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I.  Увод

Този	сборник	съдържа	аналитичен	обзор	на	практики	за	прилагане	на	иновативен	региона-
лен	маркетинг	на	партньорски	мрежи	в	6	европейски	държави	–	Великобритания,	Герма-
ния,	Италия,	Австрия,	Полша	и	Румъния.	

Сборникът	е	част	от	по-широка	цел	 за	 „Разработване	на	 гравитационен	модел	 за	регио-
нален	маркетинг	в	шестте	района	за	планиране	в	България	и	методология	за	прилагане-
то	му”.	От	 своя	 страна	 тази	 задача	 се	 реализира	 в	 рамките	 на	 проект	 „Разработване	 на	
единна	стратегия	и	реализация	на	съгласувани	политики	за	развитие	на	човешките	ресур-
си	в	контекста	на	Лисабонските	цели	и	корпоративната	социална	отговорност”.	Проектът	
се	финансира	с	договор	за	директно	предоставяне	на	безвъзмездна	финансова	помощ	BG	
051PO001-2.1.09/27.11.2009	г.,	сключен	между	Агенция	по	заетостта	и	Конфедерация	на	ра-
ботодателите	и	индустриалците	в	България	КРИБ,	по	Оперативна	програма	„Развитие	на	
човешките	ресурси”.

Обект	на	изследването	ще	бъде	регионалният	маркетинг	за	развитие,	с	фокус	върху	регио-
нално	развитие,	промотиране	на	човешки	ресурси	и	сътрудничество	в	партньорски	мрежи	
и	ползите	за	регионите	от	тяхното	прилагане,	а	негов	предмет	–	структурирането	на	прак-
тики	и	извеждането	на	апробирани,	перспективни	или	ефикасни	решения	за	провеждане	
на	политика	на	регионален	маркетинг,	регионално	развитие,	промотиране	на	човешки	ре-
сурси	и	сътрудничество	в	партньорски	мрежи.	Специфичната	цел	е	да	се	направи	обзор	на	
европейски	практики	за	иновативен	регионален	маркетинг	чрез	партньорски	мрежи.	Тази	
специфична	цел	ще	послужи	за	основа	на	разработване,	в	рамките	на	същия	проект,	на	гра-
витационен	модел	за	прилагане	на	регионален	маркетинг	за	развитие	и	сътрудничество	в	
шест	региона	за	планиране	в	България.	

В	сборника	са	представени	практики	от	шест	държави:

•	 Федерална	обсерватория	на	пазара	на	труда	в	Ломбардия,	Италия:	модели	и	методи	
за	изграждане	на	статистическа	информационна	система	за	анализ	на	данни	

•	 Градската	обсерватория	в	Бая	Маре,	Румъния	–	пилотен	проект
•	 Подляската	обсерватория	на	пазара	на	труда	и	икономическото	прогнозиране	–	ро-

лята	на	регионалните	обсерватории	на	пазара	на	труда	в	Полша	в	осигуряването	на	
знания	за	развитието	на	институциите	на	пазара	на	труда

•	 Информационна	 система	 за	 пазара	 на	 труда	 в	 Мекленбург-Западна	 Померания	
(Германия)	при	секторите	и	занаятите,	свързани	с	металообработването	и	електро-
техниката	

•	 AMS-Skills	Barometer	–	австрийската	информационната	система	на	пазара	на	тру-
да,	ориентирана	към	целевите	групи

•	 Регионални	обсерватории	на	пазара	на	труда	в	Англия

Основният	източник	на	информация	са	материали	от	публикации	на	Европейската	мрежа	за	
регионален	мониторинг	на	пазара	на	труда	както	и	собствени	проучвания	и	анализи.

Практиките,	които	са	подбрани	представят	различни	модели	за	маркетиране	на	регионално	
ниво.	Има	примери	за	изцяло	регионален	подход	какъвто	е	този	в	Ломбардия,	Италия	или	
централизирано	събиране	на	данни	на	регионално	ниво,	какъвто	е	случаят	с	австрийската	
информационна	система	на	пазара	на	труда.	Наблюдаваме	примери	за	секторно	фокусиране	
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на	регионалния	маркетинг	в	Мекленбург-Западна	Померания	(Германия)	и	общо	върху	па-
зара	на	труда	в	примерите	в	Полша	и	Англия.	Някои	от	описаните	модели	са	по-широки	и	
освен	пазар	на	труда	обхващат	и	други	области	на	регионално	развитие,	какъвто	е	случаят	
с	обсерваторията	в	Бая	Маре,	Румъния.	

Обединяващото	 звено	в	предложените	примери	 е,	 че	 те,	 всички	 засягат	наблюдението	и	
маркетирането	на	регионално	ниво	като	основният	инструмент	за	това	е	създаването	и	про-
мотирането	на	регионални	мрежи	от	разнообразни	заинтересовани	страни.	Последните	се	
явяват	както	участници	в	процеса	на	промотиране,	така	и	основни	ползватели	на	услугите	
на	създадените	регионални	маркетингови	системи.	

Технически,	при	представянето	на	всеки	модел	е	направен	опит	за	унифицирано	разглеж-
дане,	доколкото	са	засегнати	сходни	теми	като:

•	 Цели,	дейности,	участници,	заинтересовани	страни	и	целеви	групи;
•	 Взаимодействие	между	различни	институции,	организации	и	лица;
•	 Резултати	и	ефекти.



7

II.   Въведение в регионалния маркетинг, развитие и мрежово 
сътрудничество

Теоретични постановки на регионалния маркетинг

Във	времената	на	глобализация	и	международна	регионализация,	националните	региони	и	
общности	често	биват	пренебрегвани.	Тази	тенденция	е	ясно	изразена	в	страни	като	Бъл-
гария,	където	е	налице	силна	централизация	на	управлението	във	всички	сфери	и,	където	
липсват	традиции	и	добри	практики	на	регионални	елементи	на	правене	на	политика,	биз-
нес	и	други	обществено	икономически	дейности.

По-надолу	се	опитваме	да	докажем,	че	местният/регионалният	подход	на	управление	има	
своите	 изключителни	 предимства.	 Съществуват	 множество	 регионални	 фактори,	 които	
влияят	на	конкурентоспособността	–	познаване	на	местния	контекст,	натрупан	социален	
капитал,	местни	мрежи,	наличие	на	хора,	със	специфични	умения	и	т.н.	В	този	контекст,	
мощен	регионален	фактор	са	наличието	на	ефикасен	местен	пазар	на	труда	и	ефективна	
политика	за	развитие	на	човешкия	и	мрежовия	капитал	на	местно	ниво.	Адекватната	ин-
формация	и	доброто	познаване	на	местния	пазар	на	труда	и	механизмите	за	сътрудничество	
биха	намалили	местните	несъответствия	между	търсене	и	предлагане	и	биха	подобрили	
ефективността	и	бързината	на	вземане	на	решения.

В	тази	връзка	определяме	регионалния	маркетинг	като	подход	за	планиране,	генериране,	
комуникиране	и	промотиране	на	информация	и	знание	на	местно	ниво	с	помощта	на	и	сред,	
групите	на	бизнес,	работна	сила,	институции,	граждански	сектор,	местни	власти	и	други	
заинтересовани	страни	на	местно,	национално	и	наднационално	ниво.	

Най-общо	необходимостта	от	регионален	маркетинг	за	развитие	идва	от	наличието	на	не-
съвършена	и	асиметрична	информация	на	различните	пазари,	включително	този	на	труд.	
Можем	да	предполагаме,	че	пазара	на	IT	специалисти	има	глобален	характер	и	мултинацио-
налните	компании	сравнително	лесно,	бързо	и	евтино	биха	могли	да	получат	информация	
за	наличния	човешки	ресурс	в	определен	регион	или	страна.	Не	е	същото	обаче	с	по-ниско	
квалифицираната	работна	ръка,	за	която	нямам	как	да	бъде	получена	специфична	информа-
ция.	Именно	това	несъвършенство	на	информация	и	знания	би	могло	да	бъде	преодоляно	с	
целенасочените	действия	на	регионалния	маркетинг	и	сътрудничеството	между	различни	
частни	и	публични	мрежи.

Организацията	на	регионалния	маркетинг	би	трябвало	да	бъде	организирана	под	формата	
на	посредничество	между	различните	 заинтересовани	страни.	Това	посредничество	реа-
лизира	икономии	от	мащаба	и	прави	информацията,	знанието	и	комуникацията	достъпни	
за	всички	потенциални	потребители.	Посредникът	в	случая,	който	организира	регионал-
ния	маркетинг	би	трябвало	да	допринесе	за	по-голям	обхват,	по-ниска	цена,	симетрично	
разпределение	на	информацията	за	всички	страни	и	генериране	на	множество	странични	
позитивни	ефекти.	

Ефективният	регионалният	маркетинг	и	промотиране	би	трябвало	да	осигуряват:
•	 информация,	включително	с	прогностичен	характер
•	 познание,	включващо	диагноза
•	 комуникация	
•	 регионални	мрежи	и	среда	комуникиране
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•	 посредничество
•	 териториален	фокус

Практическа организация на регионалния маркетинг

Едно	от	най-честите	проявления	на	регионалния	маркетинг	са	регионалните	обсерватории	
агенциите	за	регионално	развитие.	Те	имат	по-широко	приложение,	насочено	към	регио-
налното	развитие	по	принцип,	като	се	наричат	по-общо	регионални,	географски,	градски,	
секторни	и	друг	вид	обсерватории.	Този	вид	структури	осигуряват	трите	основни	елемента	
на	регионалния	маркетинг	–	информация,	познание	и	комуникация.	Управлението	и	финан-
сирането	на	такива	структури	може	да	бъде	организирано	по	различни	начини.

•	 Там,	където	имаме	традиции	в	децентрализацията,	териториалните	обсерватории	
възникват	на	терен	и	се	подкрепят	отдолу-нагоре	от	местните	заинтересовани	стра-
ни	–	бизнес,	местни	власти,	профсъюзи,	професионални	организации	и	т.н.	Такива	
са	примерите	в	Англия,	Германия,	Италия.

•	 В	случаите,	когато	е	налице	силна	регионална	икономика,	включително	и	с	тра-
диции	в	децентрализацията	виждаме	секторни	образования,	които	допълнително	
специализират	 и	 по	 региони	и	 човешки	 ресурси.	Това	 е	 практиката	 в	 секторите	
на	металообработване	и	електротехника	в	Мекленбург-Западна	Померания,	Герма-
ния.	

•	 При	по-висока	степен	на	централизация,	какъвто	е	случая	с	Румъния	имаме	тест-
ване	на	регионални	маркетингови	модели	на	принципа	на	по-широкия	обхват	на	
действие.	В	случая	имаме	градски	обсерватории,	а	не	такива,	които	са	насочени	
по-тясно	за	целите	на	човешкия	капитал.	

•	 Финансирането	на	този	вид	структури	обикновено	е	комбинация	между	регионал-
ни,	национални	и	европейски	източници.	В	страните	с	по-малко	традиции	говорим	
по-скоро	 за	 проектно	финансиране,	 което	 поставя	 под	 въпрос	 устойчивостта	 на	
тези	 структури.	Най-устойчивите	модели	 са	 тези,	финансирани	 комбинирано	 от	
бизнес,	местни	власти	и	национални	институции,	проектно	финансиране	и	собст-
вени	приходи	от	услуги.	Изцяло	бизнес	финансирането	също	носи	рискове,	докол-
кото	зависи	от	бизнес	цикъла,	какъвто	е	случая	във	Великобритания.	

•	 Съществуват	и	централизирани	модели,	които	имат	силен	регионален	елемент	–	
информационната	система	на	Австрия.	Тези	модели	обаче	не	гарантират	ефектив-
ността	на	регионалната	комуникация	и	маркетиране.	Те	по-скоро	са	част	национал-
ните	системи	за	мониторинг	на	пазара	на	труда	и	обслужват	националните	полити-
ките	и	техния	регионален	фокус	като	се	отдалечават	от	концепцията	за	регионален	
маркетинг.	

•	 Пример	за	преход	от	централизирана	система	към	регионално	маркетиране	са	пол-
ските	обсерватории,	при	които	имаме	целенасочено	създаване	на	регионално	мар-
кетиране	и	сътрудничество	между	различни	регионални	мрежи.	

•	 Съществена	разлика	при	децентрализираните	и	централизираните	системи	е	във	
взаимодействието	между	различните	заинтересовани	страни.	При	децентрализи-
раните	модели	бизнесът	и	местните	и	централни	власти	са	повече	партньори,	кои-
то	 съвместно	 участват	 в	 планирането	 на	 регионалния	маркетинг,	 събирането	 на	
информация,	създаването	на	знание	за	региона	и	след	това	комуникирането.	При	
централизираните	системи	са	налице	по-силно	изразени	йерархични	връзки,	при	
които	бизнесът	е	по-скоро	клиент,	от	колкото	активен	участник	в	предоставянето	
на	услугата	за	регионален	маркетинг.	
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•	 Важен	елемент	е	административната	форма	на	структурите	за	регионален	марке-
тинг.	Полските	и	румънските	структури	са	част	от	местните	власти.	Британските	
са	пример	за	по-автономни	структури	в	лицето	на	университети,	изследователски	
центрове	и	т.н.	Австрийските	са	прикрепени	към	обществени	служби.	Немските	
организации	са	към	местните	правителства	на	федералните	области.	Съществуват	
и	 такива	 (Италия),	 които	 съм	към	регионалните	 статистически	офиси.	Институ-
ционалната	обвързаност	предопределя	и	приоритетните	клиенти	на	регионалните	
маркетингови	структури.	Там,	където	те	са	част	от	централната	или	местната	власт,	
те	по-често	обслужват	властите	в	правенето	на	различни	политики	и	в	по-малка	
степен	 бизнеса,	 който	 остава	 встрани.	Обсерваториите,	 които	 са	 по-независими	
по-често	обслужват	бизнеса,	изследователските	центрове,	 гражданско	общество.	
Също	така	те	са	по-активни	в	търсенето	на	външно	финансиране,	осигуряване	на	
собствени	приходи	и	други.	

По-долу	в	изложението	на	избраните	практики	са	представени	в	подробности	моделите,	
начините	на	тяхното	действие,	взаимовръзки,	комуникация	и	ефекти	върху	различните	за-
интересовани	страни,	региони	и	сектори,	за	целите,	на	които	са	създадени.	
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III.   Федерална обсерватория в Ломбардия (Италия): модели 
и методи за изграждане на статистическа информационна 
система за анализ на данни

1.  Обсерватория в Ломбардия 

1.1.  Институционална рамка

От	1998	г.	регион	Ломбардия	е	част	от	асоциацията	„Четири	двигателя	на	Европа“	и	се	смя-
та,	че	е	не	само	една	най-развитите	в	индустриално	отношение	области,	но	и	една	от	дви-
жещите	сили	на	икономиката	на	целия	Европейски	съюз.	Съгласно	последните	европейски	
показатели	Ломбардия	е	реформирала	организацията	и	управлението	на	регионалното	раз-
витие	и	пазара	на	труда,	като	е	прехвърлила	отговорността	за	териториалните	активни	по-
литики	на	регионите	и	провинциите.	Законодателят	на	реформата	е	замислил	Обсерватория	
като	структура	за	събиране,	актуализиране	и	анализиране	на	данни	и	полезна	информация	
с	цел	ефективно	да	се	наблюдава,	разработва	и	анализира	ефикасността	на	политиките	по	
регионално	развитие,	заетостта,	образователната	система,	последващо	обучение	и	тенден-
циите	на	регионалните	пазари.

Цели на обсерваторията:

– създаване	на	единна	информационна	система	за	обмен	на	информация	за	пазара	на	
труда	и	регионалното	социално	икономическо	развитие,	която	се	намира	в	публич-
ни	институции	и	частни	дружества;

– проучване	на	модели	за	анализ	на	явления	за	оптимизиране	на	информацията,	коя-
то	след	това	се	предоставя	на	разположение	на	различните	заинтересовани	страни	
(формиращи	политиката	специалисти,	публични	институции	и	частни	дружества,	
физически	лица	и	научноизследователски	центрове);

– планиране	на	нов	организационен	модел	–	федерална	обсерватория,	която	е	в	със-
тояние	 да	 оптимизира	 специфичните	 познания	 на	 институциите	 и	 компаниите,	
които	работят	на	територията	на	регион	Ломбардия.

Регионалната	Обсерватория	е	основана	през	юли	2008	г.	по	силата	на	регионално	законода-
телно	постановление.

1.2.  Организационен модел, участници, заинтересовани страни, дейности 

Взаимодействие 

Организационният	модел	на	обсерваторията	е	планиран	като	федерална	мрежа	и	следова-
телно	като	мрежа	за	сътрудничество	между	публичните	институции	и	частни	дружества,	
които	се	конкурират,	но	дават	своя	принос	за	обсерваторията,	като	обменят	информация	и	
човешки	ресурси	и	участват	пряко	в	етапите	на	планиране	и	създаване	на	услуги	за	предос-
тавяне	на	информация.
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Такова	взаимозависимо	сътрудничество	има	за	цел	създаването,	а	оттук	и	притежаването	
на	по-полезна	информация,	която	да	подкрепя	областта	на	дейност	на	даден	икономически	
субект.	Обсерваторията	е	планирана	като	система	за	създаване	на	полза,	организирана	като	
мрежа.	

Участници

Участващите	публични	институции	и	частни	дружества	(администрациите	на	провинции-
те,	търговските	камари,	публични	и	частни	служби	за	заетост,	INPS	–	Национален	институт	
за	социална	сигурност	и	INAIL	–	Италианска	организация	за	обезщетяване	на	работниците)	
предоставят	 съответни	 данни	 и	 обменят	 опит,	 компетенции	 и	 човешки	 ресурси.	Научен	
съвет	и	технически	специалисти	гарантират	вътрешното	управление	на	организационния	
модел	на	обсерваторията.

Съветът	е	съставен	от	експерти	със	специфичен	технически	и	научен	опит	в	сравнителна-
та	обработка	и	 задълбочения	анализ	на	данни,	предоставени	от	членовете	институции	и	
дружества.	Техническите	специалисти	управляват	и	актуализират	статистическата	инфор-
мационна	 система,	 както	и	всички	дейности,	 свързани	с	осъществяването	и	разпростра-
нението	на	резултати.	Регионът	отговаря	за	външното	управление	чрез	Agenzia	Regionale	
Istruzione,	Formazione	e	Lavoro	(Регионална	агенция	за	образование,	професионално	обуче-
ние	и	заетост),	за	правилното	й	функциониране	и	постигането	на	целите.

Дейност

Обсерваторията	предоставя	два	вида	информационни	услуги:	първата	е	от	институционал-
но	естество,	а	другата	от	експериментално.	Първо,	Обсерваторията	наблюдава	пазара	на	
труда	и	някои	общи	показатели	за	социално	икономическо	развитие	на	тримесечна	и	го-
дишна	основа,	като	представя	синтетична	информация,	извлечена	от	обработката	на	данни	
от	официалната	статистика,	създадена	от	Националния	статистически	институт	(НСИ)	и	от	
обработката	на	потока	от	данни	от	съответните	частни	дружества	и	публични	институции.	
Второ,	обсерваторията	извършва	специфични	групови	проучвания,	които	могат	да	откроят	
особени	явления	от	специален	интерес	в	момента	на	промяна	на	пазара	на	труда,	образова-
ние,	секторни	тенденции.

Целеви групи и клиенти

Важна	е	ролята	на	регионалната	обсерватория	за	подпомагането	на	формиращите	политики	
на	местно	и	регионално	равнище,	специалисти	при	определянето,	актуализирането	и	оце-
няването	на	 активни	политики.	Данните	и	извършваните	от	 обсерваторията	последващи	
анализи	се	предоставят	на	разположение	на	всички,	които	трябва	да	познават	тенденциите	
на	пазара	на	труда	и	регионалното	социално	икономическо	развитие	и	са	също	така	от	полза	
за	изготвянето	на	стратегии	и	вземането	на	решения	от	публичните	и	частни	оператори	в	
системата	за	заетост	и	професионално	обучение,	за	насърчаването	и	подкрепата	за	разра-
ботване	на	инициативи	от	представителните	сдружения	(търговската	камара,	съюзи,	асоци-
ации,	представляващи	агенции	за	наемане	на	персонал),	и	за	ориентирането	и	оказване	на	
подкрепа	при	избора	на	професионално	развитие	на	работниците	и	във	връзка	с	търсенето	
на	работна	ръка	от	работодателите.
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2.   Анализ на пазара на труда от статистическата информационна система 

СИС	може	да	бъде	определена	като	„информационна	система,	насочена	към	събирането,	
съхранението	и	разпространението	на	статистическа	информация	(UNECE,	2000)“,	чиято	
цел	е	да	се	наблюдават	редовно	промените	в	рамките	на	пазара	в	професионалното	разви-
тие	на	отделни	хора	и	в	компаниите	с	цел	да	се	реагира	с	ефективни	активни	политики,	
насочени	към	лица	в	затруднено	положение,	нуждаещи	се	от	съдействие,	като	се	насърчава	
професионалната	им	преквалификация	и	интеграция	в	самия	пазар.

Проучването	на	данни	от	всички	източници	осигурява	пълна	и	правилна	информация,	 а	
определянето	на	интегриран	модел	на	данни	корелира	атрибутите	от	различните	архиви.	
Освен	това	признаването	на	най-добрите	процедури	позволява	на	първо	място	стабилност,	
а	на	второ	–	автоматизиране	на	предоставянето	на	данни	и	управление	на	обработката	на	
данни.

Изследователската	група	на	CRISP	подкрепя	различни	проекти,	в	които	участват	специали-
сти	от	разнородни	дисциплини	(системи	за	обработка	на	информацията,	статистика,	иконо-
мика	и	управление,	право),	съсредоточили	усилията	си	в	три	основни	области	на	проучване:

–	 Модел	на	информационна	система;

–	 Определяне	на	методологиите	за	анализ;

–	 Модели	за	тълкуване	и	оценка	на	резултати.

2.1.  Модел на статистическата информационна система 

Организации,	които	предоставят	публични	услуги,	широко	използват	информационни	сис-
теми,	 за	 да	 улеснят	 управлението	 на	 оперативните	 си	 процеси.	В	 крайна	 сметка	 такива	
системи	създават	огромни	количества	данни,	които	са	собственост	както	на	отделните	ор-
ганизации,	така	и	на	общността	като	цяло.	В	различните	архиви	се	съхраняват	описания	на	
различни	аспекти	и	понятия	на	тези	области,	които	ползват	услуги	от	организации,	които	
събират	и	притежават	специфични	данни.

Ето	защо	разпръснатата	в	различни	бази	данни	информация	трябва	да	се	интегрира	в	един	
единствен	архив,	преди	да	се	извърши	по-задълбочен	анализ	на	явленията,	свързани	с	кон-
цепциите,	който	след	това	ще	произведе	информация,	а	накрая	–	знания	от	данни.	Голямата	
разнородност	на	въпросните	архиви,	предвид	тяхната	структура,	предмет,	качество	на	да-
нните	и	различните	нива	на	актуализиране,	представлява	основният	разглеждан	проблем	
с	цел	интегриране	на	данните	от	различните	архиви	и	анализиране	на	статистическия	му	
характер	от	описателна,	проучвателна	и	прогнозна	гледна	точка,	като	подкрепа	при	взема-
нето	на	решения.

Използваната	за	интегриране	на	архивите	методология	изисква	точен	анализ	както	на	схе-
мата,	така	и	на	предмета	на	всяка	база	данни	за	създаването	на	единен	интегриран	архив,	
в	който	ще	постъпват	различните	данни	от	отделните	съответни	институции.	Проучват	се	
модели	и	техники	на	анализ	на	качеството	на	данните	с	цел	да	се	определи	необходимото	
подобряване,	така	че	първоначалните	данни	да	достигнат	необходимото	ниво	на	качество	
за	анализ	на	различни	явления.	Проучването	продължава	с	проектирането	и	впоследствие	с	
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осъществяването	на	архитектурата	на	статистическата	информационна	система	въз	основа	
на	склада	за	данни.

След	това	кратко	въведение	на	понятията,	свързани	с	интегрирането	на	архиви	и	качеството	
на	данни,	можем	да	ги	разгледаме	накратко.

2.1.1. Интегриране на данни

Първоначалният	етап	от	интегрирането	на	схемата	с	данни	се	състои	в	анализа	на	ориги-
налните	архиви	за	администриране	с	цел	да	се	създаде	описание	на	концептуалната	схема,	
въз	основа	на	която	е	бил	моделиран	архивът	и	да	се	стандартизират	отделните	оригинални	
архиви	от	гледна	точка	на	структурата	и	предмета.

Планирането	на	интегриран	модел	на	данни	има	за	цел	групиране	на	общата	информация	и	
систематично	интегриране	на	разнородните	компоненти	на	различни	отделни	архиви.

На	фигура	1.1.	е	показана	концептуалната	схема	на	модел	на	лични	данни,	получен	чрез	
интегрирането	на	информационни	източници	от	публичните	служби	по	заетостта,	службата	
по	приходите	и	местната	служба	по	вписванията	и	INPS	(Национален	институт	за	социална	
сигурност)	и	INAIL	(Италианска	организация	за	обезщетяване	на	работниците).

Фигура 1.1.  Интегриран модел

На	по-късен	етап	се	извършва	определяне	на	„картографирането“	на	схемата	на	базите	дан-
ни	и	случаите,	които	ще	насочват	извличането	на	данни	от	стандартизираните	оригинални	
архиви	и	последващото	качване	в	интегрирания	архив.
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При	картографирането	на	 схемата	на	данните,	 което	 е	 абстрактна	дейност,	 се	определят	
сходствата	между	 архивите,	 като	 вниманието	 е	 съсредоточено	 само	 върху	 дизайна,	 а	 не	
върху	подробностите	(напр.	използвания	код).	На	фигура	1.2.	е	показан	пример	на	картог-
рафиране	на	единиците	„декларатор“,	„работник“	и	„физическо	лице“	спрямо	единицата	
„лице“,	определена	като	интегриран	модел	на	данни.

Фигура 1.2.  Индивидуални карти на отделните субекти срещу  
цялостен модел на данни

2.1.2. Качество на данните

Обикновено	качеството	на	административните	архиви	не	е	достатъчно,	за	да	бъде	извър-
шен	правилен	анализ.	На	практика	се	установяват	грешки	и	несъответствия,	които	могат	
да	окажат	влияние	върху	резултатите	от	статистическия	анализ.	Поради	това	качеството	на	
архивите	трябва	да	се	контролира,	като	се	проверява:

–	 Качеството	на	концептуалния	модел,	по	който	информацията	се	организира	в	архива;

–	 Качеството	на	стойността	на	данните;

–	 Качеството	на	изходящия	поток	данни.



15

Концептуалното	качество	и	качеството	на	стойността	на	данните	се	анализират	съгласно	
посочените	в	научната	литература	параметри:	концептуалният модел за значение, цел, де-
тайлни характеристики, а стойността на данните за точност, актуализация, пълнота 
и съгласуваност .

Последният	етап	от	проверката	и	подобряването	на	данни	се	отнася	до	възстановяването	на	
качеството	на	данните	чрез	прилагане	на	техники	за	съпоставяне	на	данни	и/или	редакти-
ране	на	данни	(най-използваните	и	консолидирани	методологии).

За	да	илюстрираме	процеса,	представяме	пример	на	подобряване,	възприето	за	изграждане-
то	на	СИС	за	пазара	на	труда	в	регион	Ломбардия.	В	последната	таблица	на	базата	данни	са	
анализирани	резултатите	в	информативни	подобрени	и	еднородни	записи	на	теми	от	интерес.	

2.2.  Определяне на методологиите на анализ

Отличителна	характеристика	на	СИС	за	пазара	на	труда	е	акцентът	върху	проучването	на	
модели	за	обработка	на	информация,	което	има	за	цел	да	открои	иновационни	методологии	
за	представяне	на	характеристиките	на	регионалния	пазар	на	труда.	Специално	внимание	
се	отделя	на	надлъжния	анализ	предвид	някои	дебати	за	отчетността	на	агенциите,	които	
предоставят	услуги	на	обществеността.	

Фигура 1.3.  Процес на подобряване

Подобна	оценка,	следвайки	логиката	на	надлъжния	анализ,	позволява	точно	тълкуване	на	
явленията	по	 отношение	на	 ефикасността	и	 ефективността.	Наличието	на	източници	на	
информация,	представляващи	потоци,	които	обобщават	и	предоставят	готова	информация	
относно	статуса	и	цялата	верига	от	промени	в	наблюдаваното	население,	а	не	предвидени	
изследвания,	внася	нов	елемент	и	предполагаема	сила.	Данните	в	СИС	могат	да	се	анализи-
рат,	като	се	използват	три	вида	анализ:

–	 Описателен	анализ	(хоризонтален:	цялото	население	през	разглеждания	период);

–	 Задълбочен	анализ	(хоризонтален:	проучване	на	население	чрез	прилагане	на	мултива-
риантни	клъстерни	методи);

–	 ad	hoc	анализ	(вертикален:	отнася	се	до	части,	подраздели	от	наблюдаваното	население)	
и	синтетични	показатели.

Анализът	чрез	клъстерни	техники,	например,	даде	възможност	да	се	направи	класификация	
на	професионалните	кариери	въз	основа	на	видовете	и	срока	на	трудовите	договори;	оценка	
на	развитието	на	професионалния	опит	във	времето;	групиране	на	еднородни	субекти	пред-
вид	стъпките	във	видовете	договори,	при	което	се	определя	описанието	на	работници,	кои-
то	запазват	един	вид	договор	и	описание	на	подобряването	или	влошаването	по	отношение	
на	запазване	на	статуса.	Представянето	на	професионалните	кариери	на	цялото	разгледано	
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население	дава	възможност	да	се	анализират	действителните	тенденции	през	периода	на	
анализа	и	в	резултат	на	това	се	увеличиха	познанията	за	решаваща	подкрепа.

Накрая,	ad	hoc	анализът	на	част	от	съответното	население	дава	възможност	да	се	проучат	
специфични	цели:	работници	на	временен	договор,	висшисти,	жени.

2.3.  Източници на информация и ниво на намеса

Съдържащите	се	в	статистическата	информационна	система	данни	могат	да	се	използват	за	
ефективно	наблюдаване	на	развитието	на	местните	териториални	явления	и	за	ефективно	
реагиране	на	възникващи	поводи	за	безпокойство.	На	фигура	1.4.	са	показани	основните	
източници	на	информация,	използвани	за	изграждането	на	СИС	за	регионалния	пазар	на	
труда.

Фигура 1.4.  Източници на информация на СИС за пазара на труда

Данните	от	местната	Служба	по	вписванията	и	Службата	по	приходите	 се	 актуализират	
всяка	година.	INPS	и	INAIL	предоставят	информация	годишно	по	заявка	и	в	зависимост	от	
наличността,	докато	Службата	по	заетостта	предоставя	задължителни	данни	всяко	триме-
сечие.

Службата	по	заетост	представлява	първичният	източник	на	данни	по	отношение	на	за-
дължителните	данни	(от	1	януари	2008	г.	данните	се	събират	по	дистанционен	път).	Тези	
източници	на	администрацията	позволяват	създаването	на	структурна	статистика	(която	
описва	структурата	на	населението	или	характерни	елементи	на	дадена	компания)	и	ста-
тистика	на	промяната	(надлъжни	анализи).	Последният	вид	статистика	е	възможна,	тъй	
като	данните	от	администрацията	се	актуализират	периодично	и	предоставят	информа-
ция	 за	характеристиките	на	работника	 (срок	на	договора,	 вид	на	договора,	квалифика-
ция,	икономически	сектор	и	др.),	като	именно	такава	информация,	а	не	традиционната	
информация	за	наличността	на	данни,	позволява	да	се	определят	правилно	тенденциите	
в	заетостта.	Освен	това,	предвид	факта,	че	данните	се	събират	непрекъснато,	дадена	еди-
ница	може	са	се	следи	във	времето,	което	позволява	да	се	извършва	анализ	на	потока	през	
дълъг	период	от	време.
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2.4.  Архитектура на статистическата информационна система

Намирането	на	технологични	решения,	които	могат	да	предложат	дългосрочно	високо	рав-
нище	на	конфигуруемост,	надеждност	и	гъвкавост,	позволява	на	статистическата	информа-
ционна	система	да	отговоря	изцяло	на	заявените	нужди.	В	настоящия	параграф	се	описва	
проученото	и	реализирано	архитектурно	решение.	Разположеното	в	рамките	на	„Бизнес-
анализ“	решение	се	състои	от	склада	за	данни	на	софтуерните	модули	с	отворен	код.

2.4.1. Архитектура на склада на данни

Комбинирането	 на	 разнородни	 характеристики	 на	 данни,	 попълващи	 склада,	 при	
гарантиране	 на	 най-добра	 работа	 и	 наличност	 на	 информация,	 представляват	 една	 от	
отличителните	черти	на	планирането	на	склада	за	данни.

Фигура 1.5.  Архитектура на склада за данни

Глобално  
равнище

Годишно	 
равнище

Равнище	 
архив

На	фигура	1.5	е	показано	как	складът	за	данни	е	планиран	на	3	различни	нива	с	цел	пости-
гане	на	горепосочените	цели:

– ниво,	съдържащо	единични	„доставки“	(административни	източници),	качвани	в	склада	
за	данни,	които	могат	да	бъдат	управлявани,	обработвани	и	анализирани	поотделно;

– годишно	ниво,	 в	 което	първото	ниво	на	интегриране	на	данни	е	достигнато,	 като	ин-
формацията	се	подразделя	съгласно	периода	на	наблюдение;	на	това	ниво	се	съдържа	
информация,	както	за	потока	от	данни,	така	и	за	съхраняваните	данни	за	годината,	която	
ви	интересува;

– глобално	ниво,	което	интегрира	цялата	налична	информация	и	предлага	цялостна	карти-
на	на	цялата	база	данни.

За	да	се	отговори	на	специфичните	нужди	на	анализа,	са	реализирани	също	така	някои	„ма-
газини	за	данни“,	които	имат	подраздели	на	информация	от	особен	интерес,	което	позволя-
ва	да	се	избира	информация	според	периода	на	наблюдение	или	според	заявени	специални	
характеристики	или	която	все	още	преминава	специална	обработка	(напр.	симулации).



