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ДО
Г-ЖА МАРИАНА ГЕОРГИЕВА
МИНИСТЪР НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА
МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Относно: Проект на Доклад за младежта 2010-2012

Уважаема г-жо Георгиева,

Във връзка с представения за обсъждане Проект на Доклад за младежта 2010-2011, чиято цел е
да проследи проблемите на младите хора в Република България и подходите за тяхното
решаване, предлагам на Вашето внимание становището на Института за пазарна икономика.

Приложение:
1. Становище на Института за пазарна икономика – 3 стр.

С уважение:

Светла Костадинова
Изпълнителен директор

СТАНОВИЩЕ
на Института за пазарна икономика
относно

Проект на Доклад за младежта 2010-2012

Институтът за пазарна икономика следи с особено внимание държавната политика на пазара на
труда, включително мерките, които администрацията предприема с цел насърчаването на
младежката заетост. Тясната връзка между образование и заетост предполага проследяването
на протичащите процеси в образователната система и идентифицирането на необходими
реформи с цел по-добрата подготовка на младите кадри.
Предвид това сме приложили своя коментар на представените в проекта на Доклад за младежта
2010-2012 г. резултати и анализ на някои от по-важните според нас елементи на държавната
политика в сферата на младежта. Преобладаващата част от нашите наблюдения и препоръки са
в сферата на образованието и младежката заетост и са свързани с Приоритет I – Създаване на
благоприятна, насърчаваща и подкрепяща среда за качествена професионална реализация на
младите хора в България.

ОБРАЗОВАНИЕ
Проектът на Доклад за младежта 2010-2012 г. предоставя ценна и добре структурирана
информация за особеностите в образователното и социалното развитие на младите хора в
страната. В същото време при анализа се наблюдава известно предоверяване на количествени
индикатори при оценката на съществуващите проблеми и предприетите мерки за тяхното
адресиране.
Например, анализът на причините за отпадане от училище на децата и младите хора в
задължителна училищна възраст следва да вземе предвид и качествени индикатори, свързани с
нивото на подготовката на учащите и изискванията към тях. Сама по себе си наблюдаваната
тенденция на спад в броя на отпадналите ученици е благоприятна, но е отчасти повлияна от
практиката на занижаване на изискванията към учениците, прилагана в по-малките и
обезлюдяващи се населени места в страната, с цел запазване на минималния необходим за
функционирането на образователните институции брой ученици.
За целите на доклада, считаме че е необходим по-задълбочен анализ на степента на подготовка
на българските ученици, оценявана от страна на Центърът за оценка и контрол на качеството на
училищното образование (ЦОККУО). Проследяването на динамиката на резултатите на България
във водещи международни изследвания за качеството на образованието (като PISA, TALIS, PIRLS
и др.) и ефекта на държавните политики върху представянето на българските ученици в тях,
може да помогне за идентифицирането на силните и слабите страни в държавната политика.
Присъединяваме се към заключението, че: „ (...) проблемът с младежката безработица не е да
се намери работа на младите хора, а как да се превърне тази част от младите хора с ниска
степен на образование и грамотност в реална работна ръка.”
През юни 2013 г. представители на Института за пазарна икономика посетиха близо двадесет от
областните центрове в страната, където бяха проведени работни срещи с представители на
местния бизнес. По наши наблюдения, в голяма част от по-малките области е налице остра
липса на подготвени специалисти със средно образование. Считаме, че са необходими спешни
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мерки в тази насока, изразяващи се в насърчаване на по-близко сътрудничество с бизнеса и
навременното модифициране на учебния процес в професионалните училища по начин, който
да отговори на нуждите на пазара. За целта трябва да се въведат правилните стимули за самите
средни училища, общини и местни общности за по-бърза реакция при промяна на изискванията
на пазара на труда. В момента се наблюдават анекдотични случаи на средни професионални
училища, които подготвят специалисти за професии, които отдавна не се търсят, т.е. съзнателно
се „произвеждат” безработни, като това се случва с мълчаливото съгласие на местния бизнес,
при лобирането на учителското съсловие (несъгласно с евентуално закриване) и с
финансирането от общината, която всъщност финансира бъдещата безработица в региона.
В скорошен анализ на Института за пазарна икономика („Училищното образование в България:
състояние и тенденции”1), като основно заключение се наложи необходимостта от
либерализация на пазара на образователни услуги. Това може да стане посредством
диверсификация и повече свобода при изработването на учебни програми и избора на
направления от страна на учениците и създаване на по-добри условия за обучение и работа на
преподавателите.
Считаме, че предоверяването на друг количествен индикатор – броят на завършилите висшисти,
не отразява реалното обезпечаване на пазара на труда с подготвени специалисти. Напротив,
ясна е тенденцията на „инфлиране” на дипломите от държавните университети, както и
пренасищане на пазара на труда с експерти от сфери, в които не е налице реално търсене за
нови кадри.

