско ниво.   

Гъвкавостта, съчетана със сигурност (концепцията за flexicurity) е подходяща рамка за 

реформата в социалната сигурност и осигуряване на по-добри умения с цел наемане на 

повече хора на работа, както и за инвестиции в умения и преквалификация с цел 

първоначално и повторно наемане на работа.  

 

3.8. Форумът на ЕК на високо равнище по заетостта през месец май 2009 г. определи 

конкретни области за действие, към които отделните страни - членки на ЕС, в т.ч. и 

нашата страна,  следва да насочат вниманието си. Такива са: 

- по-добро използване на схемите за намалено работно време; 

- по-активно участие и управление на преструктурирането (чрез социалното 

партньорство и неговите структури); 

 - подпомагане създаването на работни места; 

- подпомагане мобилността на работната сила; 

- професионално развитие и засилване на „ученето през целия живот”; 

- незабавна помощ за младите хора; 

- действия за подпомагане достъпа до заетост; 

- по-ефективно използване на европейските фондове (структурни и кохезионни) за 

реализацията на програмите; 

- по-ефективно управление на трудовите пазари; 

- по-нататъшно развитие на услугите по заетост. 

 

3.9. За реализацията на Лисабонските цели особено важност е да се подкрепи 

инициативата на ЕК, наречена  „Нови умения за нови работни места”. Тя има за цел да 

гарантира по-добро съответствие между уменията и потребностите на пазара на труда в 

ЕС и по-ефективно да анализира и прогнозира умения, които ще бъдат необходими в 

утрешния ден на пазара на труда.  

 

3.10. За мерките, насочени към включването в заетост на такива групи като 

нискоквалифицираните и по-възрастните работници е много важно тяхната 

професионална подготовка, повишаване на уменията и компетенциите им, осигуряването 

на подходящо финансиране, вкл. и със средства от Европейския социален фонд (ЕСФ).  
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3.11. В своя позиция
7
 ИСС определи, че предприеманите мерки и инструменти в 

България е необходимо да се насочат в три основни направления на въздействие: в 

икономическа политика – подкрепа за развитие и преструктуриране на бизнеса; в 

социална политика – постигане на социална защита и стимулиране на активното 

поведение на хората на пазара на труда и тяхното бързо адаптиране към променящите се 

условия;  в институционална политика – осъществяване на необходимата промяна и 

адаптиране на регулациите при постигане на балансираност на работодателската свобода 

и социалната сигурност (flexicurity).   

 

3.12. Пакетът от антикризисните програми и мерки в България стартира през второто 

тримесечие на 2009 г., когато кризата получи по-ясни измерения и въздействия върху 

икономиката. Тези програми и мерки, както и в останалите страни - членки, допълниха 

вече действащия Национален план по заетост 2009 и програмите, реализиращи се с 

Оперативната програма “Развитие на човешките ресурси”. 

 

3.13. Приложените досега антикризисни действия в областта на пазара на труда като 

цяло имат предимно палеативен характер – схемите за намалено работно време при 

компенсиране загубата на доход от труд; стимули за работодателите да запазят 

заетостта; насърчителни мерки за наемане на безработни от рисковите групи;  

разкриване на нови работни места и обучение и професионална квалификация по 

програмите, включени в Националния план за заетост, както и тези, финансирани на 

базата на представени проекти по ОП „Развитие на човешките ресурси”. 

 

3.14.   Антикризисните политики и мерки според посочените становища на ИСС следва 

да се насочат към: 

3.14.1. Запазване на заетостта в конкурентоспособни предприятия от 

традиционните сектори и дейности на икономиката, както и в предприятията от новите 

индустрии. 

 3.14.2. Създаване на широки възможности за образование и обучение, особено за 

учене през целия живот. 

3.14.3. Промяна в системата за социално подпомагане на безработните от групите 

с висока трудоспособност, като отпускането на част от помощите за тях да става освен 

                                                
5 Становище на ИСС „Пазарът на труда в условията на финансова и икономическа криза – 

предизвикателства и възможни решения”  
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по установените в закона критерии, но и срещу изискването за полагане на труд и 

действия за повишаване на професионалната подготовка и квалификация. 

3.14.4. Разработване и приемане на национална програма от правителството, 

аналогична на програмата на ЕК за „Нови умения за нови работни места”, с която да се 

актуализират прилаганите политики и да се поставят нови цели и приоритети, които да 

са по-адекватни на сегашната ситуация в икономиката и на пазара на труда. В това 

отношение е необходимо да се актуализират структурата и номенклатурата на 

професиите, да се разработи квалификационна рамка по отделни направления и 

професии, да се изгради система за учене през целия живот, да се актуализира учебното 

съдържание, така че да отговаря на теоретическите постижения и иновативните 

нововъдения, както и да се промени системата на професионалната квалификация  като 

образователен процес. За реализация на целите на програмата е необходимо 

привличането на различни и по-значителни финансови ресурси. 

 

Икономическият и социален съвет счита, че представеният анализ и оценки 

могат да бъдат добра основа за разработване на следващата национална програма 

за изпълнение на Лисабонската стратегия, като ключов елемент от утвърдения в 

рамките на ЕС управленски механизъм за постигане на Лисабонските цели (2010 

година), както и да се включи в инициативите на равнище ЕС за разработването на 

нова, продължаваща Лисабонската стратегия за периода след 2010 г.  

 

 

     /п/ 

Доц. Лалко Дулевски 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ И СОЦИАЛЕН СЪВЕТ 

 

 

 