18

Освен	това,	данните	от	склада	съдържат	структури	за	управление	на	метаданни	и	използ-
ваните	системи	за	класифициране.	Те	допускат	архиви	на	една	и	съща	тема	(напр.	нацио-
налност),	които	са	класифицирани	различно,	за	да	се	свързват	чрез	специфични	системи	
за	транскодификация,	които	отчитат	съответния	използван	за	всеки	запис	термин,	приет	в	
други	таксономии	по	същия	начин,	като	системите	за	транскодификация	и	превод	от	чужди	
езици.

2.4.2. Компоненти и функционалност на архитектурата на СИС 

На	фигура	1.6	е	показано	как	архитектурата	на	система	е	разделена	на	три	нива:

– нивото,	което	се	занимава	с	качеството	на	данните,	почистване	и	интегриране	с	други	
инструменти	за	извличане,	обработка	и	качване	на	данни	и	метаданни;

– нивото	„бизнес	анализ“	с	приложенията	за	управление	на	съдържание	(сигурност,	адми-
нистриране,	хранилище),	компонентите	на	управлението	на	процеса	(машини	на	работ-
ните	потоци)	и	модули	за	анализ	(машина	за	OLAP	(аналитична	обработка	в	реално	вре-
ме),	многоизмерна	навигация,	статично	и	динамично	отчитане,	заявки	в	реално	време,	
табла,	показатели	(KPI	–	ключов	показател	за	ефективност);

– Ниво	на	представяне,	което	управлява	режимите	на	визуализация	и	предаване	на	инфор-
мация	от	уеб	интерфейс	на	службата	за	публикации	и	използване	на	електронни	съобще-
ния,	които	могат	да	бъдат	интегрирани	в	услугите	на	портала.

Фигура 1.6.  Архитектура на статистическата информационна система

Решението	осигурява	набор	от	приложни	функции	за	достъп	до	данни:

–		 анализ	на	функционалността	за	проучване	на	информацията	чрез	избор	на	променливи	
по	интерес	и	прилагане	на	„филтри“	спрямо	тях,	активирани	с	помощта	на	параметризи-
рани	функции;	сравнение	на	данни	и	динамичен	задълбочен	анализ	съгласно	фактите	и	
определените	параметри;	усъвършенствани	функции	за	процедиране	на	отчета.	Няколко	
работници	могат	да	бъдат	подразделени	по	възраст,	след	това	по	интерес,	а	резултатите	
да	бъдат	анализирани	по	пол	или	доход,	като	след	това	променливите,	които	представля-
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ват	интерес,	могат	да	бъдат	анализирани	по	националност,	например,	като	се	локализира	
резултатът	в	териториално	отношение.

–	 Указателни	табла	за	визуализиране	на	информация	от	особен	интерес	както	синтетично,	
така	и	ефикасно	за	потребители	на	високо	ниво,	които	не	могат	да	работят	директно	с	
данните,	а	се	нуждаят	от	готова	информация	в	област/и,	които	представляват	интерес	за	
тях.

–	 Геореференция	на	териториалната	информация	чрез	използване	на	интерактивни	карти;	
като	се	определи	местонахождението	на	дадена	точка	от	интерес,	може	да	се	поиска	до-
пълнителна	информация,	която	ще	бъде	предоставена	с	графики	и	доклади,	съобразени	
с	контекста.

–	 ETL	(извличане	–	преобразуване	–	зареждане),	процедури	за	извличане,	планирано	пре-
образуване	и	 зареждане	на	данни,	 като	 се	 отделя	 специално	внимание	на	повторното	
използване	 на	 компоненти	и	 бързото	 интегриране	 на	 нови	 обработки.	Чрез	 използва-
нето	на	специфични	визуални	средства	бяха	въведени	редица	предимства:	комплексни	
трансформации	на	графики,	без	да	е	необходимо	да	се	генерират	кодове;	използване	на	
подход,	базиран	на	хранилището	на	данни,	който	позволява	да	се	използват	повторно	въ-
проси,	трансформации	и	компоненти,	като	същевременно	се	управляват	модели,	връзки	
и	регистър;	използване	на	разнородни	източници	на	данни	(платформи	на	бази	данни,	
както	с	отворен	код,	така	и	собствени,	плосък	файл	и	документи	във	формат	Excel).

–	 Извличане	 на	 данни:	 проучването	 на	 данни	 съгласно	 неконвенционални	 алгоритми	 и	
посочването	на	връзки	между	информация,	която	не	се	забелязва	веднага,	представлява	
значително	подобряване	на	данните	за	анализ.

–	 Интегрирани	 инструменти	 за	 извличане	 на	 данни	 бяха	 специално	 използвани	 за	 съз-
даване	на	графичен	интерфейс	за	обработване,	класифициране,	създаване	на	регресия,	
клъстери,	свързване	и	визуализиране	на	данни	от	наличен	набор,	комплектуван	с	алго-
ритми	за	обучение,	включително	образуване	на	клъстери,	сегментация,	дървета	на	реше-
ния,	неутрални	мрежи.

2.6.  Резултати и ефекти

Представяме	няколко	примера	на	анализ,	взети	от	Доклада за пазара на труда в регион 
Ломбардия	 за	 2008	г.,	 за	 да	 илюстрираме	 възможните	 резултати.	 Примерите	 се	 отнасят	
главно	до	анализ	на	потока,	в	който	се	показват	тенденциите	и	потенциалът	на	системата	
при	 обработването	 на	 готова	 информация,	 която	 да	 подпомага	 вземането	 на	 решения.	
Въздействието	 на	 международната	 икономическа	 криза	 върху	 заетостта	 на	 регион	
Ломбардия	беше	измерено	с	тенденциите	в	наемането	на	работа.

Общият	брой	на	наетите	на	работа	лица	 (нови	договори)	 е	бил	1.763	хиляди,	 а	 този	на	
освободените	 поради	 прекратени	 договори	 лица	 (договори	 с	 изтекъл	 срок)	 над	 1.637	
хиляди.	На	фигура	8	са	показани	данните,	съобщени	в	абсолютни	стойности	и	тенденциите	
в	наемането	и	освобождаването	на	лица	в	Ломбардия,	подразделени	по	тримесечие.	По-
големият	брой	на	освободените	поради	изтичане	на	срока	на	договора	им	лица	в	сравнение	
с	наетите	пред	последното	тримесечие	е	явен	признак	на	икономическата	криза,	започнала	
през	юли	2008	г.
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Фигура 1.7.  Брой и тенденция в наемането на работа и освобождаването  
поради изтекъл срок на договора лица на тримесечие през 2008 г.

Тримесечие Наети на работа лица
(нови договори)

Прекратени договори
(договори с изтекъл срок)

I	тримесечие 440.730 322 .118
II	тримесечие 437.028 405.370
III	тримесечие 503 .087 461.069
IV	тримесечие 382 .712 449.161
Общо 1.763.557 1.637.718

Тенденциите	в	наемането	на	работа	може	да	се	изследва	по	вид	трудов	договор:	32	%	от	
наетите	 са	 с	постоянни	трудови	договори,	 а	67	%	с	 гъвкави	 трудови	договори	 (повечето	
със	 срочни	 трудови	 договори	 и	 временна	 заетост).	На	фигура	 1.8	 са	 показани	 данни	 за	
наемането	 на	 работа	 с	 временни	 трудови	 договори,	 чийто	 брой	 рязко	 намалява	 през	
последното	тримесечие.

Фигура 1.8.  Постоянни трудови договори на тримесечие през 2008 г.

Тримесечие Наети на работа лица 
(нови договори)

%

I	Тримесечие 131 .759 27	%
II	тримесечие 117 .527 24	%
III	тримесечие 129.986 27	%
IV	тримесечие 105.841 22	%
Общо 485.113 100	%

На	фигура	 1.9	 е	 показан	 анализът	на	наетите	на	 работа	 лица	по	икономически	 сектори,	
като	мнозинството	от	тях	са	в	сектор	Търговия и услуги,	с	над	един	милион	и	двеста	хиляди	
новоназначени	лица	или	69	%,	типична	тенденция	на	икономически	по-развитите	региони.
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Фигура 1.9.  Нови договори по икономически сектори през 2008 г.

Икономически  
сектори

Наети на работа 
лица (нови договори)

%

Селско	стопанство 40.797 2	%
Търговия	и	услуги 1.211.363 69	%
Строителство 162.457 9	%
Промишленост 307 .958 17	%
Липсващи	данни 40.982 2	%
Общо 1.763.557 100	%

От	около	1.090	хиляди	души,	наети	на	работа	през	2008	г.,	54	%	(около	585	хиляди)	са	били	
мъже	и	46	%	(около	504	хиляди)	жени.	Броят	на	лицата,	започнали	нова	работа,	е	бил	85	%,	
като	те	са	били	на	възраст	между	20	и	49	години,	което	потвърждава	твърдението,	че	мла-
дите	хора	са	по-мобилни	на	пазара	на	труда.	75	%	от	новонаетите	лица	са	били	италианци,	
а	останалите	25	%	чужденци.

Броят	на	включените	лица	и	започнатите	договори	показва	голямата	динамика	на	пазара	
на	труда.	Чрез	използването	на	синтетичен	показател,	като	се	отделя	нужното	внимание	на	
методологиите,	се	оценява	процента	на	хората	на	пазара	на	труда	в	Ломбардия,	които	са	
се	преместили,	с	други	думи	са	сменили	поне	веднъж	работата	си	(започване	или	прекра-
тяване;	множество	промени	се	разглеждат	като	една).	Този	показател,	известен	като	Общо	
текучество	на	работната	сила	(TWT),	предоставя	синтетична	индикация	за	мобилността	на	
регионалния	пазар	на	труда.	През	2008	г.	резултатът	е	бил	около	32	%,	което	означава,	че	
около	32	%	от	наемната	работна	сила	в	Ломбардия	се	е	преместила	в	течение	на	тази	годи-
на,	което	показва	висока	мобилност,	немислима	в	голяма	степен	през	предходните	години.	
Този	показател	е	29	%	за	сектор	Промишленост	и	37	%	за	сектор	Търговия	и	услуги.

На	фигура	1.10	е	показано	сравнение	на	тенденциите	в	наемането	на	работа	между	2007	г.	
и	2008	г..	Съгласно	графиката	критичните	точки	на	пазара	са	резултат	от	международната	
криза.	Броят	на	наетите	на	работа	лица	е	бил	по-голям	между	януари	и	май	2007	г.	и	между	
юни	и	септември	2008	г.;	от	декември	посоката	на	тенденцията	се	обръща,	като	броят	на	
наетите	на	работа	лица	значително	намалява	в	сравнение	със	същия	период	на	2007	г..
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Фигура 1.10.  Тенденции в наемането на работа през 2007 г. и 2008 г.

3.  Заключение

Илюстрирахме	методологичния	и	технически	път,	избран	за	планирането	и	осъществяване-
то	на	федерална	Обсерватория	в	регион	Ломбардия,	като	показахме	значението	на	създава-
нето	на	два	главни	аспекта	на	структурите	на	обсерваториите:	организационния	аспект,	при	
който	федералният	модел	събира	и	оптимизира	приносите	и	компетенциите	на	участници-
те,	които	имат	различни	роли	в	икономическото	развитие	в	Ломбардия,	и	информативния	
и	познавателен	аспект,	чрез	основния	принос	на	статистическата	информационна	система,	
подкрепяща	анализа	на	тенденциите	на	местните	пазари	и	сектори,	като	се	отделя	специал-
но	внимание	на	използването	на	данни	от	надлъжния	анализ	относно	цялото	наблюдавано	
население.

Следва	 обаче	 да	 се	 отдаде	 специално	 внимание	 на	 три	 специфични	 области:	 външно	 и	
вътрешно	управление,	което	има	въздействие	върху	организационния	модел;	методологич-
ния	избор	(по	отношение	на	моделите	на	анализ);	и	накрая,	технологичните	компоненти,	
свързани	с	управлението	и	обработката	на	данни.

Бъдещото	развитие	зависи	от:	консолидиране	на	извършената	работа	и	развитието	в	посо-
ка	към	възможно	сравняване	с	работните	системи	на	големите	европейски	региони	(осо-
бено	Четирите	двигателя	на	Европа);	разширяване	на	източниците	на	информация,	която	
следва	 да	 се	 анализира;	 проучване	 на	 иновационни	 методологии;	 и	 осъществяване	 на	
съвременни	модели	за	достъп	до	индивидуализирана	информация	за	различните	заинте-
ресовани	страни.
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IV.   Градската обсерватория в Бая Маре (Румъния) –  
пилотен проект

1.  Въведение

Градската	 обсерватория	 в	 Бая	Маре	 се	 създава	 под	формата	 на	 пилотен	 проекти.	Целта	
на	проекта	е	разработването	на	цялостна	концепция	за	градска	обсерватория	чрез	използ-
ването	на	количествени	статистически	индикатори	от	градската	база	данни	SIGMA.	Тези	
индикатори	са	определени	в	рамата	на	Индекса	за	устойчиво	общество	в	контекста	на	про-
екта	CiViC	(проект,	който	има	за	цел	включването	на	местната	общност	в	стратегическото	
планиране).

Целите

Една	от	основните	цели	на	всеки	един	град	е	неговото	устойчиво	развитие.	За	да	се	постиг-
не	устойчивост,	трябва	се	измерва	нейното	равнище.	Това	е	причината,	поради	която	този	
пилотен	проект	е	стартиран	в	Румъния	със	съвместните	усилия	на	местните	власти,	пра-
вителствените	институции,	гражданското	общество	и	бизнес	средата	за	създаване	на	ефек-
тивно	партньорство,	целящо	постигането	на	прозрачност	и	активно	участие	на	общността	
в	процесите	на	вземане	на	решения	за	бъдещето.	

Организационен модел и участници

Включването	на	местната	общност	в	процеса	на	вземане	на	решения	и	улесняването	на	
подход,	 основан	на	участието,	 е	инициатива,	институционализирана	чрез	проекта	CiViC	
(Creativity,	Initiative,	Voluntarism,	Involvement,	Communication	–	Съзидателност,	инициати-
ва,	волунтаризъм,	участие,	общуване),	стартиран	през	2003	г.

Като	последващо	действие	на	този	проект	и	в	контекста	на	разработването	на	градски	бази	
данни	(GIS	Urban	SIGMA)	и	на	напредъка	на	пилотния	проект	за	прилагането	на	Индекса	за	
устойчиво	общество	на	местно	равнище,	концепцията	за	градска	обсерватория	се	прилага	
под	формата	на	проект	в	община	Бая	Маре.

Институционалната	структура,	необходима	за	изпълнението	на	Градската	обсерватория	в	
Бая	Маре,	 е	функционална,	 тя	се	основава	на	съществуването	на	предишни	структури	в	
кметството:	Местен	съвет	за	младежите	и	децата,	Местен	почетен	съвет,	Екологичен	па-
зител	на	общината	и	Граждански	консултативни	комитети	на	градските	райони,	както	и	на	
дейностите,	развивани	от	тях.	

Подход

Бая	Маре	представлява	пример	на	добри	практики	на	процеса	на	 стратегическо	 градско	
планиране,	което	се	превръща	в	дейност,	основана	на	систематично	участие,	не	само	при	
разглеждането	на	специфични	теми	(изкуства	и	култура,	образование,	бизнес	среда,	здраве-
опазване,	спорт,	младеж,	туризъм,	градско	планиране),	но	също	така	и	на	районно	равнище.

Социалните	партньорства	и	активният	граждански	дух	се	подсилват	чрез	различни	начини	
на	организиране	на	гражданското	общество,	в	пряко	сътрудничество	с	местната	публична	
администрация.	Ефикасната	комуникация	по	административните	въпроси	на	градското	раз-
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витие	се	насърчава	и	подкрепя.	В	това	отношение	първият	програмен	документ	на	„Страте-
гията	за	устойчиво	развитие	на	Бая	Маре	2020	г.“	беше	подложен	на	обществено	обсъждане	
през	май	2008	г.

Градската	обсерватория	в	Бая	Маре	е	сред	първите	румънски	пилотни	проекти,	популяри-
зирани	и	изпълнявани	в	практиката	от	страна	на	местната	публична	администрация.

Резултати и ефекти

Основните	резултати	на	проекта	са:

1.	Създаване	на	система	за	оценка,	анализ	и	мониторинг	на	градски	индикатори	(специфич-
ни	за	определянето	на	качеството	на	живота),	основани	на	сертифицирана	информация	от	
градската	GIS	база	данни	(платформа	SIGMA);

2.	Укрепване	на	усещането	за	градска	идентичност	чрез	идентифициране	от	страна	на	общ-
ността	на	характерни	градски	пространствени	единици	и	на	районите;

3.	Пряко	 участие	 на	 общността	 в	 планирането	 на	 развитието	 и	 в	 наблюдението	 на	 пуб-
личните	интервенции	в	града	чрез	сдружения	на	гражданското	представителство:	Местен	
съвет	за	децата	и	младежта,	Местен	почетен	съвет,	Екологичен	наблюдател	на	общината	и	
Граждански	консултативни	комитети	за	градските	райони;

4.	Гарантиране	на	сближаването	на	устойчивото	планиране	чрез	използването	на	територи-
алните	и	институционалните	структури,	характерни	за	градска	обсерватория.

Целеви групи и ползватели

Преките	бенефициенти	на	Градската	обсерватория	в	Бая	Маре	са	местните	жители,	заинте-
ресовани	от	тяхното	качество	на	живот	и	от	градския	ландшафт.	Междинни	бенефициенти	
на	 градската	обсерватория	са	съответните	 заинтересовани	страни	в	 града	 (граждански	и	
професионални	сдружения,	НПО,	бизнес	среда,	публични	институции),	 които	желаят	да	
внесат	своя	принос	в	подобряването	на	качеството	на	градската	обществена	среда.	Краен	
бенефициент	е	местната	публична	администрация,	която	използва	резултатите	от	проекта	
в	подкрепа	на	своите	собствени	стратегии	за	устойчиво	развитие,	градската	документация,	
свързана	с	планирането,	комплексните	проекти	за	градско	обновление	и	за	изпълнението	на	
политиките	и	обществените	програми.

Ресурси

Ресурсите	(човешки,	материални,	финансови),	разпределени	за	този	проект,	са	от	бюджета	
на	кметството	на	Бая	Маре,	инициатор	и	координатор	на	този	проект.	Партньорите	на	кмет-
ството	участват	в	изпълнението	на	проекта	доброволно.	Структурите,	участващи	в	разра-
ботването	и	осъществяването	на	Градската	обсерватория	в	Бая	Маре,	са	създадени	преди	
това	и	са	функционирали	в	продължение	на	редица	години	(Местният	съвет	за	младежта,	
Местният	съвет	за	децата	и	Екологичният	наблюдател	на	кметството	–	в	продължение	на	
10	години;	гражданските	консултативни	комитети	за	градските	райони	и	Местният	почетен	
съвет	–	в	продължение	на	5	години).
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Дейност

Характеристиките	на	Градската	обсерватория	в	Бая	Маре	са	разработени	на	базата	на	при-
мерната	 Европейска	 градска	 обсерватория	 –	 Градски	 одит,	 дефинирана	 от	 Европейския	
съюз	чрез	ЕВРОСТАТ.	Поети	са	следните	правомощия:

•	 установяване	и	анализиране	на	подбрани	индикатори	за	мониторинг,	пряко	свързани	с	
потребностите	на	местната	общност;

•	 събиране	и	анализиране	на	данни	за	районите;

•	 организиране	на	работни	срещи	с	местните	партньори;

•	 организиране	на	консултативни	събрания	с	гражданите,	по	райони;

•	 сравняване	и	съпоставяне	на	местните	резултати	с	националните	резултати;

•	 изготвяне	на	доклади	и	периодични	публикации;

•	 изграждане	на	капацитет	за	местната	публична	администрация	за	изготвяне	и	монито-
ринг	на	стратегически	планове.

2.  Интегрирана информационна система

Интегрираната	информационна	система	е	динамичен	инструмент,	който	постига	постоя-
нен	контакт	с	реалностите	на	социалната	среда,	която	той	обслужва.	В	качеството	си	на	
оперативен	инструмент	на	публичното	управление,	интегрираната	информационна	система	
позволява	наблюдение	в	реално	време	на	всички	дейности	и	улеснява	развитието	на	ино-
вативно	управление,	 основано	на	информация	 в	 реално	 време,	 което	позволява	пълното	
автоматизиране	 на	 процесите	 и	 на	 вземането	 на	 решения.	Въвеждането	 на	 интегрирани	
информационни	системи	в	публичната	администрация	се	налага	от	липсата	на	инструмент	
за	обективен	анализ,	бързи	и	интердисциплинарни	помощни	решения,	които	да	могат	да	
обосноват	стратегии	на	регионално	равнище.

Концепцията	на	Градския	наблюдател	разполага	с	изключително	широка	гама	активни	мер-
ки	на	всички	териториални	равнища	(национално,	регионално,	окръжно	равнище,	градско	
равнище,	квартално	равнище)	в	областта	на	градското	развитие.	Като	експеримент	в	об-
ластта	на	интегрираното	стратегическо	планиране,	основано	на	участие,	община	Бая	Маре	
създаде	модел	на	градски	наблюдател	в	местен	контекст,	отчитащ	спецификите	на	румън-
ските	градове.	В	този	контекст	Бая	Маре	предложи	процес	на	планиране,	основан	на	учас-
тието,	който	е	иновативен	за	Румъния	и,	в	който	беше	извършен	анализ	на	потребностите	и	
потенциала	на	кварталите	в	общината.	Друго	нововъведение,	което	позволява	бързо	визу-
ализиране	на	основните	проблеми,	идентифицирани	във	всеки	квартал,	е	използването	на	
тематични	карти,	които	придружават	количественото	описание	на	данни,	като	например:

–	 карта	на	гъстотата	на	населението	в	кварталите;
–	 карта	на	социалния	риск	в	кварталите;
–	 карта	на	равнището	на	безработица	в	кварталите;
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–	 карта	на	стойността	на	недвижимите	имоти	в	кварталите;
–	 други

Стратегията	за	развитие	на	местната	общност	представлява	определяне	на	дългосрочните	
цели	и	задачи	на	особеностите,	приемане	на	местни	политики	и	разпределяне	на	ресурсите,	
необходими	за	осъществяването	им,	като	се	вземат	предвид	потребностите,	очакванията	и	
желанията	на	гражданите,	а	също	така	и	компонентите	на	местната	политическа	система.	
От	гледна	точка	на	стратегическото	управление,	инструментите,	предложени	в	този	матери-
ал,	предвиждат	триизмерен	подход	на	процесите:	градско	измерение,	зона	на	влияние,	или	
надградско	измерение,	и	под-градско	измерение.

Взаимодействие 

Фигура 2.1.  Процесен модел на взаимодействие

Източник:	Anghel,	2013

3.  Интегрирани информационни системи за публично управление, прилагане на ин-
ституционалната структура в публичната администрация

Системата	включва	събирането	на	данни	и	информация	от	документи	на	местната	и	цен-
тралната	 публична	 администрация,	 информационни	 вериги,	 потоци	 и	 процедури,	 както	
и	средствата	за	обработка	на	информацията.	Разглеждана	от	управленческа	гледна	точка,	
системата	може	да	бъде	считана	за	един	от	основните	компоненти	на	управлението	на	ад-
министративните	органи	в	реално	време.	Нейната	роля	е	прилагането	на	концепцията	за	
електронното	управление,	в	съответствие	с	Националния	план	за	действие	за	електронна	
администрация.	GIS	Urban	–	SIGMA,	приложена	в	кметството	на	Бая	Маре,	е	интегрирана	
информационна	система,	създадена	в	резултат	на	прилагане	на	решение	за	свързване	на	
независимите	специализирани	компоненти	с	цел	стандартизация	и	съвместно	използване	
на	информацията,	намираща	се	в	различните	модули,	а	също	така	и	за	компилиране	на	дан-
ни,	получени	от	различни	източници	с	цел	получаване	на	междуведомствени	доклади	или	
статистики.
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Фигура 2.2.  Управление на процеса SIGMA

Източник:	Anghel,	2013

Развитието	на	междуведомствените	съвместни	действия	е	дефинирано	в	„Плана	за	дейст-
вие	е-Европа	2005	г.“	на	срещата	на	високо	равнище	в	Севиля.	Институционалната	структу-
ра,	основният	елемент	на	съвместните	действия,	обединява	всички	организационни	струк-
турни	модели	в	съответствие	с	категориите	институции	и	областите	на	действие.

Приложената	в	кметството	на	Бая	Маре	институционална	структура	обединява	системите	
за	управление	на	качеството	и	на	околната	среда	и	интегрираните	информационни	системи	
в	уникално	сглобена	концепция,	която	позволява	поддържането	на	устойчивост	на	дейност-
та	на	администрацията	в	реално	време.

Така	например,	описанието	на	съществуващата	структура	на	системата	и	проектирането	на	
новата	структура	(хардуер	и	приложения),	е	извършено	с	използването	на	един	от	извест-
ните	системни	модели,	а	за	подчертаването	на	структурата	на	данните	на	макроравнище	
е	използван	модел	на	 клас,	 специфичен	 за	 стандарта	UML	 (Unified	Modeling	Language),	
използван	в	софтуерното	моделиране.

Друг	пример,	необходим	за	подобряването	на	фискалните	политики	в	контекста	на	инсти-
туционалната	структура,	е	представен	чрез	определяне	на	оптималното	равнище	на	данъ-
ците,	което	може	да	се	извърши	чрез	анализиране	на	приходите	с	помощта	на	приложения	
за	бизнес	анализ.

Схема	на	процеса	на	подобряване	на	местните	данъчни	политики	и	привличането	на	алтер-
нативни	ресурси	е	представена	на	фигура	2.3:
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Фигура 2. 3.  Процесна диаграма, засягаща подобряването  
на фискалната политика

Източник:	Anghel,	2013

3.  Осъществяване на градската обсерватория, заинтерсовани страни и взаимодействие

Наред	 с	 приноса	 към	пространствената концентрация на интервенциите в областта 
на градското развитие,	градската	обсерватория	е	най-новият	инструмент	за	включване на 
общността	в	процеса	на	планиране	на	развитието,	успешно	прилаган	както	в	Европейския	
съюз,	така	и	по	целия	свят.

Ефектите	от	градската	обсерватория	са	следните:

■	 принос	към	пространствената	концентрация	на	интервенциите	в	областта	на	град-
ското	развитие;

■	 споделяне	на	стратегическата	визия	с	основните	заинтересовани	участници	в	тази	
област;

■	 реагиране	на	най-важните	потребности	на	гражданите;
■	 създаване	на	„работилница“,	постоянно	отворена	за	всички	заинтересовани	страни	

в	областта	на	разработването	на	градски,	секторни	и	териториални	индикатори;
■	 изграждане	на	система	за	мониторинг	на	градските	стратегии	и	политики;
■	 поставяне	на	основата	за	извършване	на	необходимите	статистически	сравнения	

между	градските	индикатори	на	окръжно,	регионално,	национално,	европейско	и	
световно	равнище.	При	ефикасно	управление	на	градската	обсерватория,	на	квар-
тално	равнище	може	да	бъде	разработен	План за действие.	Този	план	представлява	
визията	за	развитието	и	подобряване	качеството	на	живот	за	конкретния	квартал.	
Поради	факта,	 че	планът	 за	действие	 за	 конкретна	 зона	 трябва	да	бъде	одобрен	
и	осъществен	от	всички	заинтересовани	участници	(гражданите,	сдруженията	на	
собствениците,	бизнесите,	публичната	администрация),	одобряването	и	институ-
ционализирането	на	този	План	за	действие	може	да	се	реализира	чрез	Квартален 
договор.	Този	Квартален договор	се	основава	на:
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■	 обосноваване	и	анализиране	на	проблемите,	разработени	от	градската	обсервато-
рия;

■	 идентифициране	на	адекватни	решения	за	общността	чрез	инструмента	CIVIC;
■	 планиране	на	изпълнението	на	мярката,	отпускане	на	ресурси	и	установяване	на	

корпоративен	тип	отговорност;
■	 поемане	на	възложените	отговорности	от	всички	заинтересовани	участници.

Изпълнението	 на	 този	 договор	 в	 Бая	Маре	 започна	 през	 2003	г.	 с	 проекта	CIVIC	 project	
(Creativity,	 Initiative,	Volunteering,	 Involvement,	Consultation	–	съзидателност,	инициатива,	
волунтаризъм,	участие,	общуване),	а	през	2010	г.	беше	поставено	на	обсъждане	изпълне-
нието	на	кварталните	договори.

За	номинациите	 беше	използвана	партньорска	 техника.	По	 такъв	начин,	 е	 предпочетена	
не	много	сложна	процедура	и	възможност	лицата	с	подходящо	образование	да	предложат	
имената	на	хора	и/или	групи,	които	са	допринесли	за	устойчивото	развитие	на	общността	
чрез	своята	дейност.	Мероприятията	по	линия	на	CiViC	продължават	от	2003	до	2010	г.	и	
са	фокусирани	в	области	като:	училищна	система,	архитектура,	изповедания,	образование,	
изкуство.	Тези	мероприятия	са	финализирани	със	среща	между	CiViC	и	членове	на	парла-
мента.	През	следващите	години	броят	на	областите,	предвидени	за	интегриране	в	концеп-
цията	CiViC	нараства,	като	към	вече	споменатите	области	са	добавени	и	следните:	спорт,	
масмедии,	 бизнеси,	НПО,	 здравеопазване,	 икономика,	 градоустройство,	 стратегия,	 тури-
зъм,	младеж.

Използвайки	 ключови	фактори,	 като	 „признаване	 на	 участието“	 и	 „непрекъсната	 конку-
ренция	между	ценности“,	 концепцията	CiViC	допринася	 за	 развитието	на	комуникации-
те	между	местната	публична	администрация	и	общността,	насърчава	интелектуалните	и	
индустриалните	ценности,	интегрира	в	максимална	степен	идеята	за	прозрачност,	създава	
силни	структури	в	процеса	на	устойчиво	развитие.

Многогодишната инвестиционна програма	 създава	предпоставки	 за	използването	на	
ресурси	при	осъществяването	на	приоритетните	цели	чрез	създаване	на	връзка	между	стра-
тегията	 за	развитие	и	 годишните	бюджети,	 както	и	между	финансовото	програмиране	и	
изпълнението	на	инвестиционните	цели.

Разработената	и	изпълнена	в	Бая	Маре	програма	осигурява	връзка	между	местните	бюдже-
ти	и	планираните	бюджетни	средства,	плана	 за	действие	и	стратегията	 за	развитието	на	
града,	което	позволява	предвидимост	на	развитието	и	социално-икономическа	стабилност.	
Графичното	разпределение	на	общата	сума	на	тези	разходи,	анализирана	на	месечна	основа	
за	годината	на	изпълнението,	е	дадена	по-долу:
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Фигура 2.4.  Месечен паричен поток за втората година от изпълнението

Източник:	Anghel,	2013

Фигура 2.5.  Дефицит по текущата сметка за втора година от изпълнението

Източник:	Anghel,	2013

Използването	на	тези	инструменти	за	планиране	на	големи	инвестиционни	проекти	позво-
лява	контролирането	и	гарантирането	на	оптималното	управление	на	прогнозираните	пуб-
лични	средства.

4.  Интегрирани планове за градско обновление

В	същия	контекст	са	дефинирани,	„интегрирани	планове	за	градско	обновление“	като	съ-
временен	инструмент	за	стратегическо	управление,	имащ	за	цел	да	гарантира	намаляването	
на	различията	по	отношение	на	качеството	на	живота	и	на	градската	среда	в	съответните	
териториални	единици.	Този	инструмент	е	разгледан	на	примера	на	Интегрирания	план	за	
градско	обновление	„Феникс“	–	план,	който	засяга	най-големия	жилищен	квартал	на	Бая	
Маре,	в	който	в	момента	са	идентифицирани	проблеми	в	инфраструктурата	и	битово-кому-
налните	услуги,	проблеми	със	сближаването	и	социалното	включване,	както	и	липсата	на	
икономическо	развитие,	характерно	за	зоната	на	интервенция.	Недостатъците	на	такъв	под-
ход	са	концентрацията	на	публични	интервенции	в	една	конкретна	градска	зона	в	ущърб	на	
другите	градски	зони,	които	се	нуждаят	от	интервенции,	основани	на	задълбочен	концеп-
туален	анализ;	по-долу	е	представено	изпълнението	на	градско	обновление	на	равнището	
на	цялата	общност:
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Фигура 2.6.  Модел на интегриран план за градско развитие

Източник:	Anghel,	2013

В	рамките	на	градския	ансамбъл	на	Бая	Маре,	зоната	Василе	Александри	и	зоната	на	стария	
градски	център	ясно	са	определени	като	интегрирани	градски	зони	с	еднопосочни	функ-
ции,	 разположени	 като	 свързващи	 зони	между	многофункционалното	 градско	простран-
ство	и	 бъдещите	жилищни	 зони	 от	 еднофамилен	 тип.	В	 този	 контекст,	функционалният	
подход	на	Главния	план	за	обновление	на	тази	зона	предлага	редица	конкурентни	ползи	в	
дългосрочен	и	средносрочен	план,	като	най-важните	от	тях	са	следните:

–	 интегрираният	подход	към	някои	функционални	градски	зони	във	връзка	с	кварта-
лите	създава	предпоставки	за	балансирано	дългосрочно	устойчиво	развитие;

–	 идентифицирането	и	определянето	на	социална,	културна	и	административна	иден-
тичност	на	градска	зона	води	в	перспектива	към	постигане	на	социална	стабилност	
и	към	увеличаване	на	предвидимата	конкурентоспособност	на	всяка	зона;

–	 децентрализацията	на	административните,	икономическите	и	социалните	функции	
на	градско	равнище	е	тенденция	на	третото	хилядолетие,	като	на	всички	равнища	
това	оптимално	усилие	се	свързва	с	увеличаване	на	капацитета	за	сътрудничество	
и	със	социалния	диалог	в	глобализиращия	се	свят;

–	 надеждността	 на	 някои	 дългострочни	 стратегически	 проекти	 не	 само	 позволява	
по-ефективното	разпределение	на	средствата	за	тяхното	изпълнение,	но	също	така	
създава	и	благоприятна	среда	за	подобряване	на	качеството	на	живота	вследствие	
на	премахването	на	някои	от	рисковете	на	развитието;

–	 способността	за	интегриране	на	отделни	мерки	и	действия,	имащи	едни	и	същи	
бенефициенти,	води	до	устойчивост	на	дългосрочното	планиране	на	някои	цели,	
а	краткосрочните	и	средносрочните	резултати	и	въздействие	са	комплексни	и	със	
синергичен	ефект	за	тези	бенефициенти.