МЛАДЕЖКА БЕЗРАБОТИЦА И ЗАЕТОСТ
Некоректното интерпретиране на коефициента на младежка безработица като индикатор,
показващ проблемите пред включването на младите на пазара на труда, води до
разработването на политики и програми, които не успяват да подобрят конкурентоспособността
на младежите. Коефициентът на безработица сред младите се изчислява по същия начин, както
този за другите възрастови групи. В същото време, докато в други възрастови групи работната
сила обхваща 75-80% от всички лица, при младежите на възраст между 15 и 24 г. (най-често
цитирания като „младежка безработица” показател) влизат едва 31,3%. Това означава, че всяко
изгубено работно място в тази възрастова група оказва много по-голямо влияние върху
коефициента на безработица, тъй като знаменателят в уравнението (коефициент на безработица
= безработни/работна сила) е много по-малък. Поради това считаме, че показателят не бива да
бъде приравняван по значимост с този за останалите възрастови групи, където се намира
огромната част от икономически активното население.
Базирането на програмите за младежка заетост на индикатори като коефициента за младежка
безработица води до желание за залагането на условия за продължаваща заетост след
първоначалния период на стаж/обучение/работа. Това допълнително възпира потенциални
участници, тъй като ги обвързва със задължението да наемат лица, от които в последствие
трудно могат да се освободят.
Анализ на данните на НСИ за броя на безработните лица в периода 2008-2012 г. показва, че
делът на безработните младежи на възраст 15-24 г. като част от всички лица в тази възрастова
група, се движи в синхрон с този на останалите възрастови групи (25-34, 35-44 и 45-54). С други
думи - високата младежка безработица е следствие от цялостното състояние на пазара на труда.
Този метод на оценка на „дела на безработните” се използва и от Евростат.
По данни на Евростат едва 5% от младежите на 15-годишна възраст влизат в обхвата на
работната сила, докато при 24-годишните - 80%. Разработването на програми за адресирането
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на потребностите на една толкова хетерогенна група е изключително трудно, което е и
основната причина, поради която въпросните програми са придружени с колосални количества
документация и се възприемат от бизнеса като прекалено тежки и тромави.
Поради липсата на традиции и реален интерес от развиването на стажантски програми в много
административни структури, стажовете в държавната администрация са често фиктивни и със
спорна полезност както за самата администрация, така и за самите младежи. Преобладаващата
част от административните структури нямат нито нуждата да приемат стажове, нито капацитета
да ги превърнат в нещо полезно. В подобни условия се провеждат голяма част от
задължителните стажове, които се изискват за завършване на редица специалности в
университетите. Всичко това намалява подготовката на кадрите, които излизат от
образователната система.
В същото време, предвид изнесените в Доклада данни за образователната структура на
безработните младежи (46,7% от тях са с основно и по-ниско образование, а едва 11,9% са
висшисти), считаме, че политиката за стимулиране на младежката заетост следва да се
преориентира именно към пасивни мерки на пазара на труда, целящи повишаването на
квалификацията на лицата с по-слаба професионална подготовка. Държавата прави немалки
„предварителни” инвестиции в голяма част от младежите, които са завършили в държавните
университети, под формата на субсидии за държавно обучение, с цел да подпомогне тяхното
успешно навлизане на пазара на труда. Считаме, че причините за нарастващия брой на
безработните висшисти сред младите хора следва да се търсят в системата на висшето
образование.
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