Използваните	инструменти	са	главно	тези,	предложени	от	публичната	администрация,	кои-
то	имат	за	цел	да	осигурят	последователност	на	частните	и	публичните	политики.	Опре-
делящата	роля	на	публичната	администрация	в	близкото	бъдеще	е	да	създаде	„рамка“	за	
социално	и	икономическо	развитие	на	определена	зона.
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Тази	зона	не	трябва	да	адресира	не	само	ценностите	на	местната	идентичност	(културна,	
икономическа,	социална	или	природна,	както	и	изградена	инфраструктура),	но	също	така	
и	основните	предизвикателства,	свързани	с	феномените	на	глобализацията	и	влошаването	
на	околната	среда.

5.  Заключение

Адаптирането	на	Градския	наблюдател	в	процесите	на	стратегическото	планиране	започва	
с	анализ	на	несъответствията	и	специфичните	потребности,	съществуващи	на	квартално	
равнище	с	оглед	гарантиране	на	балансирано	развитие	на	територията,	както	и	адекватна	
реакция	на	исканията	на	гражданите,	които	в	повечето	случаи	са	комплексни	и	обоснова-
ни	и,	които	могат	да	бъдат	интегрирани	в	плановете	за	развитие	на	градовете.	Отчитайки	
необходимостта	от	интегриран	подход	на	проектното	портфолио	на	Интегрирания	план	за	
градско	развитие	на	Бая	Маре,	както	от	гледна	точка	на	интегрирания	проект,	така	от	гледна	
точка	на	функционалните	връзки	между	тях,	наложително	е	съвместните	интервенции	да	
бъдат	синергични	с	оглед	на	тяхното	въздействие	и	резултати.

По	такъв	начин,	изпълнението	на	Интегрирания	план	за	градско	развитие	на	Бая	Маре,	осъ-
ществяващ	едновременно	8	големи	инфраструктурни	проекта,	е	анализиран	от	финансова	
гледна	точка,	като	са	взети	предвид	отпускането	на	предварително	финансиране,	схемите	за	
възстановяване	на	направени	разходи,	схеми	за	изпълнението	на	работата	и	необходимите	
разходи	за	изпълнението	на	плана	за	период	от	4	години.

Интегрираният	план	за	градско	развитие,	приложен	в	Бая	Маре	за	„съседна“	зона“	е	струк-
туриран	по	цели,	оси	на	развитие,	основни	области	на	интервенция,	мерки	и	обособени	
действия,	 които	 адресират	 интегрирано	 социалните,	 икономическите,	 битовите	 или	 еко-
логичните	 проблеми	 на	 идентифицираната	 зона.	 Изпълнението	 на	 интегрирания	 план	 е	
дългосрочна	цел,	която	обединява	секторните	подходи	и	пряко	допринася	за	изпълнението	
на	Стратегията	за	устойчиво	развитие	на	Бая	Маре.	Ролята	на	града	като	„посредник	на	
общността“	между	потенциала	за	развитие	на	градската	част	и	предградията	с	ниско	ка-
чество	на	живота	е	успешно	изпълнена	от	община	Бая	Маре.	Градската	система	Бая	Маре	и	
градската	зона	Василе	Александри	са	реализирани	на	базата	на	ценностите	и	принципите,	
разработени	по	линия	на	21	местни	плана.	Ясно	очертаният	подход	на	тези	ценности	доведе	
до	създаване	на	самоидентичност	на	градско	и	на	метрополно	равнище,	което	би	следвало	
да	позволи	осъществяването	на	обща	визия	за	постигане	на	устойчивост.	

Чрез	разработването	на	набор	от	интегрирани	мерки,	прилагани	в	конкретна	градска	зона,	
може	да	се	постигне	съответствие	на	публичната	интервенция	с	дългосрочните	потребно-
сти	на	тази	общност.	
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V.   Подляската обсерватория на пазара на труда и 
икономическото прогнозиране (Полша)

За	да	бъде	напълно	конкурентна	в	своята	област	на	действие,	една	организация	трябва	да	
отговаря	на	следните	изисквания:

•	 да	разполага	с	необходимите	знания	и	да	ги	усвоява;

•	 да	може	да	използва	придобитите	знания.

Умелото	управление	на	знанията	също	така	е	важно	и	следва	да	бъде	управлявано	по	такъв	
начин,	че	разликата	в	знанията	(разбирана	като	разликата	между	наличните	източници	на	
знания	и	знанията,	необходими	за	вземането	на	решения)	се	поддържа	на	възможно	най-
ниското	равнище.	Съответно,	намаляването	на	разликите	в	знанията	е	важен	елемент	в	по-
добряването	на	ефикасността	на	организацията.

Целта	на	този	текст	е	да	се	представи	ролята	на	обсерваториите	на	пазара	на	труда	в	про-
цеса	на	придобиването	на	знания,	необходими	за	ефективното	функциониране	на	полските	
институции	 на	 пазара	 на	 труда.	 В	 качеството	 си	 на	 звена,	 създадени	 и	функциониращи	
в	рамките	на	структурите	на	полските	местни	власти,	обсерваториите	на	пазара	на	труда	
отговарят	за	изпълнението	на	политиките	на	пазара	на	труда	на	регионално	равнище.	Те	
се	превърнаха	в	основен	механизъм	за	придобиване	на	знания	за	местния	пазар	на	труда	
и	икономиката,	както	и	 за	феномените	и	процесите	на	пазара	на	труда.	По	такъв	начин,	
съществувалата	преди	това	разлика	в	 знанията,	разбирана	именно	като	разликата	между	
придобитите	знания	и	знанията,	необходими	за	ефективното	изпълнение	на	възложените	
задачи,	е	преодоляна.	Ролята	на	тези	звена	се	разглежда	в	примера	на	Подляската	обсерва-
тория	на	пазара	на	труда	и	икономическото	прогнозиране.

1.  Дейност на обсерваториите на пазара на труда в структурите на воеводските бюра 
по труда 

Това	се	осъществява	чрез	идентифициране	и	координиране	на	регионалната	политика	на	
пазара	на	труда	и	развитието	на	човешките	ресурси.	Списъкът	на	задачите,	изпълнявани	от	
тези	бюра,	включва	извършване	на	анализи	и	изследвания	на	пазара	на	труда	по	отношение	
на	търсенето	на	работна	ръка	(наред	с	другото,	извършване	на	мониторинг	на	дефицитните	
професии	и	на	такива	с	излишък	на	работната	ръка),	чрез	проучване	на	търсенето	на	квали-
фикации	и	професионални	умения	на	регионалния	пазар	на	труда,	както	и	популяризиране	
на	резултатите	на	такива	проучвания.	Изследванията,	извършвани	от	воеводските	бюра	по	
труда,	са	част	от	техните	законоустановени	функции	и	са	строго	регламентирани	в	закона.	
За	да	могат	да	извършват	по-общи	проучвания	на	пазара	на	труда,	бюрата	кандидатстват	за	
финансиране	от	фондовете	на	ЕС.

Достъпът	до	фондовете	на	ЕС,	от	една	страна,	и	идентифицирането	на	информационната	
разлика	относно	местния	пазар	на	труда,	от	друга,	пряко	допринесоха	за	създаването	на	
обсерваториите	на	пазара	на	труда	в	Полша.	Първите	бюра,	които	се	възползваха	от	съ-
финансирането	 на	 изследванията	 от	 страна	 на	Европейския	 съюз,	 получиха	 средства	 от	
Европейския	социален	фонд	по	линия	на	Интегрираната	регионална	оперативна	програма	
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(2004–2006	г.)1.	Те	бяха	последвани	от	други	обсерватории	на	пазара	на	труда,	които	попад-
наха	в	следващата	финансова	перспектива	на	ЕС	(2007–2013	г.),	като	на	тях	им	бяха	пре-
доставени	субсидии	по	две	приоритетни	оси	на	Оперативна	програма	„Човешки	капитал“:	
VI	„Отворен	за	всички	пазар	на	труда“	и	VIII	„Регионални	човешки	ресурси“2.	Основната	
цел	на	обсерваториите	на	пазара	на	труда	беше	да	се	намали	разликата	в	знанията	в	основ-
ните	области	на	функционирането	на	пазара	на	 труда	 (включително	икономика,	 заетост,	
безработица,	образование,	социално	подпомагане).	Целта	на	мониторнга	е	да	се	проведе	
изследване	и	да	се	направи	анализ,	да	се	събере	информация	относно	икономиката,	пазара	
на	труда,	образованието,	както	и	за	другите	области,	преценени	за	важни	от	институциите,	
функциониращи	на	регионално	равнище.

В	резултат	на	това	са	създадени	дванадесет	обсерватории	на	пазара	на	труда.	Тяхното	място	
в	структурата	на	регионалните	бюра	по	труда	е	различно	в	отделните	региони.	В	някои	во-
еводства	обсерваториите	на	пазара	на	труда	действат	като	вътрешно	финансирани	проекти,	
осъществявани	от	някои	от	съществуващите	организационни	звена	на	бюрата	(чиято	първо-
начална	цел	е	извършване	на	изследвания,	анализ	или	статистика)3.	В	други	региони	обсер-
ваториите	на	пазара	на	труда	са	обособени	под	формата	на	специализирани	организационни	
(законоустановени)	звена,	които	кандидатстват	за	финансиране	на	специфични	изследвания	
пред	ЕС4.	Също	така	има	случаи,	в	които	обсерватории	на	пазара	на	труда,	които	първоначал-
но	са	функционирали	като	проекти,	финансирани	от	ЕС,	са	поети	изцяло	(заедно	с	персонала,	
участващ	в	проекта)	от	воеводските	бюра	по	труда	след	изтичането	на	периода	на	финанси-
ране	и	понастоящем	се	финансират	от	местните	власти5.	Териториалното	разпределение	на	
обсерваториите	на	пазара	на	труда,	функциониращи	в	Полша,	е	показано	на	Фигура	3.1.

Фигура 3.1.  Карта на обсерваториите на пазара на труда в Полша от 1 май 2013 г.

1	 От	този	източник	се	възползва	Обсерватория	за	образование	и	пазар	на	труда	в	Matopolskie.
2	 Повечето	от	обсерваториите	в	Полша	се	възползват	именно	от	този	източник.	
3	 Пример	за	това	е	Обсерваторията	за	икономическо	прогнозиране	и	пазар	на	труда	в	Podlaskie.
4	 Пример	за	това	е	Обсерватория	на	пазара	на	труда	в	Mazowieckie
5	 Типичен	пример	за	това	е	Обсерваторията	в	Zachodniopomorskie.
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Разполагането	на	обсерватории	на	пазара	на	труда	в	повечето	полски	региони	би	следвало	
да	позволи	стандартизацията	на	техните	дейности.	Засега	обаче	това	не	е	така.	Регионал-
ните	власти,	възползвайки	се	от	идеята	за	самоуправление,	избраха	различни	решения	за	
финансиране	за	своите	обсерватории	на	пазара	на	труда,	както	и	различни	направления	за	
провеждане	на	изследвания.	В	зависимост	от	потребностите,	идентифицирани	на	регио-
нално	равнище,	някои	от	обсерваториите	на	пазара	на	труда	провеждат	изследвания,	тясно	
обвързани	с	пазара	на	труда	и	образованието.	В	някои	случаи,	анализите,	извършвани	от	
обсерваториите	на	пазара	на	труда,	имат	по-широк	обхват	и	включват	икономиката	(напри-
мер,	изследване	на	търсенето	на	работна	ръка	в	ключовите	индустрии	в	региона),	а	също	
така	се	опитват	да	правят	икономически	прогнози.

2.  Мрежа на обсерваториите на пазара на труда – участници, заинтересовани стра-
ни, взаимодействие и сътрудничество

В	рамките	на	своите	текущи	задачи	и	дейности	полските	обсерватории	на	пазара	на	труда	
се	свързват	към	мрежи	както	на	местно,	така	и	на	международно	равнище.	В	Полша	раз-
работването	на	устойчиви	форми	на	сътрудничество	между	обсерваториите	на	пазара	на	
труда	и	други	еквивалентни	звена	на	публичните	служби	по	заетостта,	отговорни	за	изпъл-
нението	на	политиката	на	пазара	на	труда	чрез	изследвания	и	анализи,	се	извършва	главно	
от	Националния	форум	на	обсерваториите	на	пазара	на	труда.	Към	настоящия	момент	са	
проведени	няколко	срещи	на	форума,	на	които	се	акцентира	на	следните	въпроси:

•	 2008	г.,	I	форум	–	учредително	събрание	–	създаване	на	редовен	обмен	на	информа-
ция	с	практическа	насоченост,	опит	и	добри	практики;

•	 2009	г.,	II	форум	–	обсъждане	на	методите	за	мониторинг	на	дефицитни	професии	
и	такива	с	излишък	на	работната	ръка;

•	 2010	г.,	III	форум	–	процедура	за	обществена	поръчка	в	областта	на	изследовател-
ската	дейност	по	въпросите	на	пазара	на	труда;

•	 2011	г.,	IV	форум	–	метод	за	измерване	на	индикатори,	описващи	състоянието	на	
младите	хора	на	пазара	на	труда	(в	съответствие	с	концепцията	на	Европейската	
мрежа	на	регионалните	обсерватории	на	пазара	на	труда	–	EN	RLMM).

Сътрудничеството	в	рамките	на	Националния	форум	на	обсерваториите	на	пазара	на	труда	
е	неформално	и	неофициално,	като	то	насърчава	разработването	на	съгласувана	методоло-
гия	за	изследвания	и	анализ.

Европейското	регионално	сътрудничество,	основано	на	мрежови	структури,	понастоящем	
е	 на	 ранен	 етап	 от	 своето	 развитие.	По-нататъшно	 разгръщане	ще	 стане	 възможно	 чрез	
интегрирането	на	регионалните	представители	в	конкретни	„групи	по	интереси“.	Има	ня-
колко	инициативи,	насочени	към	развитието	на	такива	структури	на	европейско	равнище,	
като	например	мерките,	предприети	от	Европейската	мрежа	за	мониторинг	на	регионални-
те	пазари	на	труда.	Тя	е	европейска	организация	с	идеална	цел.	Тяхната	цел	е	насърчаването	
на	единни	методи	за	извършване	на	изследвания	и	анализ	в	областта	на	мониторинга	на	
регионалните	пазари	на	труда.
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EN	RLMM	се	интересува	от	икономическите	и	социалните	въпроси,	засягащи	европейски-
те	страни.	Целите	на	мрежата	по	отношение	на	характера	на	взаимоотношенията	са	посо-
чени	в	Таблица	3.1.

Таблица 3.1.  Характер на институционалните връзки в рамките на  
целите, ръководени от EN RLMM

Основни цели Преобладаващ характер на 
институционалните връзки

Разпространение	на	общите	методи	на	изследване	и	
анализи,	свързани	с	регионалните	обсерватории	на	па-
зара	на	труда.

Оперативен	и	информативен

Насърчаване	на	информираността	на	функционирането	
на	регионалните	обсерватории	на	пазара	на	труда	като	
основен	инструмент	на	политиките	на	пазара	на	труда	в	
съответствие	с	Европейската	стратегия	за	заетост.

Информативен

Подобряване	на	мониторинга	на	регионалния	пазар	на	
труда.

Оперативен

Обмен	на	опит	и	разработване	на	обща	методология	за	
изследвания	и	анализи	за	мониторинг	на	регионалните	
пазари	на	труда.

Културен	и	информативен

Подобряване	на	функционирането	на	регионалните	па-
зари	на	труда	в	Европа.

Оперативен	и	информативен

Насърчаване	на	общоевропейски	(например	Евростат)	
стандарти	за	събиране,	обработка	и	представяне	на	ста-
тистически	данни	относно	пазара	на	труда.

Административен

Идентифициране	на	общи	потенциални	елементи	(на-
пример	подобряване	на	индикатори	за	трудовия	пазар)	
и	опит	за	свързване	и	хармонизиране	на	институциите	в	
мрежи.

Културен

Идентифициране	на	пропуски	в	знанията	по	въпросите	
на	регионалните	пазари	на	труда	(вземащите	решения,	
частния	сектор	и	изследователи).

Оперативен

Насърчаване	на	собствени	изследователски	резултати,	
постигнати	чрез	наблюдение	на	пазара	на	труда.

Информативен

Насърчаване	на	идеята	за	мониторинг,	изготвяне	на	пре-
поръки	за	усъвършенстване	и	въвеждане	на	дейностите	
сред	гражданите	на	ЕС	са	важни	допълнителни	цели.

Информативен

Силните	и	трайни	връзки	между	участниците	в	мрежата	се	определят	от	информационните	
и	оперативните	взаимоотношения.	Анализите	на	дейностите,	извършвани	в	мрежата,	по-
казват,	че	във	взаимните	контакти	присъстват	също	така	административни/процедурни	и	
културни	теми.	Тези	действия	не	са	пряко	обвързани	с	икономическия	фактор,	свързан	с	ма-
териални	и	финансови	сделки.	Извършването	на	скъпи	аналитични	и	изследователски	про-
екти	на	практика	зависи	от	източниците	на	тяхното	финансиране.	Това	включва	собствени	
средства	на	организацията,	финансиране	от	Европейския	съюз	и	изследователски	грантове,	
финансирани	от	бюджета	на	всяка	страна.	Мрежата	се	характеризира	със	своя	свободен,	до-
броволен	и	динамичен	характер	на	функционирането.	Членството	е	доброволно	и	може	да	
бъде	прекратено	при	оттегляне	от	сътрудничеството.	То	също	така	може	да	бъде	спонтан-
но	–	може	да	се	присъедините	по	всяко	време	без	да	е	необходимо	формализирането	на	този	
факт.	Тези	характеристики	указват	на	различие	между	сътрудничеството	между	членовете	
на	мрежата	и	т.	нар.	„публично-частни	партньорства“,	които	са	строго	институционализи-
рани	(сътрудничеството	се	регламентира	от	закона).
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Мрежовата	структура	в	RLMM	се	основава	на	следните	компоненти6:

•	 решенията	за	извършване	на	изследвания	и	анализи	и	тези	за	организирането	на	
срещи	и	конференции	се	вземат	колективно;

•	 потокът	на	информация	и	знания	(като	източник)	между	сътрудничещите	се	парт-
ньори	е	постоянен	и	дългосрочен;

•	 трансферът	на	информация	между	сътрудничещите	се	партньори	е	редовен,	най-
малкото	в	резултат	на	използването	на	съвременни	информационни	и	комуника-
ционни	технологии	(например,	телеконференции	между	членовете	на	Научния	ко-
митет	и	издаване	на	електронен	бюлетин,	информиращ	за	текущите	дейности	на	
мрежата);

•	 органите,	функциониращи	в	мрежата,	не	се	конкурират	помежду	си;

•	 всяка	организация	в	мрежата	изпълнява	собствените	си	задачи	и	участва	в	предпри-
етите	в	мрежата	инициативи,	така	че	всяка	институция	запазва	своята	индивидуал-
ност.	Освен	това,	сътрудничеството	позволява	постигане	на	синергични	ефекти.

Мрежовите	структури	за	сътрудничество	между	публичните	и	частните	органи	и	органи-
зации,	които	се	различават	от	известните	публично-частни	партньорства,	отговарят	на	по-
требността	от	сътрудничество,	основано	на	връзки	и	доверие.	Характерни	за	тази	мярка	са	
също	така	и	свободата	на	вземане	на	решения	в	избраната	област,	свободното	движение	на	
ресурси,	включително	на	знания	и	информация,	или	постигането	на	дългосрочно	продъл-
жение	на	проекта.

По-ефективното	 сътрудничество	може	да	осигури	даже	съвместни	изследователски	про-
екти,	 насърчаване	 на	 дейности	 чрез	 организиране	 на	 методологични	 семинари,	 както	 и	
създаване	на	обща	база	данни,	съдържаща	метаданни	относно	изследванията	и	анализите,	
извършени	в	рамките	на	сътрудничеството.

3.  Подляската обсерватория на пазара на труда и икономическите прогнози като 
пример на обсерваториите в Полша

Подляската	обсерватория	на	пазара	на	труда	и	икономическите	прогнози	функционира	като	
проект,	съфинансиран	от	Европейския	социален	фонд	по	Оперативна	програма	„Човешки	
капитал“,	приоритет	VIII	„Управление	на	регионалните	човешки	ресурси“	(Подляска	об-
серватория	на	пазара	на	труда	и	икономическите	прогнози	2009	г.).	Изпълнението	на	проек-
та	започна	на	1	юли	2008	г.,	а	завършването	му	е	планирано	за	31	март	2014	г.	

Цели на обсерваториите 

Основната	цел	на	проекта	е	осигуряването	на	текуща	надеждна	информация	за	социалните	и	
икономическите	условия	в	региона,	актуалните	тенденции	в	развитието	и	промени	в	прогно-
зите	за	икономиката	в	региона	(включително	пазара	на	труда)	и	за	нейната	среда	с	цел	улесня-
ване	на	процеса	на	вземане	на	решения	в	областта	на	социалната	и	икономическата	политика.

6	 	EN	RLMM:	www.regionallabourmarketmonitoring.net .

http://www.regionallabourmarketmonitoring.net
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Основната	цел	се	постига	чрез	специфични	цели,	отразени	в	следните	дейности:

•	 разработване	на	методология	за	прогнозиране	на	икономическите	промени	(вклю-
чително	промени	в	пазара	на	труда)	в	региона,	т.	е.	система	за	събиране,	анализи-
ране	и	актуализиране	на	икономическите	данни,	съчетана	с	прогнозиране	на	бъде-
щите	икономически	развития	и	техните	последици;

•	 разработване	и	въвеждане	на	система	за	управление	на	бизнес	информация,	която	
подпомага	процеса	на	вземане	на	решения	в	социалната	и	икономическата	поли-
тика	 (система	 за	 придобиване	 и	 споделяне	 на	 информация	 за	 пазара	 на	 труда	 и	
икономиката	в	региона,	използваща	каналите	за	разпространение,	адаптирани	към	
нуждите	на	потребителите	на	информация).	Функционирането	на	обсерваторията	
се	основава	на	архитектура	на	процеса	на	представянето	на	модели	–	основните	
функционални	блокове	и	техните	връзки	в	системата.	В	графичното	представяне	
на	схемата	във	Фигура	2,	основните	функции	на	системата	са	посочени	в	черно.

Фигура 3.2.  Моделът на функциониране на Подляската обсерватория  
на пазара на труда и икономическите прогнози

Според	примерната	схема,	първата	стъпка	на	обсерваторията	е	да	получи	информацията,	
необходима	за	изготвянето	на	ключовите	й	продукти.	Тази	функция	се	изпълнява	от	моду-
ла	„Получаване	на	информация“.	Модулът	„Достъп	до	въведена	информация“	се	основава	
както	на	първични	източници	(изследвания),	така	и	на	вторични.	Информацията	се	полу-
чава	на	интервали,	определени	с	Изследователския	план	и	с	Информационните	листи	на	
продуктите.	Получената	информация	се	подава	от	модула	„Получаване	на	информация“	на	
модулите	„Анализ	и	прогнозиране“	и	„Съхраняване	на	информация“.

Продуктите	на	обсерваторията	се	изготвят	на	базата	на	получената	информация.	Продукти-
те	са	изследвания,	анализи	и	прогнози,	разработени	за	сходни	или	близки	информационни	
потребности	в	посочения	обхват.	Информационните	листи	за	продуктите	съставляват	ос-
новата	за	определяне	на	продуктите.	Приетият	продуктов	подход	към	резултатите	на	рабо-
тата	на	обсерваторията	позволява	тяхната	пълна	измеримост	и	отчетност.	Той	позволява	
получаването	на	маркетингов	ефект	под	формата	на	ясно	идентифицирани	информационни	
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ресурси,	лесно	разпознаваеми	от	клиентите.	В	първоначалния	модел	на	доставка	бяха	пред-
ложени	девет	продукта	в	пет	тематични	области.	Това	е	резултат	от	анализа	на	информа-
ционните	потребности,	извършен	в	рамките	на	проекта.

Резултати и ефекти от дейността на обсерваториите

Фигура 3.3.  Набор от продукти, прилагани от Подляска обсерватория  
за икономически и трудово-пазарни прогнози

Източник:	Podlaskie	Labour	Market	and	Economic	Forecasts	Observatory	(2009).

Продуктите	предоставят	специфична	експертиза	в	сферата	на	интересите	на	обсерваторията:

1)	Индикатори за икономиката на Подляски:	набор	от	базови	индикатори	за	икономи-
ката	на	региона,	публикуван	веднъж	месечно.	Икономически	наблюдател	на	Подляски	–	
информация	за	социалните	и	икономическите	промени	в	региона,	характеризирани	с	ба-
зовите	социално-икономически	индикатори	за	конкретен	период	от	време,	придружена	с	
експертен	коментар,	публикуван	веднъж	на	тримесечие.	Тези	индикатори	имат	за	цел	да	
представят	най-актуалната	статистическа	информация,	даваща	картина	за	развитието	на	
социално-икономическото	положение	в	региона.

2)	Ключови сектори в регион Подляски:	продукт,	който	анализира	положението	в	ключо-
вите	сектори	на	икономиката	на	региона	чрез	предоставяне	на	информация	в	следните	
области:	SWOT	анализ,	сравняване	на	размерите	на	местния	и	на	глобалния	пазар,	ана-
лиз	на	обема	на	износа,	търсене	на	работна	ръка,	равнище	на	заплащане	за	конкретни	
професии	в	сектора	и	т.	н.	Средно	на	година	се	изследват	два	сектора.

3)	Сили, движещи икономиката на Подляски:	анализ	на	областите	на	икономически	рас-
теж	и	на	иновациите	в	Подляски.	От	една	страна,	те	представляват	областите,	иденти-
фицирани	в	глобалната	икономическа	ситуация	като	такива	със	сериозен	потенциал	за	
растеж,	и	те	не	съществуват	в	региона	Подляски;	от	друга	страна,	те	не	са	обичайни,	но	
имат	шанс	за	бърз	растеж.	Средно	на	година	се	изследват	два	сектора.
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4)	Карта	на	професиите	и	квалификациите	в	регион	Подляски:	анализ на търсенето на 
работна ръка в Подляското воеводство, изготвен на базата на предложенията за 
работа, обявени в десетки местни и регионални източници. Този анализ дава голя-
мата картина на пазара на труда, като отчита не само професиите и квалифика-
циите, но също така и компетенциите. Работните места се наблюдават непрекъс-
нато, а докладът с резултатите се публикува годишно.

5)	Бъдещи професии:	анализ	на	търсенето	на	работна	ръка	на	западните	пазари,	които	се	
характеризират	с	по-високо	равнище	на	развите	от	това	на	полския	пазар	и	на	пазара	в	
Подляски.	Този	анализ	се	ивършва	чрез	използване	на	обявите	за	работа,	които	се	поя-
вяват	в	британските	и	американските	интернет	портали;	анализът	и	представянето	на	
резултатите	се	извършва	с	помощта	на	инструменти	на	информационните	технологии,	
разработени	специално	за	този	продукт.

6)	Дипломирани лица в регион Подляски:	анализ	на	професионалните	кариери	на	дипло-
мираните	лица	с	различна	степен	и	в	различна	област	на	образование,	обучени	в	регион	
Подляски.	Веднъж	годишно	се	прави	изследване	на	избрана	категория	лица.

7)	Карта на образованието в регион Подляски:	електронна	база	данни,	включваща	на-
личните	в	Подляски	форми,	равнища	и	области	на	образование.

8)	Мониторинг на възнагражденията в регион Подляски:	система	за	обмен	на	информа-
ция	относно	равнищата	на	заплащане	в	региона,	представена	по	сектори	и	професии.

Изготвените	продукти	впоследствие	се	предават	на	модулите	„Разпространение	и	обмен	
на	информация“	и	„Съхранение	на	информация“.	Модулът	„Разпространение	и	обмен	на	
информация“	има	за	цел	предоставянето	на	продуктите	на	обсерваторията,	изготвени	в	под-
ходяща	форма	за	избрани	клиенти.	Това	се	постига	с	използването	на	четири	типа	канали	
за	разпространение:	електронен	формат,	на	хартиен	носител,	преки	срещи	и	масмедии.	Не-
обходим	елемент	за	действието	на	избраните	продукти	е	взаимодействието	с	потребителя/
клиента	на	обсерваторията.	За	тази	цел	се	осигуряват	двупосочни	потоци	от	информация	–	
от	обсерваторията	и	към	нея.

Важна	характеристика	на	разработения	модел	е	неговата	способност	за	самоизучаване,	кое-
то	гарантира	стабилността	на	системата	на	обсерваторията.	Тази	задача	се	изпълнява	от	
модула	„Параметризация	на	пазара“.	На	входа	на	модула	се	подават	данните	от	изследва-
нията	относно	потребностите	от	информация	за	пазара	на	труда	в	региона.	Резултатът	на	
функционалността	на	модула	 е	изменен	изследователски	план.	Тази	функционалност	на	
модула	„Параметризация	на	пазара“	позволява	адаптирането	на	работата	на	обсерваторията	
към	променящите	се	условия	на	регионалния	пазар	на	труда.

Цялата	информация	и	знанията,	придобити	и	създадени	от	обсерваторията,	се	съхраняват	в	
модула	„Съхранение	на	информацията“.	Обработването	на	събраната	информация	позволя-
ва	създаването	на	нови	знания	и	информация,	като	прогнози,	анализи	и	компилации.

В	заключение,	общата	концепция	на	модела	се	основава	на	необходимостта	от	разработва-
не	на	два	ключови	процеса:	главен	оперативен	процес	и	процес	за	подобряване	на	работата.	
Този	подход	гарантира	спазването	на	изискването	за	цикличен	характер	на	работата	и	не-
прекъснатост	на	текущите	анализи	и	прогнози.
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В	допълнение	към	това,	устройството	на	модулите	с	ясно	дефинирани	входящи	и	изходящи	
данни	позволява	разпределението	на	задачите	с	оглед	на	изпълнителите	и	техните	компе-
тенции.

Следователно,	основните	изисквания	към	модела	са	за	осигуряване	на	дейностите,	декла-
рирани	в	проекта,	а	именно:

•	 придобиване	 и	 анализиране	 на	 информация	 и	 прогнозиране	 на	 икономическите	
развития;

•	 разполагане	с	текуща	и	историческа	социално-икономическа	информация	за	региона;

•	 предоставяне	на	информация	на	лицата,	вземащи	решения	за	пазара	на	труда.

5.  Подляската обсерватория на пазара на труда и икономическите прогнози като 
пример на учеща се организация

Проектът	„Подляска	обсерватория	на	пазара	на	труда	и	икономическите	прогнози“	може	да	
бъде	описана	като	учеща	се	организация,	в	която	знанията	и	уменията	на	персонала	систе-
матично	се	увеличават	и	проектът	се	развива	в	по-комплекси	форми.

Тук	е	уместно	да	се	подчертаят	характеристиките	на	„учеща	се	организация“.	На	основата	
на	анализ	на	въпроса	може	да	се	направи	заключението,	че	учещите	се	организации	без	
съмнение	са	положителни.	Учещата	се	организация	е	един	вид	идеал,	който	трябва	да	бъде	
следван	както	от	съвременните	организации,	така	и	от	техните	служители.	Учещата	се	ор-
ганизация	предоставя	място,	задружен	персонал,	място,	където	служителите	могат	да	се	
развиват	лично	и	интелектуално,	не	само	чрез	обучения,	но	и	като	неразделна	и	непрекъс-
ната	част	от	работата.	Нейната	структура,	култура	и	ресурси	позволяват	на	отделните	лица	
и	на	екипите	да	прилагат	творческо	мислене	и	колективни	усилия.	По	този	начин	хората	
виждат	голямата	картина	и	развиват	по-добро	разбиране	на	света	около	тяхната	организа-
ция.	Ръководството	на	тези	организации	съдейства	за	осъзнаването	на	общата	цел,	премах-
ва	пречките	в	обучението	и	гарантира	получаването	от	страна	на	служителите	на	редовна	
обратна	връзка	и	ползи	от	резултатите	на	обучението	(Olejniczak,	Rok	и	Ptoszaj	2012:	83).

Учещата	 се	 организация	 притежава	 качествата	 на	жив	 организъм	 –	 тяло,	 което	 е	 живо,	
развива	се,	учи.	Такива	организации	притежават	добри	възможности	за	системен	анализ,	
генериране	на	идеи	и	техния	критичен	подбор,	натрупване	на	знания,	експериментиране.	
Ученето	е	тяхната	основополагаща	стойност.	Следва	да	бъде	подчертано,	че	тези	процеси	
на	учене	са	интегрирани	с	целите	на	организацията	и	им	съответстват.	Всички	дейности	са	
насочени	към	увеличаване	на	конкурентните	ползи,	по-доброто	разбиране	на	клиентите	и	
непрекъснатото	подобряване	на	качеството	на	дейностите	и	продуктите.

В	дефиницията	на	учеща	се	организация,	способността	на	учещата	се	организация	да	се	
променя	непрекъснато	е	от	голямо	значение.	Техните	служители	притежават	способността	
да	идентифицират,	да	анализират	критично,	и	при	необходимост,	могат	да	променят	своя	
модел	на	мислене.	Учещите	се	организации	не	могат	да	се	задоволят	с	адаптиране	на	свои-
те	действия	и	поведение	към	средата	–	те	също	така	трябва	да	могат	да	се	трансформират	
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значително	в	резултат	на	вътрешни	импулси.	Те	могат	да	предвиждат	и	да	предхождат	ево-
люцията	на	средата	и	дори	да	инициират	промени.

С	оглед	на	гореизложените	дефиниции,	обсерваторията	разполага	с	ресурси,	които	могат	
да	бъдат	наречени	„учещи	се“.	Освен	това,	начинът	на	развитието	указва	на	непрекъснат	
растеж	на	организацията.	„Ученето“	на	човешките	ресурси	е	отразено	в	следните	области:

1) Компетенции	и	квалификации	на	служителите:

•	 Всички	служители	имат	завършено	университетско	образование	в	ключови	обла-
сти,	по-специално	икономика	и	социология.

•	 Целият	екип	продължава	своето	обучение	на	следдипломно	равнище,	като	придо-
бива	квалификации	в	различни	области:	методология	на	социалните	изследвания	
и	на	пазара,	образователни	компетентности,	държавни	поръчки,	управление	на	чо-
вешките	ресурси	и	т.	н.

•	 Двама	служители	карат	докторантури	в	областта	на	икономиката,	те	притежават	
голям	опит	в	областта	на	изследванията	и	анализите.

•	 Всички	членове	на	екипа	на	проекта	непрекъснато	увеличават	своите	придобити	
умения	и	компетентности	чрез	курсове	за	обучение	и	семинари.

•	 Семинарите	се	финансират	от	фондовете	на	проекта,	от	бюджета	на	воеводските	
бюра	по	труда,	както	и	със	собствени	средства	на	членовете	на	екипа.

2)	Обхват	на	изследванията	и	анализите:

•	 Планираното	изпълнение	на	основните	задачи,	които	отговарят	на	целите	на	про-
екта,	а	именно	–	постигането	на	резултати	под	формата	на	продукти,	се	допълва	със	
стартирането	на	допълнителни	проекти,	чиято	значимост	се	определя	от	текущите	
нужди	на	потребителите	на	информация.

3)	Организационни	промени	в	проекта:

4)	Установяване	на	сътрудничество	с	други	сходни	институции	в	Полша	и	в	чужбина	(на-
пример,	международно	сътрудничество	с	германското	бюро	по	труда	с	цел	разработване	
на	модел	за	мониторинг	на	положението	на	младите	хора	на	европейския	пазар	на	труда).

5)	Участие	на	членове	на	екипа	в	различни	работни	групи	и	комитети,	имащи	за	цел	разра-
ботването	на	икономическите	и	социалните	политики	в	региона	–	възползване	от	знани-
ята	на	персонала	и	резултатите	от	изследванията,	получени	в	рамките	на	проекта.

Промените	във	функционирането	на	обсерваторията	могат	да	бъдат	повлияни	от	вътрешни	
и	външни	фактори.	Външните	фактори	включват:	законодателни	промени,	промени	в	ико-
номиката	и	пазара	на	труда,	промени	в	очакванията	на	потребителите	на	продукти.	Вътреш-
ните	фактори	са	компетентностите	на	персонала	и	одобрението	на	висшестоящите.
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Фигура 3.4.  Фактори, определящи развитието на Подляската обсерватория  
за икономически и трудово-пазарни прогнози

И	 двата	 типа	 фактори	 оказват	 значително	 въздействие	 на	 развитието	 на	 обсерваторията.	
Външните	фактори	създават	формална	рамка	за	функционирането	на	проекта	в	отговор	на	
появата	на	нови	изисквания	–	те	насърчават	дейността	на	нови	равнища	на	аналитичното	
изследване	и	развиват	знанията	и	опита	на	обсерваторията	като	организация	и	на	нейните	
човешките	ресурси.	Вътрешните	фактори	се	определят	с	процесите	на	самообучение	и	са-
моусъвършенстване	на	организацията,	независимо	от	обстоятелствата,	породени	от	средата.

6.  Регионалните обсерватории на пазара на труда и икономическото развитие и 
агенциите за регионално развитие в Полша7 

Когато	се	описват	структурата	и	функциите	на	обсерваториите	на	пазара	на	труда	в	Полша,	
задължително	трябва	да	бъдат	поставени	и	в	контекста	на	широко	разпространените	аген-
ции	за	регионално	развитие.	Двата	типа	институции	се	кооперират	за	целите	на	регионал-
ното	развитие	и	маркетинг.	

Терминът	 „Агенция	 за	 регионално	 развитие“	 се	 отнася	 до	 всички	 единици	 след	 ниво	
NUTS-5	(местно	ниво	община),	чийто	ключов	мандат	е	по-широкото	социално-икономи-
ческо	развитие	на	областта,	в	която	те	оперират.8	Повечето	АРР	работят	на	принципа	на	
организациите	с	нестопанска	цел	и	се	считат	за	Организации	в	подкрепа	на	бизнеса	(ОПБ).	
Основните	тематични	сфери	на	дейността	на	АРР	са:

– Развитие	и	конкурентоспособност	на	МСП
– Иновации

7	 	Тази	част	представлява	Агенции	за	регионално	развитие	като	подобни	структури	на	обсерваториите	на	пазара	на	
труда.	Идеята	е,	че	двете	структура	могат	да	се	допълват,	заместват,	сътрудничат	и	т.н.	
8	 	Тоест	терминът	АРР	не	включва	организации,	занимаващи	се	изключително	с	трансфер	на	технологии,	иновации,	

схеми	за	финансови	инструменти,	и	др.
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– Развитие	на	ЧР
– Сфера	местно	и	регионално	управление,	включително	развитие	на	инфраструктурата
– Селски	региони
– Трансгранично,	междурегионално	сътрудничество
– Международно	сътрудничество
– Външни	инвестиции,	включително	преки	чуждестранни	инвестиции
– Здравеопазване

Най-първата	АРР	в	Полша	е	регистрирана	през	1991	г.,	заедно	с	шест	други	АРР,	създадени	
през	същата	година.	В	наши	дни	има	54	агенции	за	регионално	развитие	на	ниво	NUTS-2	
(регионално),	NUTS-3	(подрегионално)	и	NUTS-4	(област)	от	които	33	(62	%)	са	създадени	
в	периода	1991–1997	г.

В	таблицата	по-долу	е	показана	разбивка	на	АРР	по	регион/населено	място	на	ниво	NUTS-2.

Таблица 3.2.  АРР по региони
Име на региона Брой на АРР в региона
Долносилезки 5
Куявско-Поморски 2
Люблински 4
Любушки 1
Лодзки 4
Малополски 5
Мазовецки 2
Ополски 2*
Подкарпатски 6
Подляски 3
Поморски 2
Силезки 9
Швентокшиски 3
Варминско-Мазурски 4
Великополски 2
Западнопоморски 3
ОБЩО 57

* Един в процес на ликвидация

В	 допълнение	 към	АРР	 имат	 повече	 от	 100	 други	ОПБ,	 създадени	 като	 организации	 „с	
нестопанска	цел“	под	формата	на	сдружения	или	фондации,	или	свързани	с	членски	орга-
низации	на	бизнеса,	като	например	търговски	камари	и	работодателски	съюзи.	Тези	ОПБ	
не	се	подкрепят	от	самоуправлението	на	никое	ниво,	по	отношение	на	участие	в	собствения	
капитал,	въпреки	че	техните	роли	и	отговорности	са	аналогични	на	тези	на	АРР.

Първоначалното	създаване	на	полските	АРР	се	основава	на	две	ключови	инициативи,	които	
се	провеждат	в	началото	и	средата	на	90-те	години:	1)	интервенции	за	местно	икономическо	
развитие	(МИР),	финансирани	от	програма	ФАР	и	2)	преструктуриране	на	някои	сектори,	
особено	на	губещи	държавни	предприятия.	Те	са	последвани	от	подкрепа	на	програмата	за	
регионално	развитие,	финансирана	със	средства	по	програма	ФАР.	В	по-широк	смисъл,	не-
обходимостта	от	АРР	е	генерирана	поради	значителна	слабост	или	липсата	на	публични	ин-
ституции	на	регионално	ниво,	както	и	необходимостта	да	се	търсят	нови	финансови	източ-
ници	за	социално-икономическо	развитие,	особено	в	най-необлагодетелстваните	региони	
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на	Полша.	Тази	концепция	за	създаването	на	АРР	довежда	до	неравномерно	разпределение	
на	АРР	в	страната	в	края	на	90-те	години,	създавайки	значителни	различия	в	регионалния	
капацитет	и	опита	в	работата	с	финансирането	от	ЕС	и	неговата	ефикасност.	АРР	с	техните	
роли	и	мандати	по	това	време	се	оказват	неадекватни	заместители	на	дългосрочна	нацио-
нална,	регионална	и	местна	политика	за	социално-икономическо	развитие,	и	могат	да	бъдат	
възприемани	като	изолирани	субекти	в	тази	сфера,	поради	липсата	на	независими	органи	с	
достатъчни	правомощия	за	планиране	и	прилагане	на	политиката	за	регионалното	развитие	
и	сближаване.9

Наследството	на	90-те	години	има	известно	влияние	върху	съвременния	подход	към	АРР	
и	тяхната	роля.	Дори	и	днес	няма	никаква	връзка	между	ключови	социално-икономически	
променливи	в	региона	(например	заетост,	брой	МСП,	БВП	на	глава	от	населението,	и	т.н.)	и	
броя	на	АРР	в	региона.	Така	в	различните	области	местното	самоуправление	поема	ролята,	
която	на	други	места	изпълняват	АРР.

Политическата	среда	и	разнообразието	на	източници	за	финансиране	на	АРР	водят	до	доста	
разнообразна	структура	на	собствения	капитал	на	агенциите	за	регионално	развитие	в	стра-
ната.	Капиталът	е	осигурен	от	следните	финансови	източници:

– Публична	администрация	(самоуправление	от	всички	ешелони);
– Корпорацията	за	индустриално	развитие	–	КИР	(държавна	агенция);
– Организации	в	подкрепа	на	бизнеса,	включително	членски	организации	на	бизнеса;
– Финансови	институции;
– Частни	предприятия.

Графиката	по-долу	представя	разбивка	на	собствеността	върху	капитала.

Фигура 3.5.  Собственост на капитала в АРР в Полша

Самоуправление

КИР

Частен	сектор

Други

56 %

18 %

9 %

Самоуправлението	от	всички	ешелони	остава	основен	акционер	в	АРР,	но:

– Само	5	АРР	са	собственост	повече	от	90	%	на	самоуправлението;
– 25	АРР	имат	дялово	участие	на	държавната	Корпорация	за	индустриално	развитие	(от	

символичния	1	%	до	50	%);	но	средният	дял	в	тези	АРР	е	приблизително	20	%;
– 10	АРР	са	притежавани	повече	от	50	%	от	частния	сектор	или	негови	организации.

9	 	В	повечето	случаи,	АРР	в	Полша	са	създадени	доста	преди	през	1999	г.	да	се	появят	автономните	NUTS-2	и	NUTS-4	
региони.
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По-голямата	част	от	АРР	са	регистрирани	под	формата	на	акционерно	дружество,	4	като	
дружество	с	ограничена	отговорност	и	2	като	фондации.

Широкото	участие	на	различните	заинтересовани	страни	в	капиталовата	структура	на	АРР	
предоставя	възможности	за	изграждане	на	стабилни	и	устойчиви	организационни	структури,	
заедно	с	разумно	намаляване	на	политиката	и	нейното	влияние	върху	дейностите	на	АРР.

Развитие и еволюция на ролята на АРР в годините 1991–2013 г.

Според	Полската	(национална)	асоциация	на	агенциите	за	регионално	развитие	в	момента	
в	страната	има	57	АРР.	През	периода	1991–2010	г.	са	закрити	само	2	агенции,	поради	затруд-
нения	с	ликвидността	или	корпоративното	управление.

Ролите	и	отговорностите	на	АРР	са	се	променяли	нееднократно	и	са	еволюирали	в	про-
дължение	на	20	години	политическа	и	социално-икономическа	трансформация.	АРР,	пър-
воначално	създадени,	за	да	се	занимават	с	местните	програми	за	икономическо	развитие	
и	преструктурирането	на	големите	местни	държавни	предприятия,	в	момента	имат	много	
по-различни	профили	на	дейностите	и	политическите	интервенции,	от	първоначално	тър-
сените.	Схемата	по-долу	показва	ключови	ориентири	в	ролята	на	АРР	за	развитието.

Фигура 3.6.  Еволюция на ролите на АРР в Полша

местно	икономи-
ческо	развитие	
и	местно	пре-
структуриране	на	
предприятията

финансови	инстру-
менти:	структурира-
ни	заеми,	микрокре-
дити	и	equity	finance
•		едно	гише	за	МСП
•		външни	инвес-
тиции

•		други	мерки	в	под-
крепа	на	МСП

управление	
на	фондове	от	
предприсъединител-
ната	помощ,	като	
представител	на	Из-
пълнителната	аген-
ция	и	на	Структур-
ните	фондове,	като	
част	от	Управляващ	
орган	или	Междинна	
институция

Може	да	се	каже,	че	има	редица	фактори,	които	допринасят	за	цялостния	успех	на	АРР	в	
Полша.	Те	са	изброени	по-долу.

– Повечето	от	АРР	в	страната	са	създадени	с	пари	в	брой	и	апортни	вноски	от	местното	и	
регионално	управление.	Апортните	вноски	под	формата	на	собственост,	основно	за	офис	
цели,	но	понякога	и	за	развитие	на	функционални	бизнес	модели10,	се	оказват	един	от	ос-
новните	моменти	за	тези	организации	по	пътя	им	към	устойчивост	в	дългосрочен	план.	
Друг	фактор	за	успеха	е	дългосрочната	политика	за	подкрепа	на	АРР	по	пътя	на	децентра-
лизация	на	държавната	администрация,	която	е	много	по-съобразена	с	процеса	на	регио-
нализация	на	страната	и	овластяване	на	регионите	и	самоуправлението	на	областите.

– Отчетено	е,	че	8	АРР	са	получили	безвъзмезден	капитал	и	оперативни	грантове	от	сред-
ствата	на	ЕС	и	DFID	в	периода	1991–1995	г.	По-голямата	част	от	тях	са	създали	финансо-
ви	механизми	за	МСП,	под	формата	на	микрокредит,	структурирано	финансиране	за	ма-
лък	бизнес,	собствен	капитал	или	гаранционна	схема.	Финансовите	инструменти,	пред-

10	 	Например	за	бизнес	инкубатори,	технологични	паркове,	центрове	за	технологични	иновации,	и	др.
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лагани	на	регионално	и	подрегионално	ниво	по	време	на	значително	високи	темпове	на	
инфлация	и	лихвени	проценти	допринесоха	значително	за	постигането	на	устойчивост	
на	АРР	и	единиците	със	специално	предназначение,	създадени	да	работят	с	агенциите.

–	 По-голямата	част	от	АРР	са	придобили	опит	в	подпомагането	на	МСП	в	областта	на	
професионалните	бизнес	информационни	услуги,	съвети	за	стартиране	на	бизнес	и	кон-
кретни	съвети	и	подкрепа	за	бизнеса/сектора.

–	 По	отношение	на	уменията	и	опита	в	политики	и	мерки	за	местно,	регионално	и	разви-
тие	на	частния	сектор,	АРР	са	далеч	по-обезпечени	в	сравнение	с	органите	на	публична-
та	администрация.	С	дългогодишен	практически	опит	в	работата	с	програми	и	проекти	
в	съответствие	с	най-добрите	практики,	те	могат	да	работят	смислено	с	министерства	и	
всички	ешелони	на	самоуправлението.

–	 АРР	 се	 включват	 в	 различни	инициативи,	 включително	и	инициативи	на	Общността,	
които	разширяват	техния	опит	и	експертиза.

–	 В	резултат	на	реформа	от	1999	г.	на	регионалната	администрация,	АРР	базирани	в	по-
големите	градове	значително	укрепват	позицията	си,	като	се	превръщат	в	ключов	играч	
и	мозъчен	тръст	в	инициативите	за	регионално	развитие	и	програмиране.	Скоро	след	
това	 те	 са	 избрани	 от	 националната	 власт	 и	 интегрирани	 в	 регионалните	 и	 секторни	
програми,	като	канал	за	насочване	на	публични	интервенции	в	регионите.	Това	следва	
общите	настроения,	че	няма	да	има	никаква	структура	на	националната	администрация	
на	ниво	NUTS-2	за	изпълнение	на	интервенции	в	областта	на	конкурентоспособността	и	
регионалното	развитие.	През	2002	г.	на	16	АРР	е	възложено	управлението	на	средствата	
по	ФАР,	първоначално	под	режим	DIS	и	EDIS,	а	през	2004	г.	за	структурните	фондове

20-те	години	развитие	на	системата	на	АРР	в	Полша	довеждат	до	изграждане	на	специфич-
ни,	 понякога	 индивидуални,	 експертиза	 и	 бизнес	 профили	 на	 тези	 институции.	 Техните	
профили	са	сходни	с	някои	други	организации	за	подкрепа	на	бизнеса	(ОПБ),	които	нямат	
местно/регионално	държавно	участие.	Характеристиките	и	функциите	са	описани	в	табли-
цата	на	типологията	на	АРР	по-долу.

Таблица: 3.2.  Функции на АРР в Полша

Типология на услугите Тип АРР
Консултантски	услуги	за	стартиране	на	бизнес	 NUTS-2,	NUTS-4
Професионална	информация	за	услуги	за	бизнеса NUTS-2,	NUTS-4
Специфични	консултантски	услуги	за	бизнеса NUTS-2,	NUTS-4
Финансови	инструменти NUTS-2,	NUTS-4
Обучение NUTS-2,	NUTS-4
Публична	инфраструктура NUTS-2,	NUTS-4
Иновационна	и	технологична	инфраструктура NUTS-2,	NUTS-4
Работа	в	мрежа	с	други	ОПБ NUTS-2
Стратегии	за	регионално	развитие NUTS-2
Инструмент	за	управление	на	средствата	на	национални	и	
регионални	власти

NUTS-2

Услугите	на	АРР	и	участието	в	различни	инициативи	са	представени	по-долу,	на	базата	на	
анализи	на	регионални	казуси	за	АРР	от	ниво	NUTS-2	и	NUTS-4,	намиращи	се	в	район	–	
Варминско-Мазурски.
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NUTS-2:  Варминско-Мазурска АРР

Тази	АРР	се	намира	в	град	Олщин,	столица	на	Варминско-Мазурския	регион	с	най-нисък	
БВП	на	глава	от	населението	и	най-високо	ниво	на	безработица	в	страната,	дължащи	се	на	
неконкурентна	структура	на	регионалната	икономика	и	слаб	местен	потенциал	за	сектори	и	
индустрии	с	висока	добавена	стойност.	Познат	с	уникалната	си	девствена	природа,	с	много-
бройни	езера	и	гори,	регионът	е	една	от	основните	вътрешни	ваканционни	дестинации.	Ре-
гионът	с	площ	24	173	km2	и	с	население	1,4	милиона	(гъстота	на	населението	59/km2	спрямо	
122/km2	общо	за	страната,	най-ниска	в	страната)	граничи	с	Русия	(Калининградска	област)	
и	с	Литва,	има	1	АРР	на	ниво	NUTS-2	и	още	една	на	ниво	NUT-3/4,	заедно	с	около	16	ОПБ.	
По-долу	е	показана	сбита	карта	на	местоположението	на	региона,	заедно	с	административ-
ните	граници	на	NUTS-4	областите.

Фигура 3.7.  Административни области в Полша

В	Олщин	има	и	две	институции	за	висше	образование.

Варминско-Мазурската	АРР	е	създадена	1993	г.	като	инициатива	отдолу-нагоре	на	месното	
самоуправление	на	регион	Олщин,	и	по	това	време	(преди	NUTS	реформата)	съставлява	
около	30	%	от	настоящия	размер	на	NUTS-2	региона.	С	подкрепата	на	ФАР	1992	Програма	
за	регионално	развитие,	агенцията	получава	финансиране	от	ЕС	и	ограничено	изграждане	
на	капацитет	за	период	от	2,5	години,	за	да	се	подпомогне	старта	на	дейността	на	агенци-
ята.	В	периода	1993–1998	АРР	е	в	състояние	да	осигурява	само	основни	услуги	за	МСП,	
които	първоначално	са	плащани	от	сектора	частично,	а	след	това	изцяло,	и	има	сериозни	
трудности	да	запази	финансова	стабилност.	След	въвеждането	на	NUTS-2	регионите	през	
1999	г.,	автономният	регион	става	ключов	акционер	в	АРР,	което	открива	нови	възможности	
в	рамките	на	мандата	за	регионалното	развитие,	даден	на	новата	власт	в	региона.

В	периода	1999–2010	г.	АРР	получава	голяма	техническа	помощ	за	въвеждане	на	нови	услу-
ги	за	предприятията	и	получава	мандат	за	управление	на	грантови	схеми	в	рамките	на	но-
вата	интервенционна	логика	на	ФАР,	концентрирайки	се	върху	регионалното	и	социалното	
сближаване,	управлявани	от	полската	Агенция	за	развитие	на	предприятията.	АРР	получа-
ва	DIS/EDIS	акредитация	и	оперативно	финансиране,	за	да	изпълнява	новите	си	задачи,	а	
впоследствие	й	е	вменено	управленско	качество	за	изпълнение	на	програми,	финансирани	
от	Структурните	фондове,	насочени	към	развитието	на	частния	сектор.

В	момента	АРР	управлява	следните	програми/услуги:
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Програми и проекти, специфични за АРР NUTS-2

–	 Дейности,	специфични	за	управление	на	програми,	свързани	с	изпълнението	на	Сектор-
на	оперативна	програма	(Конкурентоспособност,	ЧР)

–	 Ключов	партньор	на	регионалната	 власт	по	отношение	на	мерки	на	РОП,	 свързани	 с	
МСП	и	работата	в	мрежа	с	регионални	ОПБ

Други проекти, специфични за АРР/ОПБ

– Услуги	на	едно	гише,	финансирани	чрез	ОП	ЧК/ИИ,	с	набор	от	акредитирани	консултанти

– Подкрепа	за	трансфер	на	технологии,	съфинансирана	от	ОП	ИИ

– Мозъчен	тръст	за	външни	инвестиции

– Структуриран	заемен	механизма	за	финансиране	на	малкия	бизнес	(с	текуща	капитали-
зация	от	около	€4,8	милиона).

NUTS-4:  Джялдовска АРР

Джялдовската	АРР	е	създадена	през	1994	г.,	като	тогава	се	намира	в	Чехановското	вой-
водство.	Община	Джялдово	става	част	от	новия	NUTS-2	регион	със	столица	Олщин	през	
1999	г.11	АРР	е	създадена	в	резултат	на	Програмата	 за	подкрепа	на	местни	инициативи	
ФАР	1992,	на	базата	на	концепцията	 за	местно	икономическо	развитие.	По	това	време	
основната	бизнес	стратегия	е	съсредоточена	върху:	1)	предоставяне	на	основни	консул-
тантски	и	информационни	услуги	за	микро	бизнес,	2)	механизъм	за	гарантиране	на	заеми,	
3)	съживяване	на	града,	4)	програми	за	преквалификация	за	бивши	служители	на	държав-
ните	земеделски	стопанства,	5)	управление	на	преобразуването	на	неформалната	местна	
търговска	политика	в	официална	правна	рамка,	основана	на	подзаконови	нормативни	ак-
тове	на	местния	съвет.

С	течение	на	времето	АРР	успешно	стартира	подрегионално	звено	за	насърчаване	на	инвес-
тициите,	получава	финансиране	за	създаване	на	подрегионален	механизъм	за	микро	заеми	и	
привлича	по-голямо	финансиране	за	разширяване	на	първоначалния	механизъм	за	гаранти-
ране	на	заемите	върху	целия	регион.	Техният	гаранционен	фонд	получава	собствен	капитал	
от	регионалните	власти	и	Bank	Gospodarstwa	Krajowego,	банка	за	развитие,	собственост	на	
държавата,	като	разпростира	своите	дейности	върху	целия	NUTS-2	регион.	През	2000–2002	
АРР	учредява	две	отделни	юридически	лица,	които	да	управляват	заемните	и	гаранционни	
схеми.	В	момента	текущата	им	капитализация	е	около:

– €4	милиона	(гаранционна	схема)
– €2,6	милиона	(механизъм	за	микро	заеми)

Както	Варминско-Мазурската,	така	и	Джялдовската	АРР,	имат	мрежа	изнесени	офиси/сате-
литни	офиси	в	целия	регион,	като	техните	обхвати	на	подкрепа	не	се	застъпват.

11	 	В	момента	бившето	Чехановско	войводство	е	част	от	три	отделни	NUTS-2	региона.
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Устойчивост на АРР

Устойчивостта	на	NUTS-2	агенциите	е	гарантирана	чрез	участието	си	в	текущи	правител-
ствени	програми,	финансирани	от	секторните	оперативни	програми	и	регионалната	опера-
тивна	програма.	Около	70	%	от	годишния	оперативен	бюджет	на	АРР	е	свързан	с	управле-
нието	на	изпълнението	на	мерките	на	политиката.	20	%	от	бюджета	на	агенцията	се	състои	
от	доходи	от	финансов	механизъм	за	структурирани	заеми	и	10	%	от	търговски	ориентирани	
проекти,	напр.	консултантски	услуги	за	големи	предприятия,	чуждестранни	търговски	ми-
сии,	организиране	на	панаири	и	изложения,	включващо	управление	на	правата	върху	инте-
лектуалната	собственост	и	т.н.

Устойчивостта	на	NUTS-4	агенциите	е	гарантирана	на	80	%	чрез	управлението	на	два	фи-
нансови	механизма	и	управление	на	собственост,	и	на	20	%	от	текущи	правителствени	про-
грами	за	МСП	в	сферата	на:

– Информационни	услуги	за	стартиращ	бизнес;
– Консултации	по	функционални	сфери	(маркетинг,	финанси,	управление,	кодекс	на	труда,	

и	др.);
– Пазарна	информация	и	свързаните	с	това	юридически	консултантски	услуги.

За	да	управлява	държавна	програма,	една	АРР	трябва	да	премине	процес	на	акредитация,	
който	е	индивидуален	за	всяка	специфична	сфера	на	политическа	интервенция.

7.  Заключение

Функционирането	на	повечето	полски	обсерватории	на	пазара	на	труда	и	в	известна	степен	
на	агенциите	за	регионално	развитие,	включително	и	разглежданата	Подляската	обсерва-
тория	на	пазара	на	труда	и	икономическите	прогнози,	става	с	подкрепата	на	фондовете	на	
ЕС.	Предстоящият	край	на	всяка	проектна	финансова	перспектива	подтиква	регионалните	
власти	да	търсят	финансиране,	за	да	се	гарантира	функционирането	на	обсерваториите	и	
занапред.	С	оглед	на	ограничените	собствени	средства	на	местните	власти,	възможността	
за	поддържане	на	обсерваториите	се	оказва	под	въпрос.	Независимо	от	това,	националните	
власти,	като	се	убедиха	в	полезността	на	този	тип	звена	за	извършване	на	анализ	на	регио-
нално	равнище	на	пазара	на	труда	с	цел	подобряване	ефективността	на	публичните	служби	
по	заетост,	взеха	решение	да	подкрепят	по-нататъшното	функциониране	на	обсерваториите	
на	пазара	на	труда.	Планираните	промени	в	полското	законодателство	относно	функциони-
рането	на	политиката	на	пазара	на	труда	предвижда	изменения	(наред	с	другите)	в	сферата	
на	подобряването	на	ефективността	на	бюрата	по	труда.	Според	новите	изменения,	нови-
те	задачи	на	регионалните	власти	(пряко	изпълнявани	от	воеводските	бюра	по	труда)	ще	
включват	извършването	на	анализ	на	пазара	на	труда	с	цел	повишаване	ефективността	на	
политиката	на	пазара	на	труда	и	ще	предприемат	мерки	за	увеличаване	и	насърчаване	на	за-
етостта	в	региона.	Извършването	на	анализи	на	пазара	на	труда	ще	бъде	една	от	основните	
задачи,	възложени	на	воеводските	бюра	по	труда.	Опитът	на	обсерваториите	на	пазара	на	
труда	ще	бъде	ценен.	Всяка	година,	министърът,	отговарящ	за	трудовите	въпроси,	ще	опре-
деля	обхвата	на	изследванията	и	анализите,	които	ще	се	извършват	от	воеводските	бюра	по	
труда,	и	ще	предостави	част	от	финансовите	средства	на	местните	власти	с	цел	гарантиране	
изпълнението	на	възложените	задачи.	Изследванията	и	анализите,	препоръчани	от	минис-
търа,	отговарящ	за	трудовите	въпроси,	ще	се	извършват	на	базата	на	съвместно	разработена	
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обща	методология.	Проектоизмененията	на	съответното	законодателство	също	така	опра-
вомощават	индивидуалните	воеводски	бюра	по	труда	да	извършват	изследвания	и	анализи	
по	специфични	за	всеки	регион	въпроси.

Изследванията	и	анализите	трябва	да	осигурят	преди	всичко:

•	 по-добро	разбиране	на	регионалните	социално-икономически	проблеми;
•	 възможността	за	намаляване	на	информационната	разлика	по	отношение	на	специ-

фични	проблеми	на	региона	или	в	случай	на	липса	на	данни	на	местно	равнище.

След	няколкогодишно	функциониране,	Подляската	обсерватория	на	пазара	на	труда	и	ико-
номическите	прогнози	е	включена	като	изследователско	звено	в	регионалните	структури	
на	местните	власти	в	Подляски.	Изследователското	звено	играе	важна	роля	в	получаването	
на	информация	за	социално-икономическото	положение	в	региона.	Този	тип	знания	оказва	
значителна	подкрепа	на	процесите	на	вземане	на	решения	от	страна	на	функциониращите	в	
регионалната	икономика	органи	и	организации	в	полза	на	регионалното	развитие.	Дейност-
та	на	Подляската	обсерватория	на	пазара	на	труда	и	икономическите	прогнози	разшири	в	
значителна	степен	знанията	на	воеводското	бюро	по	труда	като	организация	и	подобри	ком-
петентностите	на	служителите,	участващи	в	проекта.	Според	теорията	за	учещите	се	ор-
ганизации	обаче,	всяко	действие,	допринасящо	за	развитието	на	организацията	и	нейните	
човешки	ресурси,	им	дава	възможност	за	непрекъснато	развитие.	По-нататъшното	развитие	
на	връзките,	предприемането	на	съвместни	дейности,	по-специално	с	EN	RLMM,	може	да	
бъде	полезно.	Опитът	на	членовете	на	мрежата	в	изследователските	дейности	може	да	бъде	
важен	фактор	в	насърчаването	на	по-нататъшното	развитие	на	Подляската	обсерватория	на	
пазара	на	труда	и	икономическите	прогнози	чрез	споделяне	на	нейните	знания.
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VI.   Информационна система в Мекленбург-Западна 
Померания (Германия) при секторите и занаятите, 
свързани с металообработването и електротехниката 

През	 януари	2007	г.	TGS	Компания за структурно развитие и заетост	 стартира	проек-
та	 „Мониторинг	на	 трудовия	пазар	в	Мекленбург-Западна	Померания“.12	Неговата	цел	 е	
разширяването	на	информационната	база	в	Мекленбург-Западна	Померания	(M-WP)	като	
предпоставка	за	ранното	идентифициране	на	нуждите	от	работна	ръка	и	краткосрочните	
изисквания	по	отношение	на	квалификацията	в	местни	предприятия,	с	цел	да	се	противо-
действа	на	потенциален	недостиг	на	 квалифицирани	работници.	Конкретният	 акцент	на	
анализите	на	трудовия	пазар	по	проекта	пада	върху	секторите	металообработване	и	елек-
тротехника.	Основната целева група	на	анализите	са	квалифицирани	работници	с	профе-
сии	в	областта	на	металообработването	и	електротехниката.	Резултатите	от	мониторинга	
по	проекта	осигуряват	обоснован	базов	материал	за	развитието	на	подходящи	подходи	към	
стратегическите и оперативни заинтересовани страни	(Министерството	на	икономика-
та	в	Мекленбург-Западна	Померания,	Асоциацията	на	работодателите	„NORDMETALL“,	
индустриалният	съюз	„IG	Metall	Küste,	промишлеността).

1. Дейност, участници и взаимодействие

Основните	дейности	на	проекта	са	изготвянето	на	периодична	анализи	на	текущите	данни	
въз	основа	на	вторични	статистически	данни	и	изработването	на	специфични	за	сектора	
прогнози	под	формата	на	секторни	доклади.	Основните	източници	на	данни	за	прогнозите	
са	периодичните	проучвания	на	фирми	в	рамките	на	секторите	металообработване	и	елек-
тротехника.	Тези	проучвания	се	състоят	от	индивидуални	интервюта,	както	и	стандартизи-
рани	въпросници,	и	следят	състоянието	на	заетостта	в	анкетираните	компании	(отчитайки	
параметри,	като	например	възрастта	и	квалификационната	структура	на	квалифицираните	
наети	лица,	колебанията	в	тенденциите,	състоянието	на	професионалното	обучение,	труд-
ности	при	намирането	и	набирането	на	персонал	и	др.).

Основният	източник	на	данни	за	периодичните	анализи	на	текущите	данни	и	динамичните	
редове	е	силно	диференцираната	статистика,	предоставяна	от	Федералната	служба	по	труда.	
Тази	статистика	показва	структурата	на	пазара	на	труда	и	възможните	тенденции	на	трудо-
вия	пазар	по	отношение	на	квалифицираните	работници	с	професии	в	областта	на	металоо-
бработването	или	електротехниката	(състояние	на	заетостта,	безработица,	свободни	работни	
места	и	т.н.).	В	допълнение,	Федералната	служба	по	заетостта	предоставя	статистика	и	за	със-
тоянието	на	заетостта	в	секторите	металообработване	и	електротехника.	Прогнозите	и	ана-
лизите	на	текущите	данни	и	динамични	редове	се	допълват	взаимно.	Заедно,	те	предоставят	
цялостен	поглед	върху	предлагането	и	търсенето	на	квалифицирани	и	високо	квалифицирани	
работници	в	индустриите	с	металообработване	и	електротехника	по	отношение	на	различни	
параметри,	като	например	професии,	брой	на	заетите	и	безработните,	възраст	и	квалифика-
ционна	структура	на	заетите	и	безработните,	продължителност	на	безработицата,	колебания	
и	т.н.	В	крайна	сметка,	тези	данни	ни	позволяват	да	идентифицираме	не	само	настоящите	и	
бъдещите	проблеми	във	връзка	с	напасването,	но	също	така	и	причините	за	тях.

12	 	Проектът	се	спонсорира	от	Икономическото	министерство	на	Мекленбург-Западна	Померания,	Европейския	съюз,	
Фондация	Otto	Brenner	and	асоциацията	на	работодателите	NORDMETALL.	Партньори	са	индустриалния	профсъюз	IG	
Metall	Kuste	и	Немската	федерална	служба	по	заетост.
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Преди	 публикуване	 на	 резултатите	 от	 проучванията	 и	 анализите,	 консултативен	 съвет	 с	
представители	на	основните	политически	играчи13	на	пазара	на	труда	обсъжда	представе-
ните	констатации,	както	и	препоръките	за	действие	въз	основа	на	тези	констатации.

Тъй	като	ценността	на	разработените	доклади	и	анализи	зависи	от	начина,	по	който	конста-
тациите	и	препоръките	за	действие	се	съобщават	и	предоставят	на	потребителите,	тези	зада-
чи	играят	решаваща	роля	в	работата	по	проекта.	Позовавайки	се	на	това,	Наблюдението	на	
пазара	на	труда	в	Мекленбург-Западна	Померания	следва	различни	пътища.	От	една	страна,	
всеки	доклад	и	анализ	се	изпраща	на	стратегическите	потребители	(Министерство,	социални	
партньори,	Федерална	служба	по	труда,	мрежи	и	т.н.),	както	и	на	компаниите,	представени	в	
панелите,	като	документ	на	хартия.	От	друга	страна,	резултатите	от	анализите	се	представят	
директно	на	 различните	 групи	ползватели	на	 съответни	 събития	 като	например	 срещи	на	
мрежи	от	компании	или	стратегически	срещи	на	министерството	и/или	социалните	партньо-
ри.	Нещо	повече,	разработена	е	уеб-базирана	информационна	система	за	пазара	на	труда	за	
комуникация	на	получаваните	резултати.	Тази	информационна	система	е	достъпна	за	всеки,	
позволява	на	потребителите	да	изтеглят	горепосочените	анализи	като	документи	в	PDF	фор-
мат	и	предлага	широка	гама	от	непрекъснато	актуализирани	статистически	данни,	свързани	
със	секторите	металообработване	и	електротехника,	както	и	квалифицираните	работници	с	
професии	в	сферата	на	металообработването	и	електротехниката.

В	следващите	части	на	този	текст,	информационната	система,	като	основен	инструмент	за	
комуникация	и	разпространение	на	информация	е	описана	в	детайли,	обяснено	кои	теми	са	
обхванати,	какви	данни	се	използват	и	кои	данни	са	предоставени	от	Федералната	служба	
по	труда,	както	и	начина,	по	който	данните	се	превръщат	в	практични	таблици	и	графики.	
Представени	са	технологичните	подходи	и	са	илюстрирани	подходите	за	по-нататъшното	
развитие	на	информационната	система.

2.  Уеб-базирана информационна система – резултати и ефекти от нейната дейност

Опитът,	придобит	по	време	на	пилотна	фаза	на	проект	за	Системата	за	мониторинг	на	па-
зара	на	труда	в	Мекленбург-Западна	Померания,	показа,	че	потребителите	търсят	два	вида	
информация	 за	пазара	на	 труда.	На	първо	място,	 налице	 е	необходимост	 от	 комплексни	
анализи	на	базата	на	проучвания	на	фирмите	и	обобщени	статистически	данни,	които	съ-
държат	интерпретации	и	обяснения	на	авторите.	Тези	анализи	следва	да	включват	и	под-
робни	препоръки	за	действие,	които	произтичат	от	развитието	на	представените	събития.	
Благодарение	на	периодичните	прогнози	под	формата	на	секторни	доклади,	както	и	ана-
лизите	 на	 текущите	 данни	 и	 динамични	 редове,	 Системата	 за	 наблюдение	 на	 пазара	 на	
труда	в	Мекленбург-Западна	Померания	отговаря	на	очакванията	на	потребителите.	Както	
бе	споменато	по-горе,	този	вид	информация	за	пазара	на	труда	може	да	се	съобщава	чрез	
изпращане	на	документи	на	хартиен	носител	или	директно	по	време	на	съответни	събития.

Тъй	като	тези	комуникационни	канали	достигат	само	до	ограничен	набор	от	възможни	по-
требители,	от	една	страна,	и	изискват	големи	разходи	за	печат	(в	случай	на	отпечатване	на	
документи	на	хартиен	носител),	 от	друга	 страна,	 всички	документи	 са	на	разположение	
безплатно	на	уебсайта	на	TGS.

13	 	Ministry	of	Economics,	 IG	Metall	Kuste,	NORDMETALL,	Otto	Brenner	Foundation,	Federal	Labour	Office,	 Institute	
for	Labour	Market	and	Occupational	Research,	GSA	Company	for	Structure	and	Labour	Market	Development	in	Mecklenburg-
Western	Pomerania.
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Решението	да	се	разработи	уеб-базирана	информационна	система,	надхвърляйки	възмож-
ностите	на	публикуването	на	доклади	за	пазара	на	труда	и	браншови	доклади,	възникна	от	
втория	тип	информация	за	трудовия	пазар,	която	се	търси	от	потребителите	по	проекта:	
чиста	и	силно	диференцирана	статистика	за	пазара	на	труда.	Предимството	на	изготвянето	
и	публикуването	на	голи	цифри	се	крие	в	наличието	в	краткосрочен	план	на	тези	данни	и,	
по	този	начин,	в	тяхната	актуалност.	Поради	необходимостта	потребителите	да	разполагат	
с	последните	налични	данни,	през	юли	2008	г.	уеб-базираната	информационна	система	на	
интернет	страницата	на	TGS	бе	разширена,	включвайки	некоментирана	статистика	за	тру-
довия	пазар,	обновявана	веднъж	на	месец	и	отнасяща	се	до	секторите	и	квалифицираните	
работници	от	индустрията,	свързана	с	металообработване	и	електротехника.

Следващият	раздел	от	настоящата	разработка	се	занимава	по-малко	с	публикуването	на	по-
сочените	по-горе	доклади	от	анализи	и	повече	с	представянето	на	статистически	данни	за	
пазара	на	труда,	описващи	състоянието	на	пазара	на	труда	на	квалифицираните	работници.

База с данни

Изходните	данни	за	нуждите	на	статистиката	на	трудовия	пазар,	публикувана	от	уеб-бази-
раната	информационна	система,	са	предоставени	от	Федералната	служба	по	труда.	Пора-
ди	 високата	 степен	на	 диференциация	на	 исканите	 данни,	 автоматичните	 статистически	
заявки,	които	генерират	тези	данни,	трябва	да	бъдат	специално	програмирани	според	из-
искванията	на	TGS.	Програмирането	на	тези	статистически	заявки	е	срещу	заплащане	и	
представлява	икономически	най-разходоемката	част.	Разходите	за	месечно	предоставяне	на	
поръчаните	статистическите	данни	съставлява	една	малка	част	от	разходите	за	програмира-
не.	Поръчаните	от	TGS	изходни	данни	обхващат	следните	теми:

Наети	лица	(данните	се	предоставят	на	тримесечие)

– Брой	на	наетите	лица	по	сектори	(ограничени	до	секторите	металообработване	и	елек-
тротехника	съгласно	секторната	класификация	към	2008	г.)	и	райони	на	бюрата	по	труда;

– Брой	 на	 наетите	 лица	 по	 сектори,	 възрастови	 групи,	 професионална	 квалификация	 и	
райони	на	бюрата	по	труда;

– Брой	на	наетите	лица	по	професии	(в	сферата	на	металообработването	и	електротехниката	
на	ниво	професионално	направление	според	професионалната	класификация	на	Федерал-
ната	служба	по	труда	към	2008	г.),	възрастови	групи	и	райони	на	бюрата	по	труда;

– Брой	на	наетите	лица	по	професии	и	сектори	(комбинирано)	и	райони	на	бюрата	по	труда;

– Брой	на	наетите	лица	по	професии	(1.	в	съответствие	с	принципа	„място-на-работа“	2.	в	
съответствие	с	принципа	за	местоживеене);

– Брой	на	краткосрочно	наетите	лица	по	сектори	и	райони	на	бюрата	по	труда;

– Брой	на	наетите	лица,	които	работят	на	непълно	работно	време	по	сектори	и	пол;

– Брой	на	наетите	лица,	които	работят	на	непълно	работно	време,	по	професии,	пол	и	ра-
йони	на	бюрата	по	труда;

– Брой	на	наетите	лица	в	маргинална	заетост	по	сектори,	пол	и	райони	на	бюрата	по	труда;
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– Брой	на	наетите	лица	в	маргинална	заетост	по	професии,	пол	и	райони	на	бюрата	по	труда.

Безработни	(данните	се	предоставят	ежемесечно)

–	 Брой	на	безработните	лица	по	професии,	възрастова	група	и	продължителност	на	безра-
ботицата	(комбинирано)	и	райони	на	бюрата	по	труда;

–	 Динамика	на	пазара	на	труда	(входящ/изходящ	поток	от	безработни	по	професии	и	райо-
ни	на	бюрата	по	труда);

Свободни	работни	места	(данните	се	предоставят	ежемесечно)

–	 Брой	предложения	за	работа	по	професии	и	сектори	(комбинирано)	и	райони	на	бюрата	
по	труда;

Професионално	образование	(предоставят	се	на	тримесечие/ежегодно)

– Брой	чираци	по	сектори	и	райони	на	бюрата	по	труда;

– Брой	чираци	по	професии	и	райони	на	бюрата	по	труда;

– Брой	свободни	места	за	чиракуване	по	професии	и	райони	на	бюрата	по	труда;

– Брой	участници	в	програми	 за	професионално	обучение	по	придобивани	професии	и	
райони	на	бюрата	по	труда.

Горните	сурови	данни	предоставят	цялостен	поглед	върху	текущото	търсене	и	предлагане	
на	 квалифицирана	 работна	 ръка.	 Различните	 отчетени	 параметри	 (например,	 възрастова	
структура	или	продължителност	на	безработицата)	помагат	да	се	идентифицират	причини-
те	за	сегашните	проблеми	при	напасването	и	да	се	даде	ориентир	за	това	как	търсенето	и	
предлагането	могат	да	се	развият	в	бъдеще.	За	да	може	да	се	тълкува	правилно	статистиката	
на	трудовия	пазар,	обаче,	е	необходимо	данните	да	се	представят	по	смислен	и	ориентиран	
към	потребителя-начин.	По	този	начин,	изработването	на	ясни	и	изразителни	таблици	и	
графики	на	базата	на	предоставените	данни	е	задача	от	решаващо	значение.

От сурови данни към уеб-съвместими цифри

Всички	от	Федералната	служба	по	труда	данни	са	предоставени	в	стандартизирани	листове	
на	Excel.	Следователно,	при	обработката	на	данните	винаги	се	спазва	една	и	съща	последо-
вателност	от	действия:

След	като	листовете	в	Excel	пристигнат	по	електронна	поща,	данните,	които	те	съдържат,	се	
копират	в	други	стандартизирани	листове	на	Excel,	приготвени	специално	за	тази	цел.	Тези	
листове	са	идентични	с	получените	и	включват	маски	за	таблиците	и	графиките,	които	трябва	
да	бъдат	генерирани.	Чрез	копиране	на	новите	данни	в	подготвените	листове,	всички	таблици	и	
графики	се	обновяват	автоматично.	Тези	таблици	и	графики	показват	най-важната	информация,	
съдържаща	се	в	предоставените	данни,	във	форма,	която	е	обобщена,	подредена	и	илюстрирана.

Като	втора	стъпка,	актуализираните	таблици	и	графики	се	превръщат	във	файлове	с	изобра-
жения	(PNG)	с	помощта	на	специално	програмиран	софтуерен	инструмент.	Този	инструмент	
е	в	състояние	да	генерира	файлове	с	изображения	за	всички	таблици	и	графики	едновременно	
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или	да	конвертира	само	избрани	елементи.	Преди	елементите	да	могат	да	бъдат	превърнати	в	
картинни	файлове,	обаче,	позицията	на	всяка	таблица	и	графика	трябва	да	бъде	дефинирана	
ясно	за	целите	на	софтуерния	инструмент	(път	до	файла\папка\името	на	файла	в	Excel\лист\
позиция).	След	като	това	бъде	направено	за	всяка	позиция,	месечното	превръщане	на	табли-
ците	и	графиките	в	изображения	не	изисква	никаква	по-нататъшна	работа.

Решението	за	преобразуване	на	всички	графики	и	таблици	в	графични	файлове	бе	взето	
поради	факта,	че	този	подход	–	отчитайки	техническите	предпоставки	на	TGS	–	е	най-лес-
ното	решение	за	публикуване	на	данни	в	сайта.	В	допълнение,	това	решение	предлага	на	
потребителите	по-практични	функции.

Споменатият	по-горе	софтуерен	инструмент	също	така	прехвърля	генерираните	изображе-
ния	към	системата	за	управление	на	файлове	на	сайта.	След	като	изображенията	са	гене-
рирани	и	записани	на	мрежовото	устройство,	е	възможно	да	се	прехвърлят	единични	изо-
бражения	или	всички	изображения	наведнъж	към	системата	за	управление	на	файлове	на	
сайта.	По	този	начин	публикуваните	на	интернет	страницата	графики	и	таблици	се	заменят	
автоматично	от	новите.	За	тази	цел,	файловият	път	трябва	да	бъде	определен	за	системата	
за	управление	на	файлове	на	сайта,	 за	да	се	 генерира	всяко	изображение.	Тази	стъпка	е	
необходимо	да	се	изпълни	само	веднъж.	След	това,	месечното	прехвърляне	на	таблици	и	
графики	също	не	изисква	никаква	по-нататъшна	работа.

За	да	обобщим	изложеното	по-горе,	копирането	на	данни	от	предоставените	Excel	листове	
в	подготвените	Excel	листове	(съдържащи	таблиците	и	графиките,	които	трябва	да	бъдат	
актуализирани)	е	единствената	стъпка,	която	изисква	време.	Като	цяло,	след	като	сурови-
те	данни	са	предоставени	от	Федералната	служба	по	труда,	отиват	около	два	дни	(за	един	
човек),	за	да	се	актуализира	статистиката	на	трудовия	пазар	на	уебсайта	(в	случая	на	TGS:	
около	350	изображения).	Освен	гореспоменатия	софтуерен	инструмент,	не	са	необходими	
други	специални	технически	изисквания.

Фигура 4.1.  Позициониране на графика в екселски работен лист
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Фигура 4.2.  Софтуерен инструмент за конвертиране на таблици и  
графики от екселски работни листове в картини и трансферирането им  

в уеб-системата за управление на файлове

3.  Информационната система в действие

Структура на представената информация/навигация

Цялата	информация	за	трудовия	пазар,	генерирана	в	рамките	на	проекта,	се	публикува	от	
информационната	система	на	TGS	на	www.tgs-schwerin.de.	Тази	информация	включва	спе-
цифичните	за	сектора	прогнози	и	докладите	от	анализа	на	текущите	данни,	които	могат	
да	бъдат	изтеглени	от	интернет	страницата	TGS	в	раздела	с	материали	за	изтегляне	(виж	
фигура	4.3).

Фигура 4.3.  Страница за сваляне на информация от уеб-системата на TGS

Освен	това,	публикуваната	информация	съдържа	чистата	и	силно	диференцирана	статис-
тика	 за	пазара	на	 труда,	 предоставена	от	Федералната	 служба	по	 труда.	И	докладите	от	
анализи,	и	статистиката	на	пазара	на	труда	могат	да	бъдат	намерени	много	лесно	от	потре-
бителите,	тъй	като	са	разположени	на	първото	ниво	на	навигация.

Публикуваните	статистическите	данни	за	пазара	на	труда	са	разделени	на	две	основни	час-
ти:	специфични	за	секторите	(по	отношение	на	секторите	металообработване	и	електро-

http://www.tgs-schwerin.de
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техника)	статистически	данни	на	пазара	на	труда,	както	и	статистика	относно	типичните	
професии	в	металообработването	и	електротехниката	(на	ниво	групи	професии).	За	всеки	
сектор	на	индустрията	и	група	професии	са	на	разположение	диференцирани	данни	под	
формата	на	таблици	и	графики.

Всяка	графика	или	таблица	може	да	бъде	извлечена	директно	с	навигационната	система	на	
три	нива,	която	е	добавена,	за	да	улесни	работата	с	информационната	система	(виж	фигу-
ра	4.4).	На	първо	място,	потребителят	избира	група	професии	или	сектор	на	индустрията,	
които	представляват	интерес	за	него.	На	второ	място,	потребителят	може	да	избира	между	
различни	параметри	(в	случай	на	избрани	индустриални	сектори:	заетост,	свободни	работ-
ни	места,	краткосрочна	работа,	чиракуване;	в	случай	на	избрани	групи	професии:	заетост,	
безработица,	свободни	работни	места).	На	трето	място,	потребителят	може	да	избере	кон-
кретна	стойност	на	параметър	(например,	възрастова	структура	на	безработните	и	т.н.)	за	
вече	избрания	параметър.	След	избирането	на	конкретна	стойност	на	параметър,	се	появя-
ват	исканите	таблици	и	графики.

Фигура 4.4.  Навигационна система на три нива в рамките на  
информационната система

Когато	показалецът	на	мишката	се	премести	върху	изображенията,	се	появява	меню,	което	
предлага	 на	 потребителя	 да	 запази,	 отпечата	 или	изпрати	изображенията	 по	 електронна	
поща.	Когато	кликне	върху	таблиците	или	 графиките,	потребителят	ще	има	възможност	
да	види	изображението	в	пълен	размер.	Важна	особеност	на	навигацията	е	и	функцията	
за	запазване	на	данни.	Тази	функция	улеснява	потребителя,	когато	трябва	да	се	сравняват	
различни	групи	професии	или	индустриални	сектори	един	с	друг.	Например,	след	като	по-
требителят	избере	конкретна	статистика	относно	дадена	група	професии,	е	възможно	да	се	
изследва	същата	статистика	за	друга	група	професии	много	бързо.

Когато	 избраната	 група	 професии	 се	 промени	 с	 помощта	 на	 лентата	 за	 навигация,	 из-
браният	параметър	и	стойността	му	се	съхраняват,	докато	потребителят	не	направи	нов	
избор.
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Фигура 4.5.  Увеличено разширяване

Публикувана статистика/набор от показатели

В	момента	информационната	система	на	TGS	предлага	следния	обхват	статистика	с	профе-
сионално	профилиране:

Графики/таблици,	показващи	състоянието	на	заетостта	за	избраните	групи	професии:

– Текущ	брой	на	наетите	лица	в	Мекленбург-Западна	Померания	и	райони	на	бюрата	по	
труда	(развитие	от	предходен	месец/година);

– Брой	наети	лица	в	Мекленбург-Западна	Померания	(динамични	редове);

– Възрастовата	 структура	 на	 наетите	 лица	 в	 Мекленбург-Западна	 Померания	 (текущи	
стойности	и	динамични	редове);

– Брой	на	наетите	лица	по	избран	отрасъл	(сектори	металообработване	и	електротехника	
и	сектор	трудов	лизинг);

– Брой	на	маргинално	заетите	лица	(текущи	стойности	и	динамични	редове).

Графики/таблици,	показващи	безработицата	по	групи	професии:

–	 Текущ	брой	на	безработните	в	Мекленбург-Западна	Померания	и	райони	на	бюрата	по	
труда	(развитие	от	предходен	месец/година);

–	 Брой	на	безработните	в	Мекленбург-Западна	Померания	(динамични	редове,	вкл.	входя-
щи/изходящи	потоци);
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–	 Процент	на	безработица	(динамични	редове);

–	 Възрастова	структура	на	безработните/продължителност	на	безработицата	(комбинирано);

–	 Съотношение	 „брой	 на	 безработните	 лица	 на	 едно	 обявено	 свободно	 работно	място“	
(динамични	редове);

Графики/таблици,	показващи	търсенето	за	избраните	професионални	групи;

–	 Брой	на	свободните	работни	места,	обявени	в	Мекленбург-Западна	Померания	и	райони	
на	бюрата	по	труда	(развитие	от	предходен	месец/година);

–	 Брой	на	свободните	работни	места,	обявени	в	Мекленбург-Западна	Померания	 (дина-
мични	редове);

Графики/таблици,	показващи	положението	при	чираците	според	избраните	професионални	
групи:

–	 Брой	на	чираците	(динамични	редове)

–	 Брой	на	обявените	позиции	за	чираци	(динамични	редове).

Горните	статистически	данни	за	заетостта	са	важни	индикатори,	показващи	тенденциите	в	
заетостта	като	цяло	и	структурата	на	заетостта	в	детайли.	Това,	от	своя	страна,	позволява	да	
се	направят	заключения	относно	динамиката	на	заетостта,	броят	на	свързаните	с	възрастта	
напуснали,	а	оттам	и	очакваното	търсене	за	замяна	на	тези	кадри.	Развитието	на	заетостта	
в	сектора	на	трудовия	лизинг	е	въпрос	от	особен	интерес,	тъй	като	тези	числа	действат	като	
индикатор	за	положението	с	поръчките	и	икономическото	развитие	на	дружествата.

Статистиката	относно	безработицата	илюстрира	развитието	и	тенденциите	в	предлагането	
на	квалифицирани	лица	на	пазара	на	труда.	Като	се	има	предвид	възрастовата	структура	на	
безработните,	както	и	продължителността	на	безработицата	 (поотделно	и	комбинирани),	
може	да	се	види	реалният	брой	на	квалифицираните	работници,	които	са	на	разположение	
за	бързо	запълване	на	работно	място.	От	друга	страна,	може	да	се	види	броят	на	безработ-
ните,	чиято	краткосрочна	интеграция	на	пазара	на	труда	може	да	е	по-трудна	поради	въз-
растта	и/или	дългосрочното	им	отсъствие	от	пазара	на	труда.

Анализът	на	предложенията	за	работа,	обявени	във	Федералната	служба	по	труда	показва	
търсенето	на	квалифицирани	работници	по	отношение	на	избрани	 групи	професии.	Ди-
намичните	редове	описват	ясно	развитието	за	последните	месеци	и	отразяват	възможните	
тенденции.	Съотношението	„брой	на	безработните	на	едно	обявено	свободно	работно	мяс-
то“	е	един	от	най-важните	показатели,	тъй	като	показва	предлагането	на	квалифицирана	
работна	ръка	 в	 сравнение	 с	 търсенето	ѝ.	Този	показател	може	на	по-ранен	 етап	да	даде	
предварителен	сигнал	за	възможни	проблеми	при	напасването	и	недостиг.

Тъй	като	утрешният	специалист	е	днешният	чирак,	статистическите	данни	относно	поло-
жението	на	чираците	 за	избрани	 групи	професии	показват	бъдещото	предлагане	на	ква-
лифицирани	работници.	Ниските	стойности	при	чираците	или	проблеми	при	напасването	
между	предлагането	и	търсенето	на	чираци	може	да	означава	бъдещи	несъответствия	меж-
ду	търсенето	и	предлагането	на	квалифицирана	работна	ръка.



61

Секторно	ориентираната	статистика	(за	секторите	металообработване	и	електротехника),	
публикувана	от	информационната	система	на	TGS,	обхваща	следните	таблици	и	графики:

Графики/таблици,	показващи	състоянието	на	заетостта	в	избрани	сектори:

–	 Текущ	брой	на	заетите	лица	в	Мекленбург-Западна	Померания	и	райони	на	бюрата	по	
труда	(развитие	от	предходен	месец/година);

–	 Възраст	и	квалификационна	структура	на	заетите	в	Мекленбург-Западна	Померания	(те-
кущи	стойности,	динамични	редове,	квалификационна	структура	при	конкретните	въз-
растови	групи);

–	 Брой	на	маргинално	заетите	в	Мекленбург-Западна	Померания	и	райони	на	бюрата	по	
труда	(развитие	от	предходен	месец/година);

Графики/таблици,	свързани	с	краткосрочната	заетост	в	избрани	сектори:

–	 Текущ	брой	на	краткосрочно	заетите	в	Мекленбург-Западна	Померания	и	райони	на	бю-
рата	по	труда	според	различните	видове	краткосрочна	работа;

–	 Брой	на	краткосрочно	заетите	в	Мекленбург-Западна	Померания	според	различните	ви-
дове	краткосрочна	работа	(динамични	редове);

Графики/таблици,	които	показват	броя	на	свободните	работни	места	в	избрани	сектори:

–	 Брой	и	приток	на	свободни	работни	места	(динамични	редове);

Графики/таблици,	показващи	положението	на	чираците	в	избрани	сектори:

–	 Брой	чираци	в	Мекленбург-Западна	Померания	и	райони	на	бюрата	по	труда	(развитие	
от	предходна	година).

Посочените	по-горе	статистически	данни	очертават	положението	със	заетостта,	безработи-
цата,	търсенето	на	квалифицирани	работници	и	положението	на	чираците	по	отношение	на	
основните	сектори	от	сферата	на	металообработването	и	електротехниката.	Това	са	същите	
показатели,	както	са	описани	за	статистиката	по	професии.	Те	илюстрират	тенденциите	в	
заетостта,	бъдещото	търсене,	произтичащо	от	пенсиониране	по	възраст	и	т.н.,	като	показват	
възможни	проблеми	при	напасването	и	евентуален	недостиг	в	даден	сектор.

Ефекти за потребителите

Предимствата	за	потребителите	на	уеб-базираната	информационна	система	произтичат	
от	широката	гама	силно	диференцирани	статистически	данни	за	пазара	на	труда,	тяхната	
актуалност,	лесното	боравене	с	информационната	система	и	възможността	да	се	използва	
цялата	 предоставена	 информация	 за	 извършване	 на	 собствени	 изследвания,	 анализи	 и	
презентации.	В	допълнение,	няма	специални	изисквания	към	потребителя,	за	да	вижда	
и	използва	горепосочената	информация.	Тъй	като	цялата	гама	от	статистически	данни	е	
безплатна,	тя	е	достъпна	за	всеки.	В	комбинация	с	докладите	на	TGS,	които	също	могат	да	
бъдат	изтеглени	безплатно,	статистиката	за	трудовия	пазар	предоставя	цялостен	поглед	
върху	състоянието	на	пазара	на	труда	по	отношение	на	секторите	металообработване	и	
електротехника.	Тази	информационна	система	представлява	добра	основа	за	различните	
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потребителски	групи,	за	да	се	получи	картина	на	текущите	и	очакваните	предизвикател-
ства	на	пазара	на	труда	и	да	се	развиват	подходящи	мерки	за	противодействие	на	възмож-
ни	проблеми	при	напасването.

Непрекъснатото	усъвършенстване	и	разширяване	на	продуктите	за	мониторинг	на	пазара	
на	труда	е	акцент	в	работата	по	проекта.	Опитът,	натрупан	през	последните	две	години	и	
половина	показа,	че	все	още	има	място	за	подобрения	по	отношение	на	оповестяването	на	
констатациите	от	мониторинга	по	проекта.	Уеб-базирана	информационна	система,	която	е	
описана	в	настоящата	статия,	е	важен	и	утвърден	инструмент	за	достигане	до	широк	кръг	
от	потребители.	Независимо	от	това,	се	мисли	за	разработване	на	електронен	бюлетин,	поз-
воляващ	резултатите	от	проекта	и	докладите	да	се	изпращат	директно	на	заинтересованите	
лица.	По	този	начин,	те	ще	бъдат	обезпечени	с	информация	относно	развитието	на	пазара	
на	труда	в	областта	на	металообработването	и	електротехниката,	при	това	във	възможно	
най-актуални	измерения.	Бюлетинът	вероятно	ще	се	публикува	веднъж	месечно	и	ще	се	
разпространява	по	електронната	поща.

Отчитайки	добрите	резултати	от	проекта	досега	и	имайки	предвид,	че	не	съществува	обща	
база	с	данни	за	основните	ползватели	на	проекта	(синдиката	„IG	Metall	Küste	и	асоциаци-
ята	на	работодателите	„NORDMETALL“)	по	отношение	на	състоянието	на	пазара	на	труда	
в	съответната	географска	област	(която	е	Северна	Германия),	има	планове	и	да	се	разшири	
подготовката	на	информацията	за	пазара	на	труда	за	цялата	територия	на	Северна	Герма-
ния.	Тази	информация	ще	съдържа	само	статистика	на	пазара	на	труда,	без	изчерпателни	
доклади.	Планът	е	тези	данни	да	се	разпространяват	чрез	бюлетина	и	уеб-базираната	ин-
формационна	система.

На	последно	място,	но	не	и	по	значение,	статистиката	на	пазара	на	труда,	публикувана	на	
интернет	страницата	на	TGS	може	да	бъде	разширена	по	всяко	време	с	други	професионал-
ни	групи,	сектори	и	разрези,	които	представляват	интерес.

4. Резултати от първите секторни анализи – Автомобилна индустрия

Както	вече	бе	споменато,	първоначалният	акцент	на	проекта	е	главно	изготвянето	на	специ-
фични	за	сектора	прогнози	на	базата	на	проучвания	на	фирмите.	Фокусна	точка	на	първото	
изследване	е	отрасълът	за	снабдяване	на	автомобилната	индустрия	в	Мекленбург-Западна	
Померания.	Въпросите	в	интервютата	и	въпросниците	са	насочени	към	описване	на	тен-
денцията	при	заетостта	сред	анкетираните	компании.	Поставените	въпроси	касаят	следни-
те	аспекти:	

a) възраст	и	квалификационна	структура	вътре	в	компаниите,

b) браншово	образование	(брой	чираци,	професии,	трудности	при	набирането	на	пер-
сонал	и	т.н.),

c)  тенденция	при	заетостта	през	последните	12	месеца,

d) стратегиите	на	фирмите	за	осигуряване	на	изискванията	за	работна	ръка,

e) инструменти	за	набиране	на	персонал,
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f)  текущ	брой	на	свободните	работни	места	(съответни	длъжности/професии),

g) трудности	при	запълването	на	свободните	работни	места	(съответни	длъжности/про-
фесии,	време	за	запълване	на	свободното	работно	място,	текущи	затруднения	и	т.н.),

h) краткосрочно	и	 средносрочно	планиране	на	фирмите	 (необходима	работна	 сила,	
очаквани	трудности	при	запълване	на	свободните	работни	места).	

Дадените	отговори	показват,	че	проблемите,	които	някои	компании	са	срещали	при	запъл-
ването	на	свободни	работни	места,	са	се	отнасяли	главно	до	два	вида	специалисти.	Напри-
мер:	от	44	свободни	работни	места,	обявени	от	компаниите	в	този	момент,	23	са	свързани	
със	специалисти	по	ЦПУ.	22	от	тези	свободни	работни	места	за	специалисти	по	ЦПУ	са	ос-
танали	вакантни	в	продължение	на	повече	от	7	месеца.	Фирмите	описаха	подобна	ситуация	
и	по	отношение	на	категорията	„инженери“.

На	следващо	място,	специалистите	по	ЦПУ	и	инженерите	представляват	особен	интерес	за	
анализа,	което	се	дължи	на	факта,	че	очевидно	има	проблем	с	набирането	на	персонал	във	
връзка	с	тези	професионални	групи	в	рамките	на	металообработващата	и	електротехниче-
ската	индустрия	в	Мекленбург-Западна	Померания,	особено	в	отрасъла	за	снабдяване	на	
автомобилната	индустрия.	Стана	ясна	необходимостта	да	се	наблюдават	гореспоменатите	
професионални	групи,	като	се	анализира	статистиката	на	пазара	на	труда,	тъй	като	изявле-
нията	на	компаниите	не	предоставят	адекватна	информация	относно	причините	за	описана-
та	ситуация.	Последното,	обаче,	представлява	важен	въпрос.	В	действителност,	има	много	
възможни	причини,	които	трябва	да	бъдат	взети	под	внимание.	Недостигът	на	работна	ръка	
във	фирмите	не	означава	автоматично	принципен	 (количествен	или	качествен)	недостиг.	
Тези	 несъответствия	 могат	 да	 бъдат	 предопределени	 и	 от	 информационни	 дефицити	 от	
страна	на	фирмите	или	трудовата	администрация	(липса	на	информация	относно	предло-
жения	за	работа),	както	и	от	географски	несъответствия	(поради	липса	на	мобилност),	а	
също	така	и	от	различаващи	се	очаквания	на	работодателите	и	кандидатите	за	работа	що	се	
касае	за	условията	на	труд.

За	да	е	възможно	не	само	да	се	опишат	проблемите	с	кадрите	и	недостига	на	работна	ръка	
във	фирмите,	но	и	да	могат	да	се	определят	причините	за	трудностите,	е	решено	да	се	по-
стави	специален	акцент	върху	подбрани	специалисти	и	да	се	проследи	тяхното	положение	
на	пазара	на	труда,	като	се	вземат	под	внимание	няколко	различни	характеристики.

Резултати от първоначалните анализи на текущите данни 

Първоначалните	 анализи	 на	 текущите	 данни	 въз	 основа	 на	 вторични	 статистически	
данни	от	Германската	федерална	служба	по	труда	дават	по-общ	поглед	върху	развитието	
на	пазара	на	труда	в	различните	сектори	на	металообработващата	и	електротехническата	
индустрии.	Те	представляват	състоянието	при	заетостта	(развитие	на	заетостта;	възраст	и	
квалификационна	структура	на	заетите	и	т.н.),	както	и	численото	развитие	на	предложенията	
за	работа	вътре	в	секторите.	Освен	това,	съдържат	и	анализи,	свързани	с	професиите.	Така	
се	очерта	една	груба	обща	картина	на	тенденциите	в	заетостта	що	се	отнася	до	типичните	
професии	в	сферата	на	металообработването	и	електротехниката.

Първите	резултати	показаха,	че	би	било	полезно	да	се	анализират	в	по-големи	подробности	
определени	професионални	групи	поради	тяхното	динамично	развитие	на	пазара	на	труда.
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Фигура	4.6	илюстрира	няколко	професионални	групи,	които	се	характеризират	с	огромно	
намаление	на	безработицата	едновременно	с	нарастващ	или	стагниращ	брой	предложения	
за	работа	през	периода	от	януари	2005	г.	до	януари	2008	г.	По-специално	са	обхванати	инже-
нери,	шлосер-монтьори,	водопроводчици	и	оператори	на	металорежещи	инструменти.	Ако	
приемем,	че	това	развитие	продължи,	то	що	се	отнася	до	тези	специалисти,	със	сигурност	в	
близко	бъдеще	ще	има	недостиг	на	работна	ръка.	Следователно,	става	ясна	необходимостта	
от	по-задълбочени	изследвания	за	тези	професионални	групи.

Фигура 4.6.  Промени в съотношението между безработни и вакантни  
работни места в област MWP по избрани професии (януари 2005 – януари 2008) 

Професионална 
група

Безработни  СРМ Съотношение  
Безработни/СРМ

Ян. 05 Ян.08 Ян. 05 Ян.08 Ян. 05 Ян.08
Стругар 246 110 20 40 12,30 2,75
Дървосекачи 59 18 4 13 14,75 1,38
Заварчик	 659 383 42 128 15,69 2,99
Тръбен	оператор 3 .075 677 39 148 78,85 4,57
Водопроводчик 382 179 8 92 47,75 1,95
Шлосер	 809 431 8 89 101,13 4,84
Електротехник 2 .307 829 106 263 21,76 3,15
Машинен	инженер	 542 197 42 40 12,90 4,93
Електроинженер 300 97 3 15 100,00 6,47

Източник:	Германско	федерално	бюро	по	труда,	изчисления	на	TGS

Имайки	предвид	горепосочените	резултати	и	в	опита	да	се	съставят	по-ориентирани	към	
търсенето	и	към	потребителя	доклади,	анализите	на	текущите	данни	се	променят	все	пове-
че	и	повече	към	анализи	на	целевата	група.	Това	означава,	че	анализите	на	текущите	данни	
се	концентрират	все	повече	върху	избрани	професионални	групи,	които	са	определени	от	
инициаторите	на	проекта	(Министерство	на	икономиката,	заетостта	и	туризма,	социални	
партньори),	резултатите	от	мониторинга	на	индустрията,	както	и	резултатите	от	първона-
чалните	анализи	на	текущите	данни.	Избраните	професионални	групи	следва	да	се	анали-
зират	редовно	по	отношение	на	следните	параметри:

•	 развитие	на	заетостта	(в	Мекленбург-Западна	Померания	и	регионите),

•	 развитие	на	възрастовата	структура	на	наетите	лица,

•	 развитие	на	броя	на	свободните	работни	места	(в	различните	сектори	и	региони),

•	 развитие	на	безработицата	(в	Мекленбург-Западна	Померания	и	регионите),

•	 развитие	на	възрастовата	структура	на	безработните	лица	и	продължителност	на	
безработицата,

•	 и	т.н.	
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Целеви групи и техния мониторинг

Както	е	видно	от	параграфите	по-горе,	мониторингът	на	целева	група	може	да	бъде	като	
част	от	мониторинга	на	регионалния	пазар	на	труда	или	отрасловия	мониторинг.	Докато	
отрасловия	мониторинг	на	TGS	генерира	текуща,	краткосрочна,	редовна	и	прогнозна	ин-
формация	за	състоянието	на	заетостта	в	определена	индустрия	(в	този	случай	отрасъла	за	
снабдяване	на	автомобилната	индустрия),	мониторингът	на	целева	група	следи	ситуацията	
на	пазара	на	труда	на	онези	групи	лица,	които	по	някакъв	начин	заемат	специална	позиция	
на	пазара	на	труда	като	цяло	или	в	частност	в	анализираната	индустрия.	Без	да	обръща	спе-
циално	внимание	на	тези	групи	лица,	отрасловият	мониторинг	ще	има	по-общ	и	едностра-
нен	характер.	Като	се	имат	предвид	анализите	на	ситуацията	на	трудовия	пазар	на	избрани	
групи	лица,	докладите	от	отрасловия	мониторинг	могат	да	дадат	цялостен	поглед	върху	
това	къде	има	спешна	нужда	от	действия.

5.  Достъп до данни за отраслите и целевите групи

Разширяването	на	информационната	база	е	предпоставка	за	прогнозите	на	TGS	за	индус-
трията	и	анализа	на	състоянието	на	пазара	на	труда	по	отношение	на	избрани	групи	квали-
фицирани	наети	лица	в	рамките	на	проекта.	Използваните	източници	на	данни	могат	да	се	
разделят	на	първични	и	вторични.	Полугодишните	фирмени	проучвания	в	рамките	на	оп-
ределен	отрасъл	спадат	към	първичните	източници	на	данни.	Тези	изследвания	се	състоят	
от	индивидуални	насочени	интервюта,	както	и	анкети	с	помощта	на	въпросници.	Данните,	
предоставени	от	Германската	федерална	служба	по	труда	или	Федералната	агенция	по	ста-
тистика	са	сред	вторичните	източници	на	данни.

Предизвикателства при предоставянето на данни, отнасящи се до определен сектор 
на индустрията

Германската	федерална	служба	по	труда	и	Федералната	агенция	по	статистика	предоставят	
специфични	за	сектора	данни	по	промишлени	сектори,	определени	в	WZ2003	(отраслова	
класификация	към	2003	г.).	Наред	с	другите,	те	предлагат	и	следните	статистически	данни:

•	 брой	на	наетите	лица	по	индустриални	сектори,	региони	и	професионални	направ-
ления,

•	 брой	на	наетите	лица	по	индустриални	сектори,	региони,	възраст	и	квалификация	
(на	база	хонорар),

•	 брой	на	свободните	работни	места	по	индустриални	сектори,	региони	и	професио-
нални	класове,

•	 икономически	показатели	(оборот,	обем	на	вноса	и	износа	и	т.н.).

В	случая	на	изследването	на	TGS	в	рамките	на	отрасъла	за	снабдяване	на	автомобилната	
индустрия,	обаче,	тези	статистически	данни	не	могат	да	бъдат	използвани	поради	факта,	че	
компаниите,	снабдяващи	автомобилната	индустрия	са	разпределени	между	различни	секто-
ри	на	промишлеността.	Те	обхващат	сектора	за	производство	на	превозни	средства,	сектора	
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на	електрониката	и	сектора	на	изливането	на	пластмаси	под	налягане.	Затова	изследванията	
на	фирмите	са	единственият	надежден	източник	на	данни,	който	може	да	бъде	използван.	
Последният	пример	може	да	бъде	възприет	за	много	други	специфични	индустрии	и	по-
казва	необходимостта	TGS	да	извършва	собствени	изследвания	в	рамките	на	обхвата	на	
индустриалния	мониторинг.

От	своя	страна,	провеждането	на	собствени	изследвания	предполага	нови	предизвикател-
ства.	От	една	страна,	може	да	има	проблеми,	като	например	липсата	на	 сътрудничество	
от	страна	на	фирмите.	От	друга	страна,	отговорите	и	твърденията	на	фирмите	–	особено	
ако	говорим	за	положението	на	пазара	на	труда	на	квалифицираните	наети	лица	–	могат	да	
бъдат	твърде	едностранчиви	или	неточни.	Тук	отново,	ако	е	възможно,	анкетите	трябва	да	
бъдат	допълнени	от	обективни	и	официални	статистически	данни.	Полезни	професионални	
статистически	сведения	са	предоставени	от	Германската	федерална	служба	по	труда.

Предизвикателства при осигуряването на данни по отношение на определени профе-
сионални групи 

Наред	с	другите	неща,	Германската	федерална	служба	по	труда	предлага	безплатно	следни-
те	статистически	данни,	свързани	с	професиите:

•	 брой	на	наетите	лица	по	професионални	направления	и	региони,

•	 брой	на	безработните	лица	по	професионални	класове	и	региони,

•	 брой	на	свободните	работни	места	по	професионални	направления	и	региони.

Тези	статистически	данни	са	полезни	за	изменение	на	докладите	от	отрасловия	мониторинг	
чрез	добавяне	на	общи	твърдения	във	връзка	с	развитието	на	пазара	на	труда	на	избрани	
професионални	групи.	За	да	се	анализира	в	детайли	положението	на	специалисти,	които	
заемат	специално	място	на	пазара	на	труда	или	в	определен	сектор,	обаче,	са	необходими	
разширени	и	 диференцирани	 статистически	 данни.	Тези	 статистически	 данни	 трябва	 да	
разглеждат	няколко	характеристики	(например,	възрастова	структура,	продължителност	на	
безработица	и	т.н.)	и	да	ги	комбинират.	Освен	това,	статистиката	по	отношение	на	профе-
сиите	трябва	да	бъде	разграничена	не	само	по	професионални	групи,	но	по	отделни	профе-
сии.	В	тази	връзка	има	четири	основни	предизвикателства:

1.	 Разбивка	по	отделни	професии	може	да	се	направи	само	при	статистиката	за	безра-
ботицата	и	свободните	работни	места.	Статистиката	за	заетостта	не	може	да	бъде	
диференцирана	по	този	начин.

2.	 Статистиката,	която	отчита	допълнителни	характеристики,	трябва	да	се	генерира	
индивидуално	от	Германската	федерална	служба	по	труда	и	трябва	да	бъде	запла-
тена.

3.	 Остарялата	професионална	класификация,	използвана	за	предоставяне	на	статис-
тически	данни	за	пазара	на	труда,	възпрепятства	точни	твърдения	относно	съответ-
ните	професионални	групи.
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4.	 Статистиката	за	броя	на	свободните	работни	места	обхваща	само	онези	работни	
места,	които	са	обявени	в	Германската	федерална	служба	по	труда.

5.	 Статистика	за	заетостта	по	професии

Статистиката	 за	 заетостта	 не	може	да	 бъде	 разграничена	по	 отделни	професии.	По	 тех-
нически	 причини	 тези	 статистически	 данни	 се	 предоставят	 само	 на	 ниво	 професионал-
ни	направления.	Тези	направления	съдържат	няколко	различни	професионални	класове	и	
множество	отделни	професии.	Когато	се	анализира	ситуацията	на	пазара	на	труда	по	отно-
шение	на	конкретна	професия,	това	може	да	създаде	проблем,	защото	е	невъзможно	да	се	
сравни	броят	на	безработните	лица	и	свободните	работни	места	с	наличните	наети	лица	
за	съответната	професия.	Дори	ако	се	знае	броя	на	наетите	лица	в	дадено	професионално	
направление,	не	е	възможно	да	се	установи	как	са	разделени	наетите	лица	във	включените	
професионални	класове	или	професии.

Гореспоменатият	проблем	се	решава,	когато	през	2010	г.	влиза	в	сила	новата	професионал-
на	класификация.	Все	още	не	е	възможно	да	се	генерира	статистика	относно	заетостта	за	
отделните	професионални	класове	или	професии,	но	може	отделните	професии	да	бъдат	
обобщени	в	класове,	направления	и	групи,	които	са	адаптирани	към	новите	изисквания	и	
дават	възможност	за	устойчиви	анализи.

Индивидуално програмирана статистика

Както	вече	бе	описано	по-горе,	статистическите	данни,	предоставяни	безплатно	от	Герман-
ската	федерална	служба	по	труда,	са	ограничени	по	отношение	на	степента	си	на	диферен-
циация.	 Генерирането	 на	 смислени	мониторингови	 доклади	 с	 позоваване	 на	 селективни	
професионални	направления,	обаче,	изисква	отчитане	и	комбиниране	на	допълнителни	ха-
рактеристики	(например,	възрастова	структура,	продължителност	на	безработицата).	Тези	
статистически	данни	са	на	разположение	в	Германската	федерална	служба	по	труда,	но	те	
трябва	да	бъдат	генерирани	индивидуално	и	трябва	да	бъдат	заплатени.

Фигура 4.7.  Пример на за индивидуално генериран статистика с  
комбинирани характеристики: безработни по професионален признак,  

възраст, срок на безработица, бюро по труда и пол 

Май	2008	 БТ:	Neubrandenburg

Професия Въсраст, 
(години)

Срок на безработица 
< 3  

месеца
3–6  

месеца
6–12  
месеца

Постоянно  
безработен

мъже жени мъже жени мъже жени мъже жени

682  
продава-

чи

< 25 71 152 31 52 13 24 * 6
25–34 26 130 21 116 18 129 31 182
35–44 12 139 13 106 11 119 26 292

45–54 17 155 16 140 12 141 26 478
> 55 8 60 4 38 4 37 13 195
Общо 134 636 85 452 58 450 98 1.153

Източник:	Германско	федерално	бюро	по	труда
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Програмирането	на	тези	индивидуални	статистически	заявки	е	най-интензивната	част	от	
гледна	точка	на	разходите.	Последващите	разходи	за	предоставяне	на	статистическите	дан-
ни	редовно	(месечни/тримесечни)	възлизат	на	само	една	малка	част	от	разходите	за	програ-
миране.	Това	означава,	че	ако	отделните	статистически	заявки	са	програмирани	веднъж,	съ-
ответните	данни	могат	да	бъдат	генерирани	редовно	срещу	много	по-ниски	такси.	Фигура	
4.7	показва	пример	за	това,	което	е	възможно	от	гледна	точка	на	генериране	на	статистика	
на	пазара	на	труда	за	избрани	професионални	направления.

Наред	с	другите	неща,	TGS	използва	следните	статистически	данни	за	извършване	на	ефек-
тивно	 наблюдение	 на	 квалифицираните	 лица,	 които	 заемат	 важна	 позиция	 на	 пазара	 на	
труда	в	Мекленбург-Западна	Померания	(характеристиките	се	комбинират	помежду	си):

•	 брой	на	наетите	лица	по	професионални	направления,	региони,	възраст,	квалифи-
кация	и	пол,

•	 брой	на	наетите	лица	по	професионални	направления,	индустриални	сектори	и	ре-
гиони,

•	 брой	на	наетите	лица,	които	работят	краткосрочно	по	индустриални	сектори,

•	 брой	на	временните	работници	от	професионални	направления,

•	 брой	на	безработните	лица	по	професионални	направления,	региони,	възраст,	про-
дължителност	на	безработицата	и	пол,

•	 брой	на	свободните	работни	места	от	професионални	направления,	индустриални	
сектори	и	региони.

Някои	от	посочените	по-горе	статистически	данни	се	предоставят	под	формата	на	дина-
мични	редове.	Това	позволява	не	само	да	бъде	анализирано	развитието	на	заетостта	(без-
работицата),	но	да	се	изследва	развитието	на	възрастовата	и	квалификационната	структура	
сред	наетите	лица,	както	и	развитието	на	възрастовата	структура	и	продължителността	на	
безработицата	сред	безработните	лица.	Последното,	например,	е	много	важно,	за	да	се	пре-
цени	реалният	брой	на	наличните	работници.

Статистика за трудовия пазар, основана на алтернативна професионална класификация

Германската	федерална	служба	по	труда	предлага	различна	професионално-профилирана	
статистика	за	трудовия	пазар	по	отношение	на	безработицата	и	свободните	работни	места	
на	ниво	професионални	класове	и	направления.	По	отношение	на	много	професии	в	мета-
лообработването	и	електротехника	това	е	твърде	неточно	поради	факта,	че	професионални-
те	класове	се	състоят	най-вече	от	множество	различни	самостоятелни	професии.	Следова-
телно,	тук	са	налице	два	проблема.	Първо,	някои	професионални	класове	включват	отделни	
професии,	които	(по	различни	причини	и	по	отношение	на	съдържанието)	наистина	не	се	
вписват	заедно.	На	второ	място,	не	е	възможно	да	се	установи	как	даденият	брой	безработ-
ни	лица	или	свободни	работни	места	се	разделя	по	самостоятелните	професии.

Добро	решение	би	могло	да	бъде	да	се	поръча	в	Германската	федерална	служба	по	труда	
статистика	на	трудовия	пазар	за	избрани	самостоятелни	професии.	Това,	обаче,	отново	е	
свързано	 с	 разходи.	Освен	 всичко	 друго,	 този	 подход	 не	 е	 вариант	 за	 региони	 като	Ме-
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кленбург-Западна	Померания.	Ниските	стойности	в	статистиката,	произтичащи	от	ниската	
плътност	на	индустрията,	не	позволяват	висока	степен	на	диференциация	от	съображения	
за	сигурност	на	данните.

Предпочетеното	от	TGS	второ	решение	е	да	се	изберат	самостоятелни	професии	със	сходни	
описания	на	работата	и	те	да	се	комбинират	в	алтернативни	професионални	групи,	за	които	
след	това	Германската	федерална	служба	по	труда	разработва	нови	статистически	модели.

Пример:	Професия	„Оператор	на	фреза“

„Оператор	на	фреза“	е	професия	с	4	налични	специализации:	1.	„Оператор	на	стругарски	
системи“,	2.	Оператор	на	фрезови	системи,	3.	Оператор	на	автоматични	винтонарезни	сис-
теми	и	4.	Оператор	на	шлайф-системи.	До	2004	г.	всяка	една	от	тези	специалности	се	тре-
тира	като	отделна	професия.	Въпреки,	че	тези	професии	са	много	сходни	–	което	от	своя	
страна	през	2004	г.	доведе	до	това	да	бъдат	включени	в	рамките	на	професията	„Оператор	
на	фреза“	–	те	са	поставени	в	различни	професионални	класове	и	дори	в	различни	про-
фесионални	групи.	До	момента	Германската	федерална	служба	по	труда	е	поставяла	тези	
отделни	професии	в	различни	професионални	класове	(виж	фиг.	4.8	и	4.9).

Фигура 4.8.  Примери за алтернативни 
професионални групи Фигура 

Фигура 4.9.  Професионална класифика-
ция на германските служби по труда 

Поради	 сходството	 на	 горните	 професии/специалности	 и	 въз	 основа	 на	 натрупания	 от	
TGS	 опит,	 който	 показва,	 че	 компаниите	 от	 отрасъла	 за	 снабдяване	 на	 автомобилната	
индустрия,	търсещи	специалисти	по	ЦПУ,	в	действителност	не	се	вълнуват	особено	за	
специализацията	 на	 кандидатите	 за	 работа,	TGS	 ги	 обобщи	 в	 алтернативна	 професио-
нална	група	„специалисти	по	ЦПУ“	заедно	с	други	подобни	професии	свързани	с	ЦПУ.	
Понастоящем	 Германската	 федерална	 служба	 по	 труда	 осигурява	 редовно	 и	 със	 задна	
дата	индивидуална	програмирана	статистика	на	трудовия	пазар	за	тази	и	други	„нови“	
групи.	Това	дава	възможност	да	се	представи	реалистичен	поглед	върху	действителния	
брой	на	свободните	работни	места	и	безработните	лица	(предлагането	на	работна	ръка)	
за	съответните	специалисти.
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Статистика относно наличните свободни работни места

Статистиката	по	отношение	на	наличните	свободни	работни	места	покрива	само	онези	ра-
ботни	места,	които	са	обявени	в	Германската	федерална	служба	по	труда.	Следователно,	
действителният	брой	на	 свободните	работни	места	 за	определени	професионални	 групи	
или	индустриални	сектори	не	е	ясно	определим	в	количествено	измерение.

6.  Изводи и перспективи 

Мониторингът	на	някои	промишлени	сектори	или	целеви	групи	(в	този	случай:	квалифици-
рани	лица)	е	много	тясно	взаимосвързан.	Мониторинговите	доклади	за	избрани	индустри-
ални	сектори,	които	се	основават	единствено	на	фирмени	проучвания	и	обща	свързана	със	
сектора	статистика,	могат	да	бъдат	твърде	неточни	и	едностранчиви,	ако	не	се	вземе	пред-
вид	точното	положение	на	пазара	на	труда	на	групите	лица	със	специална	позиция	в	този	
съответен	сектор.	Само	чрез	мониторинг	на	отрасли	и	определени	целеви	групи	могат	да	се	
изведат	конкретни	твърдения	що	се	отнася	до	търсенето	и	предлагането	на	квалифициран	
персонал.	Разбира	се,	целевите	групи,	които	подлежат	на	изследване,	могат	да	се	променят	
с	течение	на	времето	и	да	варират	между	различните	индустриални	сектори.

Достъпът	до	подходящи	данни	е	ограничен	и	често	свързан	с	разходи.	Остарялата	профе-
сионална	класификация,	която	в	момента	е	основата	за	генериране	на	статистика	на	пазара	
на	труда,	възпрепятства	подробните	анализи.	Очакваните	промени	в	професионалната	или	
отрасловата	класификация	могат	да	се	разглеждат	като	възможност	да	бъде	постигната	по-
значима	и	практична	статистика	на	пазара	на	труда	в	бъдеще.	От	друга	страна,	тези	проме-
ни	могат	да	направят	по-трудни	анализите	на	динамичните	редове.

На	този	етап,	въпреки	споменатите	проблемите,	ако	се	приемат	разходите	за	генериране	
на	силно	диференцирана,	индивидуална	статистика	на	пазара	на	труда,	може	да	се	получи	
по-точна	представа	за	това	как	изглежда	ситуацията	на	пазара	на	труда	за	определена	група	
лица	в	определени	отрасли.	Цел	на	TGS	е	да	се	генерира	база	с	данни,	която	дава	възмож-
ност	за	подробни	анализи	относно	търсенето	и	предлагането	на	квалифициран	персонал,	и	
да	се	предоставят	тези	данни	на	разположение	на	всички	заинтересовани	страни.
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VII.   AMS-Skills Barometer – австрийската информационна 
система на пазара на труда, ориентирана към целевите групи

Информационната	система	AMS-Skills	Barometer	(барометър	на	уменията	на	Службата	за	
услуги	на	пазара	на	труда	на	Република	Австрия)	е	разработена	да	предоставя	на	широк	
кръг	ползватели	валидна,	цялостна	и	добре	структурирана	информация	за	текущите	и	крат-
косрочните	нужди	от	квалификации	като	интернет	базирана	информационна	платформа.	
Системата	използва	и	по	нагледен	начин	обединява	информация,	която	е	вече	налична.	Ин-
формацията	за	регионалните	тенденции	на	пазара	на	труда	не	е	основен	фокус	на	AMS-
Skills	Barometer,	но	тъй	като	използваните	проучвания	съдържат	и	регионални	прогнози,	а	
също	и	предвид,	че	при	събирането	на	информация	по	професионални	области	се	използват	
и	регионални	данни	за	пазара	на	труда,	системата	предлага	и	информация,	обособена	на	
регионално	ниво,	 за	девет	провинции	(Bundesländer).	Независимо	от	положените	усилия	
повече	внимание	да	се	насочи	към	уменията	и	компетентностите,	информацията	в	трудо-
вата	и	професионалната	сфера	продължава	да	бъде	водещ	фактор	при	структурирането	и	
определянето	на	съдържанието	на	информационната	система.	Включването	на	регионална	
информация	в	AMS-Skills	Barometer	понякога	се	базира	на	данни	за	регионалното	разпре-
деление	по	различни	професии,	поради	което	регионалните	тенденции	на	пазара	на	труда	
понякога	също	се	включват	като	част	от	обработената	информация	по	професионални	об-
ласти	(като	например	в	специфични	сектори	като	туристическо	обслужване,	автомобилна	
промишленост	или	творчески	индустрии).

1.  Обща информация

1.1.  История на AMS-Skills Barometer

Взаимодействието	между	икономическите	тенденции	(глобализация,	ориентиране	към	ус-
лугите),	 технологичните	 тенденции	 (разпространение	 на	 информация	 и	 информационни	
технологии)	и	 тенденциите	в	организацията	на	 труда	 (растяща	нужда	от	 гъвкавост,	пре-
структуриране	на	трудовите	процеси)	води	до	незабавни	промени	в	трудовата	среда	и	най-
вече	 в	 областта	 на	 квалификациите,	 необходими	 за	 постигане	 на	 икономически	 успехи.	
Нарастващата	потребност	от	информация	в	тази	област,	особено	по	отношение	на	тенден-
циите	на	пазара	на	труда	в	национален	и	регионален	мащаб,	поражда	въпроси,	свързани	
с	нуждата	от	нова	информационна	система	за	непрекъснато	наблюдение	на	промените	в	
търсенето	на	квалификации	на	микрониво.	

В	края	на	90-те	Службата	за	услуги	на	пазара	на	труда	(Arbeitsmarktservice,	„AMS“)	започна	
да	въвеждат	промени	в	информационната	система	на	пазара	на	труда,	която	в	първоначалния	
си	вариант	е	разработена	специално	за	млади	хора,	нуждаещи	се	от	информация	за	различни	
длъжностни	характеристики	(професионални	профили,	образователен	ценз	за	всяко	работно	
място)	и	възможности	за	работа.	По	това	време	пречки	пред	ориентирането	и	консултирането	
при	търсенето	на	работа	са,	от	една	страна,	противоречивата	информация,	произтичаща	от	
различните	информационни	източници,	и	от	друга	–	ограничаването	на	фокуса	единствено	
върху	много	специфични	професии.	Същевременно	започва	да	отпада	разбирането	за	„про-
фесия“	като	завършен	пакет	от	изисквания	(образование,	задачи	за	изпълнение,	опит,	нагласи,	
умения	и	компетентности),	а	от	търсещите	работа	лица	се	изисква	повече	гъвкавост	от	всяко-
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га.	Започва	да	се	налага	мнението,	че	професионалното	ориентиране	и	консултиране	следва	
да	постави	акцента	не	толкова	върху	отделните	професии,	колкото	върху	компетентностите.	

Поради	тези	причини	AMS,	в	качеството	си	на	основен	доставчик	на	информация	за	въз-
можностите	за	работа,	на	този	етап	решава	да	разработи	онлайн	информационен	механизъм	
за	трудово	и	кариерно	ориентиране	и	консултиране,	включително	и	за	метаинформация	от	
различни	източници	за	целия	пазар	на	труда	–	AMS	Skills	Barometer	(в	оригинал	на	немски	
език	AMS-Qualifikations-Barometer),	разработен	и	внедрен	от	3s	Unternehmensberatung	(3s)	
и	Института	за	развитие	на	човешките	ресурси	в	икономиката,	които	са	двата	основни	иг-
рача	в	сферата	на	прогнозирането	на	пазара	на	труда	и	квалификациите.

1.2.  Цели и целеви групи 

Основната	цел	на	AMS-Skills	Barometer	е	предоставяне	на	широк	кръг	ползватели	на	валид-
на,	цялостна	и	добре	структурирана	информация	за	текущите	и	краткосрочните	нужди	от	
квалификации.	Още	в	самото	начало	става	ясно,	че	е	необходимо	вече	наличната	информа-
ция	да	се	използва	по	предназначение	и	да	се	обедини	по	нагледен	начин,	в	допълнение,	на	
което	се	допускат	и	методи	като	интервюта	със	специалисти	и	обработка	на	статистически	
данни.	В	този	смисъл	AMS-Skills	Barometer	е	преди	всичко	инструмент	за	представяне	на	
информация	и	едва	на	второ	място	инструмент	за	анализ	на	данни.	

Информационният	механизъм	не	е	предназначен	единствено	за	млади	хора,	които	се	нуж-
даят	от	информация	по	въпроси,	свързани	с	актуални	профили	по	позиции	и	квалификации	
и	нужди	от	квалификации.	Останалите	заинтересовани групи	на	AMS-Skills	Barometer	са:

–	 отговорни	лица	и	държавни	служители	на	различни	политически	нива;
–	 съветници	по	въпросите	на	образованието	и	кариерното	развитие	и	консултанти	по	

въпросите	на	пазара	на	труда	в	различни	институции	и	организации;
–	 журналисти;
–	 отговорни	лица	и	техните	служители	в	образователни	и	изследователски	институ-

ции;
–	 отговорни	лица	в	предприятията;
–	 служители,	търсещи	работа	лица	и	други	лица,	които	се	интересуват	от	продължа-

ващо	образование	и	квалификация;
–	 служители	на	националната	Служба	за	услуги	на	пазара	на	труда	–	на	всички	нива	

и	във	всички	организационни	структури.	

1.3.  Проблеми при взаимодействието – разнородни целеви групи и заинтересовани страни

AMS-Skills	 Barometer	 представлява	 уеб-базиран	 информационен	 инструмент,	 достъпен	 за	
широк	кръг	от	потребители.	От	повечето	от	тях	не	се	очаква	предишен	опит	в	областта	на	
социално-икономическите	изследвания	и	класификациите.	Опитът	на	тази	група	да	се	пре-
достави	техническа	информация,	която	в	същото	време	е	и	изчерпателна,	систематизирана	
и	лесноразбираема,	се	оказва	истинско	предизвикателство	на	всички	равнища	на	представи-
телност	–	формулировки	и	дължина	на	текстовете,	наръчник	на	потребителя,	възможност	за	
използване	на	уебсайта	(обхватът	на	функциите	за	търсене	и	избор	и	др.)	Същевременно	от	
AMS-Skills	Barometer	се	изисква	и	насоченост	към	специалисти.	Наложи	се	да	се	направят	из-
вестни	компромиси,	с	цел	да	се	задоволят	потребностите	на	такъв	широк	кръг	от	ползватели.	
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2.  Методология и основна структура

2.1.  Дейност и възможности на системата 

Използваният	в	процеса	на	разработването	и	актуализацията	на	AMS-Skills	Barometer	ме-
тодологичен	подход	както	в	началото,	така	и	понастоящем	включва	обработка	на	вече	съ-
ществуваща	информация.	Това	се	осъществява	чрез	процедури	за	търсене	на	информация	
в	определени	информационни	източници,	критично	компилиране	и	преглед	на	информа-
цията,	обединяване	на	двата	процеса	и	окончателна	редакция	в	рамките	на	дефинираните	
структури	на	системата.	Резултатът,	както	в	текстови,	така	и	в	графичен	формат,	може	да	се	
разглежда	като	обобщение	на	събраната	информация.	

Обработката	на	данни	се	извършва	от	екип	от	опитни	автори.	Те	следват	една	и	съща	рамка	
на	„правила	за	работа“,	което	гарантира	идентичен	характер	на	всички	текстове	в	рамките	
на	системата	по	отношение	на	съдържание	и	стил.	Допълнителни	количествени	данни	се	
извличат	от	различни	източници,	като	статии	за	потребностите	на	пазара	на	труда	и	тен-
денции	относно	търсенето	на	квалификации,	анализи	на	обяви	за	работа	и	работни	места,	
заявени	в	Службата	за	услуги	на	пазара	на	труда.	Процесът	на	обработка	включва	критично	
използване	на	всички	тези	различни	източници.	Накратко	основните	източници	на	инфор-
мация	са:

– количествени	данни	(статистика	на	пазара	на	труда	от	информационни	доставчици	
като	Statistik	Austria,	Hauptverband	der	Sozialversicherungsträger	и	др.);

– проучвания,	анализи	и	прогнози	за	търсенето	на	умения	на	пазара	на	труда	в	стра-
ната	(на	регионално	и	национално	равнище);

– специфични	анализи	на	обяви	за	работа,	възложени	от	Службата	за	услуги	на	паза-
ра	на	труда;

– подходящи	текстове	от	широк	спектър	източници,	от	публикации	от	общ	характер	
(вкл.	и	статии	в	медиите)	до	браншови	издания;

– подходящи	докторски	дисертации	и	магистърски	тези;
– задълбочени	интервюта	с	експерти	в	сферата	на	пазара	на	труда	в	специфични	профе-

сионални	области	(членове	на	отдели	за	УЧР	във	водещи	предприятия,	директори	на	
образователни	институции,	представители	на	професионалните	организации	и	др.)	

Близостта	до	съответните	практически	професионални	среди	се	гарантира	най-вече	от	ин-
тервюираните	специалисти,	които	са	в	състояние	да	насочат	вниманието	към	тенденции,	
които	в	противен	случай	не	биха	били	забелязани	преди	провеждането	на	съответните	ста-
тистически	анализи	на	далеч	по-късен	етап.	

Редакторската	дейност	се	основава	на	непрестанни	анализи	на	документи	и	друга	литерату-
ра	през	цялата	година.	Общата	актуализация	на	онлайн	инструмента	AMS-Skills	Barometer	
се	извършва	през	м.	март	и	м.	октомври	всяка	година.	

Както	 вече	 споменахме,	 информационната	 система	AMS-Skills	 Barometer	 е	 разработена	
като	инструмент	за	представителство	на	тенденциите	на	пазара	на	труда	въз	основа	на	кри-
тичен	преглед	на	вече	съществуваща	информация.	Това	означава,	че	използваните	източ-
ници	не	са	съставени	за	употреба	от	AMS-Skills	Barometer,	и	следователно	от	тях	не	може	
да	се	очаква	използване	на	съвместими	структури,	като	например	класификации	на	умения	
и	професии.	Освен	това	качеството	на	представената	информация	не	може	да	надвишава	
качеството	 на	 използваните	 информационни	източници	 (това	 е	 и	 причината	 критичният	
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преглед	на	източниците	да	се	счита	за	една	от	най-важните	задачи	в	процеса	на	радактира-
не).	Що	се	отнася	до	източниците	на	които	се	основава,	AMS-Skill	Barometer	се	сблъсква	
със	следните	условия	и	проблеми:

Степен на диференциация:	една	от	основните	цели	на	AMS-Skill	Barometer	е	да	предлага	
задълбочена	информация	за	тенденциите	до	степен	на	детайлност	на	ниво	професия,	напр.	
„екскурзовод“.	За	съжаление	повечето	прогнозни	тенденции	се	ограничават	до	далеч	по-
общи	нива,	напр.	„тенденции	в	туризма“	(което	понякога	може	даже	да	включва	икономиче-
ска	информация,	вместо	да	се	ограничава	единствено	до	тенденциите	на	пазара	на	труда).	В	
повечето	случаи	дори	и	изследователският	анализ	и/или	прогнозирането	на	нуждите	също	
действат	на	доста	глобален	принцип,	като	напр.	оценяване	на	растящата	необходимост	от	
„ключови	компетентности“,	„меки	умения“	или	„техническа	квалификация“.	В	рамките	на	
AMS-Skills	Barometer	обаче	конкретните	знания,	способности	и	компетентности	се	назова-
ват	и	оценяват	по	много	детайлен	начин,	като	напр.	„основни	ИТ	умения“	или	„познаване	
на	счетоводен	софтуер“.

Ограничение на мащаба на изследването:	голям	брой	прогнози	за	нуждите	от	умения	огра-
ничават	нивото	на	дълбочина	на	резултатите	до	конкретни	професии	избрани	на	произво-
лен	принцип,	икономически	сектори	или	региони.	За	разлика	от	тях	AMS-Skills	Barometer	
винаги	прилага	цялостен	подход	по	отношение	както	на	регионите,	така	и	на	професионал-
ните	сектори.	В	основни	линии	фокусът	е	на	национално	ниво,	след	което	се	формулират	
конкретни	заключения	за	регионалните	различия	(в	случай	че	има	такива).	Следователно	
проучвания,	 които	 се	 ограничават	 до	 определен	 регион	 или	 сектор	 на	 промишлеността,	
имат	ограничено	значение	за	AMS-Skills	Barometer.

Различни референтни рамки:	както	споменахме	по-горе,	почти	няма	изследвания,	които	се	
възлагат	с	конкретната	цел	да	бъдат	включени	в	AMS-Skills	Barometer.	Това	налага	необхо-
димостта	да	се	интегрират	разнородни	класификации	и	структури	по	професии	с	помощта	
на	редакционни	процедури.	Именно	тази	тенденция	често	прави	невъзможна	и	директната	
употреба	на	задълбочени	анализи,	доколкото	такива	са	налични,	в	AMS-Skills	Barometer.	
Редактирането	в	този	смисъл	включва	например	идентифициране	на	професии	в	даден	про-
фесионален	сектор,	които	лесно	могат	да	бъдат	прехвърлени	в	класификацията	на	AMS-
Skills	Barometer,	намаляване	на	статистическите	данни	на	пазара	на	труда	за	професии,	кои-
то	не	могат	да	бъдат	прехвърлени	в	същия	сектор,	но	биха	могли	да	бъдат	включени	в	друг	
сектор	и	т.н.	Понякога	между	отделните	използвани	класификации	има	толкова	съществени	
различия,	че	прогнозите	стават	или	негодни	за	употреба,	или	се	използват	само	като	обща	
информация	на	изключително	глобално	ниво.	

Различни периоди от време:	всички	прогнози	на	тенденциите	на	AMS-Skills	Barometer	имат	
времеви	хоризонт	от	четири	години.	В	този	смисъл	е	очевидно,	че	всяка	налична	в	източни-
ците	информация	относно	тенденциите	при	уменията	трябва	да	се	намества	към	зададената	
времева	скала.	Качеството	на	прогнозите	допълнително	се	подобрява,	тъй	като	за	една	и	
съща	професионална	област	се	използват	няколко	анализа,	които	се	допълват	с	други	източ-
ници	като	интервюта	със	специалисти	и	статии	на	браншовите	издания	и	медии.	

2.2.  Методологични подходи при извършване на основната дейност

Процесът	по	редактиране	може	значително	да	се	облекчи	от	наличието	на	прогнози	за	умения-
та,	разработени	и	изпълнени	конкретно	за	AMS-Skills	Barometer.	За	съжаление	обаче	до	момен-
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та	това	се	предприема	само	в	два	случая:	ежегодно	се	извършва	анализ	на	обявените	работни	
места,	с	цел	да	се	извлече	информация	за	работните	места,	професионалните	области	и	от	ав-
стрийските	печатни	издания.	Това	е	единственото	проучване,	с	изключение	на	статистическите	
данни	за	свободните	работни	места,	които	се	отчитат	пред	националната	Служба	за	услуги	на	
пазара	на	труда,	което	има	100	%	съвместимост	с	класификациите	на	AMS-Skills	Barometer.	

Дори	и	това	проучване	обаче	има	своите	недостатъци.	

Търсенето	на	работни	места	(и	умения)	в	обявите	за	работа	не	отразява	„реалното“	търсене	
на	пазара	на	труда,	защото:	

–	 множество	работни	места	се	заемат	без	публикуване	на	обява	за	работа,	например	
чрез	директно	кандидатстване	за	длъжността	(което	е	все	по-често	срещано	явле-
ние	при	по-тесни	пазари	на	труда),	лични	контакти	между	бъдещия	служител	и	ра-
ботодателя	или	директно	наемане	на	работа	след	завършване	на	определено	профе-
сионално	образование	(„скрит	пазар	на	труда“	например	при	професии,	свързани	с	
полагане	на	специални	медицински	или	други	грижи);

–	 в	професионалните	области	с	високо	текучество	на	служителите	количеството	на	
обявите	за	работа	е	по-високо	в	сравнение	с	други	сектори.	По	тази	причина	анали-
зът	показва	„по-голямо	търсене“	в	тези	области,	докато	шансовете	за	дългосрочна	
заетост	в	тях	остават	ниски.	Търсенето	изглежда	далеч	по-интензивно	отколкото	
е	в	действителност,	 ако	се	сравни	броят	на	свободните	работни	места	с	броя	на	
действителните	работни	места.	Описаният	сценарий	важи	например	 за	 туристи-
ческия	сектор,	в	който	едно	и	също	работно	място	може	да	се	обяви	по	два	пъти	
годишно	(през	летния	и	зимния	сезон).	

Нещо	повече,	анализът	на	обявените	работни	места	предлага	единствено	количествена	ин-
формация	за	отминали	периоди.	Редакторската	работа,	 тъкмо	обратното,	е	насочена	към	
последните	и	бъдещите	промени.	Това	е	и	причината	представените	количествени	данни	
и	текстова	информация	в	една	и	съща	професионална	област	понякога	да	изглеждат	про-
тиворечиви.	Предстои	да	видим,	дали	е	възможно	да	се	отговори	на	потребността	от	нови	
проучвания,	които	да	са	конкретно	разработени	за	нуждите	на	AMS-Skills	Barometer.	Неза-
висимо	от	това	са	предприети	и	няколко	други	стъпки	за	разширяване	на	информационната	
база	на	този	уеб	инструмент.	

Специфична за половете информация е	извлечена	за	всяко	професионално	направление.	Тя	
е	представена	в	обобщен	вид	на	отделна	страница	за	отделните	направления	и	е	достъпна	
чрез	бутон	„Mehr	Informationen”	(повече	информация).	Информацията	включва	общи	дан-
ни,	обособени	по	полов	признак	(данни	за	заетостта	по	пол),	различия	в	образователното	
равнище,	доходите	и	др.	за	съответния	бранш	или	отрасъл.	

Страниците,	 съдържащи	информация	по	полов	признак,	 са	ясно	обозначени	в	отделен	цвят	
(оранжево),	тъй	като	поради	липса	на	източници	използващи	сравними	класификации,	е	невъз-
можно	данните	да	се	инкорпорират	в	страниците	на	отделните	професионални	направления.	По	
тази	причина	е	предпочетен	подход	на	ясно	разграничаване	от	основната	информация.

Проучване на предприятията като нов източник:	на	всеки	две	години	Службата	по	услуги	
на	пазара	на	труда	провежда	мащабно	проучване	на	тенденциите	в	професионално	направ-
ление	в	предприятия	с	над	20	служители.	В	самото	начало	проучвания	се	извършват	чрез	
допитвания	до	ръководители	по	УЧР	относно	данни	за	търсенето	на	работна	ръка,	като	ус-
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поредно	с	това	се	подобрява	контактът	между	регионалните	офиси	на	Службата	по	услуги	
на	пазара	на	труда	и	клиентите.	На	по-скорошен	етап	обаче	се	налага	промяна	на	фокуса	и	
към	момента	повече	значение	се	отдава	на	събирането	на	информация	относно	тенденци-
ите	в	професиите	и	уменията.	Използваният	в	проучването	въпросник	също	е	адаптиран	и	
понастоящем	съдържа	напр.	по-подробни	въпроси	като:	„Посочете	три	професии,	за	които	
имаше	голямо	търсене	от	страна	на	Вашата	фирма	в	последните	две	години“;	„Моля	да	оп-
ишете	какви	ще	са	тенденциите	в	търсенето	на	тези	професии	в	предстоящите	12	месеца“;	
„Какви	умения	и	компетентности	ще	са	необходими	конкретно	за	тези	професии?“

По	този	начин	конкретна	информация	относно	„най-търсените	професии“,	„най-търсените	
умения“	и	„най-динамичните	професии“	(увеличение	или	намаление	на	търсенето	на	да-
дени	професии)	може	да	се	представи	в	графичен	вид	по	професии	и	умения.	Резултатите	
могат	да	бъдат	допълнително	обработени	по	регион	за	получаване	на	количествена	база	
данни	за	регионалните	тенденции	в	професиите	и	уменията.	

В	рамките	на	проучването	подробна	информация	се	представя	от	над	7	000	предприятия.	
Отговорите	са	представителни	за	бизнес	структури	с	над	20	служители	в	Австрия.	

2.3.  Основни резултати от AMS-Skills Barometer – информация по професии 

Всяка	представена	от	AMS-Skills	Barometer	информация	следва	йерархична	структура,	ос-
нована	на	концепция	за	пазара	на	труда,	която	разграничава	между	така	наречените	 (го-
леми)	„професионални	направления“	(Berufsbereiche)	и	(малки)	„професионални	области“	
(Berufsfelder).	По	този	начин	целият	пазар	на	труда	е	разделен	на	24	основни	професио-
нални	 направления	 (представени	 на	фигура	 3),	 които	 на	 свой	 ред	 се	 делят	 на	 по-малки	
професионални	 области	 (общо	 95	 на	 брой,	 вж.	 фигура	 4).	 Всяка	 професионална	 област	
включва	 4	 имена	на	 длъжности,	 които	 са	 свързани	 с	 друга	 онлайн	информационна	 сис-
тема	на	Службата	за	услуги	на	пазара	на	труда	–	Информационна	система	за	професиите	
(AMSBerufsinformationssystem,	 вж.	 http://www.ams.at/bis/,	 съдържаща	 приблизително	 600	
профила	на	професии).	

Фигура 5.1.  Структура на основната информация за  
професиите и уменията в АМС-барометър на уменията
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Фигура 5.2.   
Първа страница на  
АМС-барометър на 
уменията

Фигура 5.3.   
Професионална област 
„Информационни тех-
нологии и комуника-
ции“ в АМС-барометър 
на уменията
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Линкът	„Mehr	Informationen“	(в	синьо)	в	края	на	първата	текстова	част	разгръща	кратко-
то	въведение	в	по-подробен	текст	(вж.	лява	половина	на	следващата	фигура),	а	друг	линк	
„Mehr	Informationen”	(в	оранжево)	в	края	на	втората	текстова	част	предлага	повече	инфор-
мация	за	половите	специфики	на	отделните	професионални	направления	(вж.	дясна	поло-
вина	на	следващата	фигура).	

Фигура 5.4.  Текст за тенденциите на пазара на труда (ляво) и ситуацията с  
равенството на половете (дясно) в професионалната сфера на ИКТ

Информацията	относно	тенденциите	в	таблиците	за	професии	и	професионални	области	
е	представена	със	стрелки	и	точки.	Прогнозата	се	базира	на	преценката	на	редакторите	и	
разчита	на	информацията,	извлечена	от	количествените	и	качествените	анализи	и	от	интер-
вютата	със	специалисти.	

2.4.  Основни резултати от AMS-Skills Barometer – информация по квалификации 

В	унисон	с	най-новите	тенденции	в	проучванията	на	труда	AMS-Skills	Barometer	се	опитва	
да	се	ориентира	основно	към	уменията	и	компетентностите	(за	разлика	от	стандартните	ин-
формационни	системи	на	пазара	на	труда).	По	този	начин	е	разработена	и	внедрена	допъл-
нителна	онтология	–	подробна	класификация	на	уменията	и	компетентностите	(накратко	
“Qualifikationen“	или	квалификации,	вж.	фигура	2).	

Таблиците	за	всяка	професионална	област	показват	съответните	квалификации	в	съответ-
ствие	с	онтологията	и	определят	актуално	настоящо	значение	(„Bedeutung	am	Arbeitsplatz”	
или	значение	на	работното	място)	и	бъдещо	значение	(„Prognose”	или	прогноза).	Този	рей-
тинг	е	представен	и	под	формата	на	графични	символи	(вж.	фигура	5.5).
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Фигура 5.5.  Информация за налични квалификации в областта на  
софтуерните технологии и програмирането 

Както	вече	споменахме,	„квалификациите“	се	разглеждат	комплексно	и	представляват	зна-
ния,	умения	и	способности.	AMS-Skills	Barometer	предоставя	информация	не	само	за	ос-
новните	специфични	умения	във	всяка	професионална	област,	но	също	така	и	за	личностни	
умения,	нужди	от	 специфичен	професионален	опит	или	допълнителни	умения,	 за	 които	
има	търсене	(напр.	специфични	ИТ	умения	като	възможност	за	по-бърза	реализация).
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3.  Ефекти от действието на AMS-Skills Barometer

3.1.  AMS-Skills Barometer и прогнозиране на регионално ниво 

Информацията	за	регионалните	тенденции	на	пазара	на	труда	не	е	основната	насоченост	на	
AMS-Skills	Barometer.	Независимо	от	това	тъй	като	проучвания,	които	съдържат	регионал-
ни	прогнози,	също	подлежат	на	оценка	в	процеса	на	събиране	на	информация	по	профе-
сионални	области,	регионалните	различия	при	тенденциите	в	уменията	при	нужда	също	се	
посочват	в	текстовете.	Освен	това	количествените	данни	в	AMS-Skills	Barometer	(данни	за	
свободните	работни	места)	се	представят	с	регионална	насоченост:	данни	за	свободни	ра-
ботни	места	през	изтеклата	година	(и	преди	две	години)	са	достъпни	както	на	национално,	
така	и	на	регионално	ниво	в	рамките	на	деветте	федерални	провинции	(„Bundesländer”	като	
Горна	Австрия,	Бургенланд,	Виена,	Тирол	и	т.н.)	

Необходимо	е	да	направим	и	кратко	уточнение	за	регионалната	структура	в	страната:	Ав-
стрия	е	държава	с	население	малко	над	8	милиона	и	се	дели	на	9	федерални	провинции.	
Службата	по	услуги	на	пазара	на	труда	отговаря	за	цялата	страна,	като	не	съществуват	спе-
циални	разлики	в	предоставяните	услуги	в	отделните	региони.	

От	друга	страна,	регионални	различия	наистина	съществуват	и	те	постоянно	влияят	на	раз-
витието	на	пазара	на	труда.	Що	се	отнася	до	пазара	на	труда,	обикновено	тези	регионални	
различия	не	винаги	 следват	 границите	между	деветте	провинции,	 а	 се	идентифицират	 с	
други	регионални	разграничения,	като	селска/	градска	среда,	туристически	райони,	зони	за	
промишлено	обслужване	и	т.н.	Основните	статистически	данни	обикновено	се	представят	
по	федерални	региони	и	следователно	не	съдържат	изчерпателна	информация	за	тенденци-
ите	на	ниво	многото	различни	региони.	

В	същото	време	може	да	се	твърди,	че	информацията	за	пазара	на	труда	в	Австрия	се	харак-
теризира	с	малък	регионален	мащаб	поради	ниската	степен	на	деление	на	страната.	В	край-
на	сметка	отделни	райони	в	Германия	имат	по-голямо	население	отколкото	цяла	Австрия.	

3.2.  Примери за регионално прогнозиране в AMS-Skills Barometer

Както	вече	казахме,	предлагането	на	информация	в	регионален	мащаб	е	само	една	от	за-
дачите	на	AMS-Skills	Barometer.	Въпреки	опитите	да	се	привлече	повече	внимание	към	
умения	и	компетентности,	водещи	за	структурата	и	съдържанието	на	информационната	
система	остават	професиите	и	професионалната	информация.	Регионалната	информация	
винаги	е	била,	и	продължава	да	бъде,	един	от	постоянно	отчитаните	аспекти,	още	от	са-
мото	начало.

Освен	данни	за	свободните	работни	места,	които	могат	да	бъдат	достъпни	на	ниво	един	от	
9-те	федерални	региона,	информация	за	регионалните	специфики	се	съдържа	и	в	текстове-
те	за	професионалните	области,	а	понякога	дори	и	в	тези	за	професионалните	направления,	
в	рамките	на	цялата	система	на	AMS-Skills	Barometer.	Поради	ограниченията,	произтичащи	
от	проучваните	източници	(вж.	т.	2.1),	тази	информация	не	може	да	се	систематизира	как-
то	данните	за	свободните	работни	места.	Допълнителна	информация	може	да	се	добие	от	
следните	няколко	примера.	
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Туристическо обслужване:	в	източните	гранични	територии	на	страната	през	последните	
няколко	години	се	забелязва	специфично	явление,	известно	като	„лично	туристическо	об-
служване“.	Голям	брой	австрийци,	които	живеят	в	близост	до	границата,	предпочитат	да	
пътуват	до	Чехия,	Унгария	или	Словакия	за	зъболекарски,	фризьорски	и	други	подобни	ус-
луги.	Това	се	отнася	за	(части	от)	провинции	Горна	и	Долна	Австрия,	Щирия	и	Бургенланд.	
Въздействието	на	това	явление	върху	пазара	на	труда	е	включено	в	съответните	текстови	
части,	отнасящи	се	до	професионалните	области,	и	е	описано	като	„нарастваща	трансгра-
нична	конкуренция“,	„намаляване	на	цените	на	услугите“	и	„намаляване	на	шансовете	за	
лицата	търсещи	работа	в	Австрия“.	

Регионални различия в туризма:	в	зависимост	от	географските	условия,	различните	харак-
теристики	на	туристическия	сектор	са	концентрирани	в	различни	райони.	В	този	смисъл	
зимният	спортен	туризъм	е	важен	за	западна	Австрия	(провинции	Тирол,	Форарлберг,	Залц-
бург)	и	южна	Австрия	(провинция	Каринтия)	и	не	толкова	важен	(макар	и	на	отделни	места	
значението	му	 да	 остава	 съществено)	 като	фактор	на	 пазара	 на	 труда	 в	 провинции	 като	
Горна	Австрия	или	Щирия.	От	друга	страна,	значението	на	туризма	нараства	в	определени	
части	на	източна	Австрия	през	последните	няколко	години	вследствие	на	рязкото	развитие	
на	уелнес	индустрията	и	развитието	на	спа	центрове	и	горещи	извори.	Подобна	информа-
ция	се	съдържа	в	текстовете	за	професионално	направление	„Туризъм“.

Такива	описания	са	налични	и	за	автомобилната индустрия,	която	е	концентрирана	в	от-
делни	индустриални	райони	в	провинции	Горна	Австрия	и	Щирия.	Творческите	индустрии,	
медийното	развитие,	печатарската	индустрия	и	професиите	в	областта	на	изкуството	и	кул-
турата	намират	по-благоприятни	условия	за	развитие	в	централната	част	в	района	на	Виена	
(която	сама	по	себе	си	има	статут	на	федерална	провинция)	и	околностите	(близките	части	
на	провинция	Долна	Австрия),	където	са	концентрирани	тези	сектори.	

Що	се	отнася	до	нуждите	от	лекари	и	учители,	има	разлики	в	търсенето	в	селските	райони	
и	по-големите	градове,	или	иначе	казано	–	градове	с	университети	и	градове	без	универ-
ситети.	В	селските	райони	лекарите	и	учителите	все	още	намират	добри	възможности	за	
реализация,	докато	възможностите	в	по-големите	градове	са	значително	по-малки.	

Съществува	още	един	вид	прогноза	с	регионално	значение,	но	с	по-различна	насоченост.	В	
определени	области	и	професионални	направления	се	наблюдава	преминаване	от	регионал-
ни	структури	към	международни,	европейски	или	световни	пазари.	Това	в	голяма	степен	
касае	напр.	печатната	и	хартиената	промишленост,	в	които	фирмите	срещат	все	по-голяма	
конкуренция	в	международен	мащаб.	

По	по-различен	начин,	индустриализацията	играе	все	по-важна	роля	на	националния	пазар	
на	труда.	Така	например	австрийски	банки	и	застрахователни	дружества	се	разширяваха	по	
посока	ЦИЕ	за	период	от	няколко	години.	Това	оказа	допълнително	влияние	и	върху	тър-
сенето	на	умения	и	възможностите	за	работа,	напр.	от	растящ	брой	бъдещи	служители	се	
очаква	да	приемат	стажове	за	определен	период	от	време,	успоредно	с	което	се	подобриха	
шансовете	за	трудова	реализация	на	австрийския	пазар	на	труда	за	граждани	на	съседните	
страни	като	носители	на	компетентности	по	майчиния	си	език,	за	които	има	търсене,	което	
увеличава	и	конкуренцията	между	местни	и	чуждестранни	лица	търсещи	работа.	

Всичката	тази	информация	се	интегрира	в	системата	в	съответствие	с	основната	структура	
на	AMS-Skills	Barometer,	чиито	основен	фокус	не	е	информацията	на	регионално	ниво,	но	
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която	се	предлага,	когато	регионалните	различия	моделират	развитието	на	професионални-
те	направления.	

Разбира	 се	 системата	 на	AMS-Skills	Barometer	 би	могла	 да	 следва	модела	 на	федерална	
структура	на	страната	за	предлагане	на	информация	за	нуждите	на	пазара	на	труда,	в	която	
значително	 са	 застъпени	 регионалните	 различия,	 както	 и	 информация	 за	 тенденциите	 и	
развитието	на	сектори,	които	са	формиращи	за	съответния	регион.	До	момента	обаче	тази	
идея	не	е	реализирана.	

Оставяйки	настрана	AMS-Skills	Barometer	като	онлайн	инструмент,	бихме	желали	да	спо-
менем	и	едно	печатно	информационно	помагало,	което	считаме	за	най-важния	пример	за	
регионална	информаципя	в	настоящия	контекст.	

Регионалните отчети за структурата на квалификациите (AMS-Qualifikationsstrukturbe
richte”)	представляват	комплект	от	доклади,	които	включват	текстово	описание	на	тенден-
циите	на	национално	ниво,	както	и	подробна	информация	за	свободните	работни	места	във	
всяка	провинция.	По	този	начин	всеки	регионален	отчет	съдържа	идентични	с	останалите	
текстове	за	всички	професионални	направления	и	области,	но	се	различава	от	тях	по	пред-
ставената	цифрова	информация	и	таблици.	Количествените	данни	в	тези	фигури	и	таблици	
се	основават	на	анализ	на	обявите	за	работни	места	в	печатните	медии	и	публикуваните	от	
Службата	за	услуги	на	пазара	на	труда	и	са	налични	за	отделните	провинции,	напр.	свобод-
ни	работни	места	в	провинция	Тирол.	

Регионалните	отчети	за	структурата	на	квалификациите	се	използват	в	много	голяма	степен	
от	регионалните	представителства	на	Службата	за	услуги	на	пазара	на	труда	за	последващ	
анализ	на	регионалните	пазари	на	труда,	като	се	приемат	за	опорни	точки	при	вземането	на	
решения	за	финансиране	на	професионално	обучение	в	избрани	професионални	области.
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VIII.   Регионални обсерватории в Англия и тяхното 
взаимодействие в мрежи

1.   Скорошни тенденции в развитието на обсерваториите

Международното	бюро	на	труда	(МБТ)	определя	най-общо	Информацията	за	пазара	на	тру-
да	(ИПТ)	като	„всяка	информация	относно:	големината	и	структурата	на	пазара	на	труда	
или	на	някаква	част	от	него;	начина,	по	който	той	или	която	и	да	е	част	от	него	функциони-
ра;	проблемите	на	този	пазар,	наличните	възможности	и	намеренията	и	стремежите,	свър-
зани	със	заетостта	на	тези,	които	са	част	от	него“	(Международна	мрежа	на	организациите	
на	секторните	уменията	(INSSO)/Алианс	на	секторните	„съвети	по	уменията“	–	Канада).	
За	МБТ	анализът	на	пазара	на	труда	обхваща	също	и	квалификацията(уменията)	и	включва	
„разглеждане	на	най-добрата	налична	информация	по	отношение	на	състоянието	на	паза-
ра	на	труда,	включително	състоянието	на	квалификацията(уменията),	като	често	включва	
показатели,	които	са	били	изготвени	чрез	използване	на	стандартизирани	методи	и	дефи-
ниции.	Чрез	анализ	на	показателите	в	течение	на	времето	е	възможно	да	се	разберат	проме-
ните	на	пазара	на	труда	и	да	се	направят	изводи	за	предлагането	и	търсенето	на	различни	
видове	квалификация.“(Сектор	„заетост”	на	Международното	бюро	на	труда)

МБТ	дефинира	няколко	модела	за	осигуряване	на	това,	което	нарича	общо	с	термина	„Ин-
формация	и	анализ	на	пазара	на	труда“	(ИАПТ)	на	равнище	държава.	Като	споделят	обща	
мисията	за	подкрепа	на	разработването	на	политики,	те	са:

•	 Подходът	на	образованието	–	използва	се,	за	да	насочва	вземането	на	решения	в	Ми-
нистерството	на	образованието,	като	превръща	ИПТ	в	предлагане	на	квалификация	
чрез	училищната	система	и	колежите	след	средно	образование.	В	рамките	на	този	
модел,	образованието	и	обучението	преди	започване	на	работа	е	основният	начин	да	
се	отговори	на	промените	в	търсенето	на	квалификация.	Той	обаче	не	е	толкова	добре	
пригоден	да	подкрепя	развитието	на	квалификацията	на	работното	място.

•	 Подходът	на	заетостта	–	с	акцент	върху	подкрепата	за	промени	в	равнищата	на	ква-
лификация	и	професионалната	структура	на	работната	сила.	Той	е	по-динамичен,	
тъй	като	държавата	постоянно	следи	промените	на	пазара	на	труда,	за	да	установи	
липсващата	квалификация	в	предприятията	и	секторите,	свързана	с	липсата	на	съ-
ответствие	между	търсенето	и	предлагането.	При	този	модел	се	работи	в	тясно	съ-
трудничество	с	трудовите	борси	и	той	се	характеризира	с	въвеждането	на	облагане	
за	професионално	обучение,	за	да	се	насърчи	развитието	на	квалификацията.

•	 Подход	на	интеграция	или	икономическо	развитие	–	където	приоритетите	при	иден-
тифицирането	и	реакцията	на	търсенето	на	квалификация	отразяват	състоянието	и	
посоката	на	националната	икономика	в	условията	на	„съвместни“	политики.	При	
този	модел,	министерствата	посочват	на	доставчиците	на	образование	квалифика-
цията,	които	е	необходима	на	работната	сила.	Това	може	да	включва	образование	
преди	наемане	на	работа,	 обучение	на	работното	място	или	подкрепа	 за	хората,	
които	нямат	необходимата	квалификация,	за	да	се	включат	в	пазара	на	труда.	Из-
браните	стратегии	за	заетостта	могат	да	стимулират	развитието	на	квалификация	
на	по-високо	равнище	или	като	краткосрочна	мярка	да	използват	работната	сила	на	
имигранти.
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Според	МБТ	 подходът,	 използван	 в	 Обединеното	 кралство,	 се	 доближава	 най-много	 до	
представения	по-горе	подход	на	образованието.	В	Англия,	както	и	на	други	места,	в	про-
дължение	на	много	години	ИПТ	се	използва	при	разработването	на	политиките	на	местно	
и	национално	равнище.	Как	се	осигурява	тя	 зависи	от	източника	на	финансиране,	което	
от	своя	страна	определя	как	са	позиционирани	доставчиците,	тяхната	структура,	и	техния	
индивидуален	обхват	или	роля.	Тъй	като	отразяват	хетерогенността	на	финансирането,	по-
тенциалните	функции	и	фокусът	на	дейностите	на	доставчиците	са	много	разнообразни.	Те	
може	да	функционират	в	рамките	на	публично	финансираните	организации	като	министер-
ства,	структури	на	местната	власт	и	Службата	за	национална	статистика	(ONS),	или,	напро-
тив	да	са	подкрепени	от	външни	организации	като	университети	или	частни	предприятия.	
Както	е	видно	от	тази	смесена	картина,	ефектите	на	местоположението	(или	равнището	на	
териториален	анализ,	предмет	на	проучване)	също	се	третират	по	различен	начин,	в	зави-
симост	от	заявената	цел	на	доставчика.

Никога	не	е	имало	траен	опит	да	се	хармонизират	моделите	или	да	се	създаде	мрежа	от	об-
серватории	на	пазара	на	труда	с	обща	функция	или	роля.	Англия	се	доближи	най-близко	до	
поддържането	на	мрежа	от	обсерватории	на	пазара	на	труда	(в	съответствие	с	предварител-
но	определен	географски	модел)	след	избора	на	първото	лейбъристко	правителство	на	Тони	
Блеър	през	1997	г.	Администрацията	на	новите	лейбъристи	искаше	да	укрепи	вземането	на	
решения	на	регионално	равнище,	като	остави	не	всеки	регион	самостоятелно	да	реши	дали	
ще	стигне	до	пълно	регионално	равнище	на	управление.	Като	част	от	тази	промяна	във	все-
ки	регион	беше	създадена	Агенция	за	регионално	развитие	(АРР)	и	всеки	регион	беше	длъ-
жен	да	създаде	Регионална	обсерватория,	която	да	реализира	на	местно	равнище	идеята	на	
новите	лейбъристи	за	разработване	на	политики,	„въз	основа	на	доказателства“.	Решението	
как	да	се	случи	това	във	всеки	регион	беше	оставено	на	съответната	Агенция	за	регионално	
развитите.	В	резултат	на	това	се	създадоха	обсерватории,	които	обхващат	различни	аспекти	
на	вземането	на	решения	(планиране,	квалификация,	образование,	транспорт,	околна	среда	
и	т.н.),	които	имаха	и	собствената	мрежа	–	Асоциацията	на	регионалните	обсерватории.

Отмяната	на	регионите	от	сегашното	коалиционно	правителство	бързо	беше	последвана	от	
закриването	на	агенциите	за	регионално	развитие,	и	по	подразбиране	изчезнаха	и	функци-
ите	на	регионални	обсерватории.	Вече	нямаше	необходимост	от	събиране	на	регионална	
информация,	с	изключение	на	тази	за	информиране	на	националната	и	местната	политика,	
а	така	или	иначе	вече	няма	кой	да	взема	решения	на	регионално	равнище.	Агенциите	за	ре-
гионално	развитие	бяха	заменени	от	Партньорствата	на	местните	предприятия	(ПМП),	кои-
то	са	създадени	на	различни	териториални	равнища,	като	някои	включват	градски	региони,	
други	свързват	теоретични	пазари	на	труда,	а	някои	съвпадат	с	границите	на	администра-
тивната	единица	на	местното	самоуправление.	Оказа	се,	че	някои	граници	се	припокриват,	
но	 централното	 правителство	 беше	 категорично,	 че	ще	 гарантира	 органите	 на	 местната	
власт	и	техните	партньори	в	публичния,	доброволческия	и	особено	в	частния	сектор	да	са	
тези,	които	да	вземат	решенията	за	това	как	ще	работят	новите	ПМП.	В	нито	едно	партньор-
ство	няма	обсерватория,	а	към	тези	новосъздаващи	се	звена	едва	сега	започват	да	постъпват	
финансови	средства.

Обсерваторията	Марчмонт	не	е	уникална	и	най-добре	може	да	се	опише	като	университет-
ски	изследователски	център,	 специализиран	 в	проучвания	на	 заетостта,	 квалификацията	
и	пазара	на	труда	(както	академични,	така	и	приложни).	В	университетите	в	Обединеното	
кралство	има	редица	такива	организации,	но	Марчмонт	е	една	от	малкото,	които	носят	име-
то	„обсерватория”.
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2.  Как са организирани обсерваториите?

След	загубата	на	по-голямата	част	от	„регионалните	обсерватории“,	останалите	предоставят	
предимно	аналитична	информация	за	местното	равнище.

Като	 цяло	 няма	 нито	 нормативна	 хармонизация,	 нито	 съществува	 обща	 организационна	
рамка.	

В	Англия	терминът	обсерваторията	започва	да	се	използва	в	контекста	на	пазара	на	труда	
след	навлизането	на	европейско	финансиране,	както	и	след	появата	на	такива	структури	
(обсерватории)	на	други	места	в	Европа.	

В	изготвеният	от	Марчмонт	през	2003	г.	преглед	(Обсерватория	Марчмонт,	2003	г.)	на	28-те	
съществуващи	тогава	обсерватории	в	Обединеното	кралство	и	в	Европа,	с	цел	да	се	обо-
снове	пред	ELWa	(орган	за	образование	и	обучение	в	Уелс)	създаването	на	Обсерватория	за	
квалификация	(умения)	в	Уелс,	се	отбелязва	следното:

С	термина	„обсерватория“	се	описва	централно	звено	или	портал,	който	позволява	на	по-
требителите	 да	получат	 достъп	до	широк	набор	 от	информация	 за	 определена	предмет-
на	област.	Най-успешните	обсерватории	са	тези,	които	подобряват	данните	чрез	критичен	
анализ	и	информиран	дебат...	Моделите	варират	от	уебсайтове,	които	предлагат	отделни	
доклади	до	много	развити	портали,	съдържащи	сложни	инструменти	за	управление	знания.	
Най-успешните	обсерватории	се	приема,	че	са	тези,	които	насърчават	активното	участие	на	
потребителите	и	пораждат	култура,	в	която	организации	и	физически	лица	споделят	инфор-
мация	и	анализи.

Едно	бързо	търсене	в	интернет	разкрива	множество	варианти	на	използване	на	термина;	
приликите	са	функциите	на	„наблюдение“,	„събиране	на	данни“	и	„коментиране/комуни-
кация“:

•	 Обсерваторията	Марчмонт;

•	 Обсерватория	за	висше	образование	без	граници;

•	 Обсерватория	за	пътна	безопасност;

•	 Обсерватория	за	еко	иновации;

•	 Патологична	анатомия:	обсерватория;

•	 Обсерватория	Дарбишър.

Истински	 обсерватории	 на	пазара на труда	 като	 самостоятелни	 организации	 се	 срещат	
рядко.	Функциите,	изпълнявани	от	обсерваториите	на	пазара	на	труда	обикновено	се	изпъл-
няват	в	рамките	на	структурите	на	местната	власт	с	подкрепата	на	специализирани	консул-
танти,	частни	компании	и	университети.

По-долу	са	представени	примери	за	английски	„обсерватории“.	Всички	те	се	намират	на	
равнище	областен	съвет/общински	съвет	и	се	занимават	с	данни	и	анализи	в	множество	
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сектори.	Някои	от	тях	са	вътрешни	за	структурата	на	местната	власт,	а	други	са	външни	
организации,	финансирани	предимно	чрез	договори	с	публичния	сектор.

Обсерваторията Дарбишър:	Осигурява	аналитична	информация	за	територията	на	Дар-
бишър	по	редица	социални,	здравни,	икономически,	екологични	показатели	и	показатели	
свързани	с	престъпността.	Показателите	са	групирани	в	десет	теми,	свързани	с	качеството	
на	живота.	Заедно	те	изграждат	картината	на	живота	в	областта	и	помагат	да	се	определи	
къде	има	нужда	от	подобрения.

Обсерваторията Уоруикшър:	Обсерваторията	Уоруикшър	е	мястото,	в	което	се	събира	
информация	и	анализи	за	Уоруикшър	и	неговите	хора.	Представлява	център	за	върхови	
постижения	 в	 научните	 изследвания,	 за	 събиране	 и	 анализ	 на	 данни,	 подкрепящи	 по-
литики,	 основани	на	доказателства,	 в	публичния	 сектор	в	Уоруикшър.	Обсерваторията	
има	за	цел	да	предоставя	информация	и	анализи,	които:	да	информират	разработването	и	
прегледа	на	социални,	икономически	и	екологични	политики	и	планове	за	целия	Уоруик-
шър;	да	подобряват	разбирането	на	местните	потребности	и	да	помагат	за	подобряване	на	
качеството	на	услугите,	предоставяни	на	жителите	на	Уоруикшър;	да	подобряват	обмена	
на	научни	изследвания,	данни	и	анализи	между	партньорите	и	да	намаляват	до	минимум	
дублирането;	също	така	да	допринасят	за	подобряване	качеството	на	живота	на	хората	в	
Уоруикшър.

Обсерватория за аналитична информация в Кумбрия:	Целта	на	тази	Обсерватория	е	да	
събере	на	едно	място	съществуващите	в	цялата	област	изследователски	и	аналитични	ре-
сурси,	като	работи	съвместно	с	партньорите	с	цел	осигуряване	на	информация	и	анализи	
за	Кумбрия.

Обсерваторията Хартфордшър (сега HertsLIS):	Уебсайтът	на	местната	информационна	
система	на	Хартфордшър	 (HertsLIS),	 известен	 в	миналото	 като	 обсерватория	Хартфорд-
шър,	позволява	достъп	до	широк	спектър	от	данни,	информация	и	анализи,	свързани	с	об-
ласт	Хартфордшър.	Съдържанието	му	включва	икономическо	развитие,	стратегии	за	безо-
пасност	на	общността,	общностни	и	корпоративни	планове,	профили	на	територията,	соци-
ално-икономически	данни,	демографски	данни,	статистика	за	престъпността	и	полицейска	
статистика	и	още	много	други.

Изследователска обсерватория Линкълншър:	Създадена	през	декември	1999	г.,	изследо-
вателската	обсерватория	в	Линкълншър	(LRO)	представлява	партньорство	между	органи-
зации	от	цялата	област,	които	имат	за	цел	да	споделят	и	подобряват	достъпа	до	качестве-
на	информация	и	анализи	за	Линкълншър.	Основните	цели	на	партньорството	LRO	са:	да	
действа	като	единна	обща	доказателствената	база	за	Линкълншър;	да	подобрява	наличието	
и	използването	на	ключова	информация;	да	повишава	нивата	на	компетентност	и	капацитет	
на	партньорите;	да	намалява	дублирането	на	усилия	и	умората	от	изследвания;	и	да	осигу-
рява	начин	за	безпрепятствено	предоставяне	на	данни.

Формално и неформално взаимодействие в мрежи на обсерваториите на национално 
равнище

Не	съществува	нито	официален	мрежа,	нито	неофициална	„шапка“,	която	да	лобира	от	
името	на	тези,	които	правят	анализи	на	пазара	на	труда,	нито	пък	има	някакво	сериозно	
споделяне	на	добри	практики.	Има,	разбира	се	някои	неофициални	групи,	които	използ-
ват	Web	2	като	LinkedIn.	Местните	власти	имат	собствена	CLIP	група,	която	преговаря	с	
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централното	правителство/Службата	за	национална	статистика	относно	различни	аспе-
кти	на	осигуряването	на	данни	и	аналитична	информация.	Съществуващите	преди	девет	
регионални	обсерватории	използваха	мрежата	на	Асоциацията	на	регионалните	обсерва-
тории.

Какви	са	очакваните	резултати/целите	на	тези	обсерватории?

•	 Подкрепа	за	разработване	на	местната	политика	от	местните	власти
•	 Подкрепа	на	"партньорите"	на	местните	власти
•	 Обединяване	на	експертизата	за	анализ	на	данни
•	 Да	действат	като	хранилище	на	данни	(затова	се	обхващат	много	сфери	и	теми)
•	 Осигуряване	на	аналитични	инструменти
•	 Осигуряване	на	новини
•	 Осигуряване	на	консултантска	и	платена	изследователска	експертиза
•	 Свързване	на	потребителите	на	данни	в	неформално	партньорство

Когато	човек	се	вгледа	по-конкретно	в	обсерваториите	на	"квалификациите"	или	"па-
зара	на	труда"	обаче,	картината,	която	се	вижда	през	последните	няколко	години	във	
Великобритания	е	 замъглена.	Термините	обсерватории	на	"пазара	на	труда"	и	на	"за-
етостта"	 изглежда	 се	 отнасят	 почти	изключително	 за	 европейските	 организации.	Що	
се	отнася	до	„обсерваториите	за	квалификации	(умения)",	въпреки	че	все	още	са	пред-
ставени	чрез	британски	интернет	страници,	те	намаляват	и	част	от	посочените	по-горе	
вече	не	съществуват.	Закриването	им	е	ярко	доказателства	за	заличаването	на	регионал-
ното	равнище	в	Англия	(което	обсъждаме	по-нататък),	но	също	така	повдига	въпроси	
по	отношение	на	най-подходящото	за	функциониране	на	обсерваториите	териториално	
равнище.

Беше	създадена	Обсерватория	за	квалификация	и	обучение	в	Уелс,	но	при	отварянето	
на	линковете	към	нейни	страници	се	виждат	много	неработещи	хипервръзки	и	индика-
ции,	че	функциите	са	прехвърлени	на	друго	място.	Сравнително	скорошните	успехи	на	
осигуряващите	данни	обсерватории	[тази за наблюдение на квалификацията и обуче-
нието в Уелс (Wales Learning and Skills) и лондонската за съхранение на данни (London 
Datastore Observatory)],	 и	 двете	 създадени	 с	 помощта	 на	Марчмонт,	 предполагат,	 че	
отделеният	през	2010	г.	като	самостоятелна	административна	единица	от	Англия	Уелс,	
както	и	един	голям	столичен	център	с	размерите	на	Лондон,	запазват	достатъчно	авто-
номия	в	рамките	на	своите	местни	икономики,	за	да	имат	полза	от	ефективни	услуги	за	
споделяне	на	данни.

3.  Развитие, промени, заинтересовани групи

Има	две	основни	движещи	сили	за	промените	в	съществуващите	обсерватории	на	пазара	
на	труда	(и	подобните	на	тях).	Първо,	подчертаната	централизация	на	функциите,	която	
последва	след	поемането	на	управлението	на	страната	от	сегашното	правителство	на	Обе-
диненото	кралство.	На	второ	място,	бавната	поява	на	Партньорствата	на	местните	пред-
приятия	(ПМП),	които	изискват	по	същество	услугата	„информация	за	пазара	на	труда”	
(ИПТ),	която	да	обхваща	по-обширни	територии,	отколкото	териториите,	които	обхващат	
по-голяма	част	от	съществуващите	понастоящем	подобни	услуги,	организирани	от	мест-
ните	власти.	Ще	представим	ПМП	по-подробно	по-долу	в	раздела	„Функции”.
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Централизацията на ИПТ

Централизацията	на	функциите	настъпи	бързо	след	поемането	на	властта	във	Великобри-
тания	от	коалиционното	правителство	(Консервативна	партия	–	Либералдемократическата	
партия)	през	2010	г.	Тя	са	характеризираше	с	бързи	промени	в	политиките,	които	се	прове-
доха	в	много	сфери	на	управление,	явно	като	мерки	за	намаляване	на	разходите,	разработе-
ни	с	цел	да	отговорят	на	дълбоката	и	продължителна	икономическа	рецесия.	В	неотдавна	
обнародван	доклад	на	правителството	 (The	LEP	Network	2013)	се	отбелязва,	че	оттогава	
зараждащите	ПМП	се	борят	да	си	стъпят	на	краката:

Повечето	територии,	в	които	има	създадени	ПМП	също	са	изправени	пред	краткосрочни	и	
средносрочни	предизвикателства,	свързани	с	неравномерно	възстановяване	след	рецесията	
от	2008/09	г.	В	14	от	39	територии	с	ПМП	се	наблюдава	спад	в	общата	заетост	от	2010	г	
насам...	Последиците	от	рецесията	и	бавното	възстановяване	явно	са	взели	своя	дан	–	в	37	
от	39	ПМП	се	наблюдава	намаляване	на	броя	на	предприятията	в	сравнение	с	2010	г.

Мерките	за	намаляване	на	разходите	за	подкрепа	на	бедстващата	икономика	включват	така	
нареченото	„bonfire	of	the	„quangos“	(премахване	на	организации	с	делегирани	от	прави-
телството	правомощия,	които	не	са	част	от	държавната	администрация),	при	което	изцяло	
са	закрити	агенциите	за	регионално	развитие,	а	също	така	силно	са	отслабени	други	ва-
жни	национални	органи	с	местно	и	регионално	присъствие	в	сферата	на	квалификация	и	
заетостта	в	Обединеното	кралство,	като	Съвета	за	обучение	и	квалификация	(LSC)	(който	
се	грижи	за	предоставянето	на	професионално	образование	и	обучение,	както	в	колежите,	
така	и	на	работното	място)	и	Jobcentre	Plus	(бюрата	по	труда)	(които	покриват	възможност-
ите	за	заетост).	И	двете	структури	имат	ключова	роля	като	съфинансиращи	организации	
за	усвояването	на	европейските	структурни	фондове.	Тези	фондове	дават	възможност	да	
се	осъществи	много	полезното	синхронизиране	с	местните	и	регионалните	стратегии	 за	
квалификация	и	заетост.

От	2010	г.,	обаче,	всяка	от	тези	структури	е	силно	централизирана	и	така	губи	много	важни	
връзки	с	местните	икономики	и	заинтересовани	страни.	Съвета	за	обучение	и	квалифика-
ция	(LSC)	е	възстановен	под	формата	на	Агенцията	за	финансиране	на	квалификацията,	
и	както	подсказва	и	името,	силно	се	стеснява	кръга	на	нейната	компетентност;	Jobcentre	
Plus	към	Министерството	на	труда	и	пенсиите,	сега	обхващат	лицата,	които	са	без	работа,	
с	акцент	върху	тези,	които	са	се	отдалечили	на	известно	разстояние	от	пазара	на	труда	чрез	
Национална	програма	за	работа.	Дейността	на	нито	една	от	двете	организации	не	включва	
предоставянето	на	ИПТ	като	основна	функция,	а	данните	от	текущите	инициативи	на	Евро-
пейския	социален	фонд	показват,	че	връзката	с	местните	данни,	отзивчивостта	към	местни-
те	потребности,	както	и	участието	на	заинтересованите	страни	на	местно	равнище	–	всички	
те	са	се	влошили	по	време	на	настоящия	програмен	период	на	европейското	финансиране.

В	същото	време,	докато	изследванията	потвърждават,	че	използването	на	данни	като	дока-
зателства	от	местните	власти	намалява	 (Alliance	 for	Useful	Evidence	2013),	 самите	местни	
доказателства	продължават	да	са	важни:	за	разработването	на	стратегии,	за	определянето	на	
приоритетите	при	разходването	на	средства	и	за	преобразуването	на	услугите,	така	че	да	отго-
вяват	на	променящите	се	потребности	на	местните	общности.	Продължаващият	интерес	към	
това	„какво	работи“	е	в	основата	на	една	нова	група	финансирани	от	държавата	изследовател-
ски	центрове	за	социална	политика	(UK	Cabinet	Office	2013	г.)	(включително	един	за	местен	
икономически	растеж),	които	ще	се	съсредоточат	върху	събирането,	прегледа	и	разпространя-
ването	на	доказателства	в	редица	тематични	направления.	В	ход	са	и	други	национални	ини-
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циативи	за	стимулиране	на	предоставянето	на	данни	за	свободен	достъп	от	висшите	учебни	
заведения.	За	съжаление	обаче,	въпреки	оптимистичната	реторика	и	заявения	потенциал	на	
доказателствата	да	преодолеят	несъответствията	между	местната	и	централната	власт,	към	
настоящия	момент	инициативите	за	обмен	на	данни	са	много	слабо	развити	и	възпрепятстват	
напредъка	за	идентифициране	на	недостига	на	квалификация.	Потенциалът	на	университети-
те	да	работят	с	местните	власти	за	разработване	на	аналитични	умения	за	работа	с	доказател-
ства,	е	възможен	път	напред;	по-нататъшното	сътрудничество	при	анализа	на	данни	между	
държавните	агенции	и	местните	власти	също	би	помогнало	за	по-разумно	използване	на	на-
личните	данни.	Бюджетните	ограничения,	обаче,	наред	със	сложността	на	анализа	на	данни	
са	довели	до	опити	квалифицираните	за	работа	с	данни	лица	да	се	съсредоточат	в	рамките	на	
отделни	структури,	което	вреди	на	перспективите	за	сътрудничество	и	намалява	възможност-
ите	за	обогатяване	и	валидиране	на	избраните	методики.

Дейност на обсерваториите – събиране, производство и разпространение на информация 

В	някои	случаи,	организации,	които	не	се	наричат	„обсерватории“	все	пак	възпроизвеждат	
техните	функции,	независимо	дали	на	национално	или	на	регионално	равнище.	Налице	е	
много	висококачествена	ИПТ,	но	тя	се	намира	на	няколко	места	и	често	е	много	техническа,	
което	намалява	стойността	ѝ	за	не-експертите.	Две	национални	хранилища	на	ИПТ	осигу-
ряват	стандартизиран	достъп	до	данни	с	разбивка	до	местно	равнище:	това	са	Статистиче-
ската	служба	на	Обединеното	кралство	и	NOMIS	UK	(уеб	базирана	официална	информация	
за	пазара	на	труда)	–	всяка	от	тях	изисква	висока	квалификация	за	тълкуване	на	данните.	
Освен	 тях,	Комисия	 по	 заетостта	 и	 квалификациите	 на	Обединеното	 кралство	 (UKCES)	
има	национална	компетентност	да	подкрепя	и	насърчава	обучението	на	работното	място,	
като	помага	на	гражданите	и	бизнеса	да	вземат	по-добри	и	по-информирани	решения	от-
носно	кариерите	и	възможностите	за	учене.	Една	от	основните	функции	на	тази	комисия	
е	да	събере	на	едно	място	съществуващите	източници	на	данни,	включително	от	ключови	
национални	проучвания,	за	да	направи	по-достъпна	висококачествената	ИПТ	–	и	затова	тя	
на	практика	работи	като	обсерватория	за	ИПТ.

Една	важна	част	от	мисията	на	UKCES	да	направлява	предоставянето	на	професионално	
образование	и	обучение	включва	създаването	на	22	секторни	„съвети	по	уменията“	(SSCs),	
водени	от	бизнеса.	Целта	им	е	да	представят	потребностите	от	обучение	на	работодателите	
в	съответните	сектори.	Тези	съвети	разбират	ключовата	роля	на	ИПТ	като	осигуряване	на	
доказателствата,	които	да	информират	вземането	на	решения	и	изработването	плановете	
за	действие.	Според	тези	секторни	съвети	информацията	за	пазара	на	труда	има	три	основ-
ни	компонента:

•	 икономическа	информация	и	информация	за	работната	сила	(например	броя	на	заети-
те/безработицата	в	различните	сектори	на	промишлеността/информация	за	заплатите);

•	 информация	за	професиите	(например	описания	на	професиите	и	длъжностите);

•	 демографски	данни	(напр.	възраст,	пол,	етническа	принадлежност,	място	на	насе-
лението	по	отношение	на	заетостта)

Терминът	ИПТ	може	да	се	отнася	също	и	до	Labour	Market	Intelligence,	което	според	секторните	
съвети	е	„тълкуване	и	анализ	на	информацията	за	пазара	на	труда	с	цел	да	се	подобри	практиче-
ското	ѝ	прилагане	по	отношение	на	въпросите,	свързани	с	квалификациите“.	За	да	е	успешна,	
специализираната	функция	на	ИПТ	трябва	да	даде	възможност	за	предоставяне	на	следното:
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Потенциални ефекти от работата на системите за информация на пазара на труда

•	 минали,	настоящи	и	бъдещи	фактори	за	квалификация;
•	 прогнозиране	на	настоящото	и	бъдещо	търсене	на	квалификациите,	както	във	вре-

мето,	така	и	по	места;
•	 разработване	на	варианти	за	промяна;
•	 влияние	върху	политиците;
•	 посредничество	за	решаване	на	проблемите	с	квалификацията;
•	 определяне	и	оценка	на	ефективността	на	интервенциите.

За	да	подобри	работата	в	мрежа	и	да	разработи	обща	платформа	за	обмен	на	данни,	Коми-
сията	по	заетостта	и	квалификациите	на	Обединеното	кралство	(UK-	CES)	създаде	Алианс	
на	секторните	„съвети	по	уменията”	(SSC),	който	през	2009	г.,	започна	да	разработва	Обща	
рамка	за	ИПТ,	за	да	се	изведат	ключовите	междусекторни	проблеми,	свързани	с	Програмата	
за	продължаващо	професионално	развитие	(ППР)	за	изследователите	на	секторните	съве-
ти.	Рамката	осигурява	техническо	задание	за	основните	продукти	на	ИПТ,	които	трябва	да	
бъдат	изготвени	от	секторните	съвети;	минималните	изисквания	на	секторните	съвети	от	
гледна	точка	на	тяхната	водеща	роля	в	процеса	на	събиране,	анализиране	и	предаване	на	
секторна	ИПТ	на	работодателите,	физическите	лица	и	политиците;	както	и	определение	за	
това	какво	представлява	добра	практика	за	ИПТ	в	секторните	съвети.

След	 създаването	 на	 Рамката	 и	 последващата	 работа	 за	 проучване	 на	 осъществимостта,	
която	изследва	възможността	за	разработването	на	стабилно	хранилище	за	изчерпателна	
ИПТ,	UKCES	сега	създава	напълно	функционален	инструмент	за	данни	за	свободния	пазар.	
ИПТ за всички	е	приложение	с	„отворен	код“,	което	подкрепя	широкообхватна	програма	
на	правителството	за	насърчаване	на	използването	и	повторното	използване	на	държавни	
масиви	от	данни.	То	ще	обедини	съществуващите	източници	на	данни	и	ще	улесни	достъпа	
и	използването	на	данните	от	авторите	на	приложения	и	уебсайтове,	които	представят	ИПТ	
по	заинтригуващ	начин	и	са	специално	разработени	за	конкретни	аудитории.	Инструментът	
за	данни	ще	включва	ИПТ,	която	може	да	отговори	на	общите	въпроси,	които	хората	си	за-
дават,	когато	мислят	за	кариерата	си,	като	„какво	е	възнаграждението?“,	и	„какви	хора	вър-
шат	тази	работа?“	което	да	им	позволи	да	сравняват	различните	работни	места.	Тази	функ-
ция	е	включена	също	и	в	Националния	интернет	портал	за	кариери,	представен	по-долу.

Фигура 6.1.  Моделът на Интернет портал за всички

Източник:	Национален	уебсайт	за	кариери	–	Обединеното	кралство



91

Един	поглед	към	новия	Национален	интернет	портал	за	кариери	на	Обединеното	кралство	
(UK National Careers website)	показва	как	дори	централизираната	информация	за	перспек-
тивите	за	работа	може	също	да	пропуска	възможността	да	подкрепи	ИПТ.	Тази	услуга	е	
създадена,	за	да	осигури	«обслужване	на	едно	гише»	на	тези,	които	търсят	работа;	тя	съ-
държа	много	информация	за	това	как	се	търси	работа,	за	пригодността	за	заетост,	съвети	за	
финансиране,	профили	на	различните	промишлени	сектори,	професионални	умения,	прог-
нози	за	тенденциите,	равнищата	на	заплащане,	както	и	за	наличието	на	местни	курсове	за	
обучение.	Това	обаче,	което	този	портал	не	предлага	е	национална,	регионална	и	местна	
ИПТ.	Наличните	данни	зависят	от	съществуващите	анализи,	проведени	самостоятелно	от	
отделните	секторни	съвети	 (SSCs),	рядко	имат	разбивка	под	регионално	равнище	и	най-
често	се	основават	на	исторически	данни.	За	разлика	от	това,	Уебсайтът	за	кариери	в	Уелс	
(Careers	Wales	Website),	който	работи	вече	десет	години,	осигурява	актуална	информация	
за	работните	места	на	цялата	територия	на	Уелс,	включително	възможността	за	кандидат-
стване	онлайн	направо	на	сайта.

4.  Дейността днес и партньорства и взаимодействие на заинтересовани страни

Както	показва	опитът	на	Уелс	по-горе,	териториалните	съображения	и	естественото	струп-
ване	на	услуги	може	да	бъде	от	ключово	значение	при	проектирането	на	оптималното	ниво	
на	функции	на	обсерваторията	и	ИПТ,	за	да	се	отговори	на	местните	потребности.	Но	как	
на	практиката	работят	заедно	органите	на	подрегионално	равнище	днес?	Извън	местните	
власти,	неравномерното	и	на	случаен	принцип	самостоятелно	разпространение	на	Парт-
ньорствата	на	местните	предприятия	(ПМП)	из	цялото	Обединено	кралство	възпрепятства	
сътрудничеството	 поради	 различните	 начини	 на	 работа,	 срокове	 и	 териториален	 обхват.	
Без	наличието	на	никакви	първоначални	насоки	за	създаването	им,	много	от	ПМП	сега	се	
борят	да	създават	отношения	с	работодателите	в	своята	област	(за	отразяването	на	чиито	
потребности	са	били	създадени),	както	и	с	утвърдените	местни	структури,	чиито	услуги	
исторически	се	основават	на	ретроспективни	вътрешни	данни.	За	да	влошат	нещата	още	
повече,	ПМП	обхващат	територия,	която	не	съвпада	с	границите	на	местните	администра-
тивни	единици,	а	в	редица	случаи,	обхващат	„функционални	икономически	зони“,	които	
минават	през	установените	административни	граници.

ПМП	като	наследници	на	Агенциите	за	регионално	развитие	имат	да	преодоляват	още	мно-
го	препятствия,	преди	да	започнат	да	изпълняват	добре	ролята	си,	да	заемат	добри	позиции	
и	да	затвърдят	връзките	си	със	стратегическите	партньори	по	места.	Докладът	на	мрежата	
на	ПМП	потвърждава	следните	несъответствия	сред	твърде	разнородната	група,	в	която	за	
всички	участници	би	било	полезно	да	използват	последователно	и	стратегически	ИПТ	като	
импулс	за	постигане	на	хармонизация	между	отделните	партньорства.	

•	 Териториите	на	ПМП	са	най-разнообразни	по	икономическа	структура,	пътища	за	
развитие,	степен	на	урбанизация	и	наличие	на	селски	райони,	големина	и	потен-
циал	за	растеж.	Подходящият	диапазон	на	политическа	реакция	за	отделните	парт-
ньорства	ще	е	различен:	тези,	които	се	занимават	с	дългосрочно	преструктуриране	
на	промишлеността	продължават	да	се	сблъскват	с	най-сериозните	предизвикател-
ства	пред	растежа.

•	 При	по-голямата	част	от	ПМП	напоследък	се	наблюдава	спад	в	броя	на	предпри-
ятията:	въздействието	на	рецесията	и	бавното	възстановяване	изглежда	са	взели	
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своя	дан	–	в	37	от	39	ПМП	се	наблюдава	спад	в	броя	предприятията	в	сравнение	
с	2010	г.	Налице	е	висока	степен	на	вариация	между	териториите	на	различните	
ПМП	по	отношение	на	гъстотата	на	предприятията.

•	 Забелязват	се	също	и	подчертани	разлики	в	равнищата	на	иновативна	дейност	и	по-
тенциал,	както	и	в	равнищата	на	заетост.	Те	варират	в	много	големи	граници	между	
отделните	ПМП	и	демонстрират	значителни	разлики	в	използването	на	работната	
сила.

•	 Условията	на	труд	и	разпространението	на	безработица	се	различават	значително	
на	територията	на	отделните	ПМП.	Във	всяка	територия	се	е	наблюдавало	увелича-
ване	на	продължителната	безработица,	отчасти	отразявайки	промените	в	обезще-
тения	за	нетрудоспособност.

•	 Профилите	на	уменията	и	квалификацията	на	работна	сила	на	териториите	на	от-
делните	ПМП	се	различават	значително.	Налице	е	много	силна	и	положителна	ко-
релация	между	равнищата	на	формална	квалификация,	доходите,	безработицата	и	
равнищата	на	участие	в	пазара	на	труда.

•	 В	повечето	територии	на	ПМП	продължава	да	се	наблюдава	постепенното	пови-
шаване	 на	 уменията	 на	 населението	 в	 трудоспособна	 възраст.	 Все	 по-широкото	
участие	във	висшето	образование	означава	също	така,	че	на	територията	на	28	от	
общо	39-те	ПМП,	завършилите	висше	образование	продължават	да	се	увеличават	
от	2010	г.	насам.

•	 Остава	постоянна	локализираната	концентрация	на	безработица	и	ниска	квалифи-
кация	в	районите	с	исторически	модели	на	нисък	растеж.	Районите	на	ПМП	с	най-
високо	разпространение	на	безработица	и	най-ниско	равнище	на	квалификация	са	
също	 сред	 изпитващите	 най-големи	 трудности	 от	 гледна	 точка	 на	 дългосрочния	
икономически	растеж.

5.  Компетентности на работещите

МБТ	идентифицира	набор	от	подходи,	методи	и	средства	 за	предприемане	на	анализ	на	
пазара	на	труда	с	цел	осигуряване	на	информация	за	развитие	на	квалификациите.	Те	об-
хващат	също	и	компетентностите,	които	ще	бъдат	необходими	на	служителите,	които	се	
занимават	с	анализ	на	пазара	на	труда	и	са	обобщени	тук.	Те	са:

Таблица 6.1.  Подходи и методи – и ресурсите,  
необходими за анализ на пазара на труда

Подходи и методи Необходими ресурси
Сигнализиране Базисна	статистическа	информация	и	достъп	до	

времеви	данни
Иконометрично	моделиране Опит	в	техниките	за	иконометрично	прогнозиране
Специални	изследвания	като	норми	
на	възвръщаемост,	трендови	анализи

Експертиза	в	цитираните	специализирани	техники

Изследвания	за	фирмени	обучения Опит	в	извършването	и	анализа	на	изследвания
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Индекс	на	възможностите	за	работа Събиране	и	анализиране	на	свободните	работни	
места	в	медиите

Използване	на	административни	
данни

Събиране,	съпоставка	и	анализ	на	данни	от	адми-
нистративните	системи	(образователна,	икономи-
ка,	социални	и	т.н.)

Секторни	изследвания	 Експертиза	в	количествени	и	качествени	анализи	
по	проблемите	на	квалификацията

Форуми	на	заинтересовани	страни Регулярно	събиране	на	заинтересовани	страни
Източник:	МОТ,	сектор	Заетост	2009

6.  Перспективи

Понастоящем	в	Обединеното	кралство	няма	контрол	на	национално	равнище	за	това	кол-
ко	последователно	се	предоставя	и	какъв	е	достъпът	до	местна	Информация	за	пазара	на	
труда	 за	информиране	на	стратегиите	 за	квалификация	и	 заетост.	Ограниченията	на	фи-
нансирането	по	време	на	икономическата	рецесия	намалиха	всички	мерки	за	субсидиране	
(„pump-priming“),	които	можеха	да	се	приложат,	за	да	се	помогне	за	успешното	внедряване	
на	новата	система.

Някой	може	да	каже,	че	идеята	да	се	прави	това	е	в	пълно	противоречие	с	крайния	подход	
на	ненамеса,	възприет	от	сегашното	британско	правителство.	Агенциите	за	регионално	раз-
витие	(АРР)	трябва	да	създадат	регионални	обсерватории	във	всеки	регион,	за	да	предадат	
посланието	на	новите	лейбъристи	за	разработване	на	политики,	въз	основа	на	доказател-
ства.	Решението	как	на	практика	да	стане	това	е	оставено	на	всяка	отделна	АРР.	В	крайна	
сметка	не	се	стига	до	такава	обща	структурна	основа,	която	да	позволи	на	обсерваториите	
да	задържат	и	предадат	своето	наследство	за	осигуряване	на	ИПТ	в	новите	условия,	без	
АРР.	По	същия	начин	Партньорствата	на	местните	предприятия	(ПМП)	като	наследник	на	
АРР	са	въведени	без	„пътни	карти”	и	едва	напоследък	получават	достатъчно	финансиране,	
което	да	им	даде	възможност	да	действат	самостоятелно.

В	голяма	степен	ПМП	ще	имат	нужда	от	изготвяне	на	съобразени	с	техните	потребности	
териториални	доклади	и	анализи,	което	вероятно	ще	се	възлага	на	външни	агенции.	Те	ще	
включват	 съществуващите	 обсерватории,	 както	 и	 редица	 доставчици	 от	 частния	 сектор,	
които	бързо	се	ориентираха	към	това	да	се	възползват	от	наличното	публично	финансиране	
в	условията	на	политически	климат,	в	който	местните	власти	и	ПМП	биват	насърчавани	да	
гледат	на	себе	си	не	като	на	„доставчици”,	а	като	на	„възложители”.

Идеята	в	Обединеното	кралство	понастоящем	е	отговорността	за	действията	да	се	възлага	
определено	върху	работодателите	и	отделните	лица.	От	тези	две	групи	зависи	да	си	набавят	
подходящата	ИПТ	с	известна	централизирана	подкрепа	от	правителството	и	чрез	дейността	
на	структурите	на	свободния	пазар	–	напр.	услуги	за	кариерно	развитие	и	частни	компании,	
които	предлагат	на	предприятията	и	отделните	лица	подкрепа	и	анализи,	изготвени	по	по-
ръчка.

По	същество,	ролята	на	обсерваторията	или	е	включена	в	структурите	на	местната	власт	
или	е	приватизирана/възложена	и	сега	се	изпълнява	от	предприемачески	организации,	кои-
то	използват	смесени	бизнес	модели,	съчетаващи	наред	с	другите	функции,	анализ	на	дан-
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ни,	изработване	на	стратегии/доклади,	изследвания,	подкрепа	за	политики	и	управление	на	
проекти.

Каква подкрепа е необходима?

Стандартизирани	насоки,	финансов	ангажимент	и	подкрепа	за	развитието.

Каква би могла да бъде ролята на Европейската мрежа и/или на други структури за 
подкрепа на развитието?

В	подкрепа	на	обсерваториите	не	може	да	се	направи	много,	но	те	биха	имали	полза,	ако	
в	мрежата	се	включи	Комисията	по	заетостта	и	квалификациите	на	Обединеното	кралство	
(UKCES).	Смесеният	бизнес	модел	възприет	от	останалите	външни	обсерватории	изисква	
да	се	идентифицират	възможностите	за	външно	финансиране;	мрежата	може	да	помогне	
за	намирането	на	такива	възможности	и	за	предоставяне	на	информация	за	тях	(както	вече	
прави	до	известна	степен).

Каква подкрепа е необходима от организации на ЕС/правителството и др.?

Малко	вероятно	е	обсерваториите	или	осигуряването	на	ИПТ	да	могат	да	бързо	да	се	завър-
нат,	за	да	направят	връзка	с	квалификацията	и	заетостта	в	Обединеното	кралство.
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IX.  Перспективи

На	лице	е	необходимост	от	консистентен	подход	за	събиране	на	информация,	създаване	на	
знание	и	тяхното	разпространение	за	целите	на	маркетирането	на	отделни	региони.	Въпре-
ки,	че	отделни	страни	биха	могли	да	предоставят	частична	или	по-пълна	информация	за	
регионалното	и	секторното	социално	икономическо	развитие	на	ниво	регион,	най-добре	би	
било	това	да	се	извършва	от	специално	изградени	за	това	структури.	Те	ще	могат	да	рабо-
тят	постоянно	за	подобряване	на	процесите	на	събиране,	създаване	и	разпространение	на	
информация	и	знание,	като	това	се	прави	не	спорадично	при	желание,	заявка	или	конкретно	
търсене,	а	постоянно	като	част	от	мисията	на	самите	структурни	единици.	Една	регионална	
структура	би	могла	да	предложи	възможности	на	местните	заинтересовани	страни	сами	да	
постигнат	съгласие	върху	различни	средносрочни	и	дългосрочни	приоритети	за	събиране,	
създаване	и	разпространяване	на	информация	и	знание	за	конкретните	региони	и	сектори.	
Те	ще	могат	да	търсят	взаимодействие	с	местни	партньори	и	да	подпомагат	публични	и	
частни	лица	при	вземането	на	решения	от	тяхна	страна.	Специализираният	модел	допри-
нася	за:	

•	 Условия	за	подобряване	на	процесите	на	събиране,	създаване	и	разпространяване	
на	информация	и	знания

•	 Систематично	събиране,	създаване	и	разпространяване	на	информация	и	знания
•	 Достъпност	на	регионалната	информация
•	 Фокусиране	върху	качеството,	надеждността	и	релевантността	на	информацията	

на	местно	равнище
•	 Реализиране	на	икономии	от	мащаба	и	по-ниска	социална	и	частна	цена	на	използ-

ване	на	акумулираната	информация	и	знания

Представените	в	материала	модели	в	бъдеще	ще	могат	да	се	развиват	в	следните	области:

	Префокусиране	на	дейността	към	търсенето	на	определена	информация	и	знания	
на	регионално	равнище	вместо	към	предлагането,	 каквато	е	по-често	срещаната	
практиката	до	сега.	

	Задълбочаване	на	функцията	на	създаване	на	знание	(анализи,	прогнози	и	т.н.)	за	
сметка	на	събирането	на	първична	информация.

	Обогатяване	на	обхвата	на	интереси	към	различни	аспекти	на	социално,	икономи-
ческо,	регионално,	секторно	и	т.н.	развитие.	В	тази	връзка	регионалният	маркетинг	
по	конкретна	тема	ще	прерасне	в	общ	маркетинг	на	регионите.	Тази	тенденция	ще	
стимулира	процесите	на	разширяване	на	потенциалните	оператори	на	подобни	ре-
гионални	структури.	Към	момента	преобладават	структури,	свързани	с	обществе-
ни	служби	за	развитие	(особено	в	страните	с	централизиран	подход).	С	разнообра-
зяването	на	тематичния	обхват	на	обсерваториите,	може	да	се	очаква	включването	
на	частни,	публични	или	квази-публични	оператори	от	други	сфери	–	агенции	за	
регионално	развитие,	университети,	изследователски	центрове	и	т.н.	

	Засилване	на	функциите	на	подпомагане	процесите	за	вземане	на	решения	и	праве-
не	на	политики	като	елемент	на	основната	функция	на	комуникация	със	заинтере-
сованите	страни.

	Отваряне	на	съществуващите	структури	(отново	елемент	на	комуникацията),	осо-
бено	тези,	които	са	част	от	публични	институции	към	техни	естествени	съюзници	
в	лицето	на	университети,	изследователски	центрове,	консултантски	бизнес,	кари-
ерни	центрове,	обучителни	институции.
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	Целенасочени	действия	по	промотиране	на	регионите	и	конкретни	сектори,	целеви	
групи,	възможности	за	инвестиции.

	Участието	 на	 тези	 структури	 в	 регионални,	 национални,	 секторни,	 европейски	
мрежи	и	партньорства,	отново	като	част	от	тяхната	функция	на	комуникация.	

	Обединяване	и	промотиране	на	съществуващи	бази	данни	с	други	подобни	струк-
тури.

От	изключително	значение	ще	бъде	разработването	на	модели	на	мрежово	съществуване	
на	различни	структури	за	регионално	маркетиране	и	развитие.	Макар,	че	акцентът	на	ре-
гионалните	звена	за	развитие	и	промотиране	е	да	засегнат	спецификите	на	регионите,	то	
това	става	в	общия	контекст	на	глобална	икономика,	сътрудничество	и	работа	в	мрежи	и	
партньорства.	В	този	контекст,	мрежовото	обвързване	регионалните	звена	трябва	да	бъде	
основен	приоритет	на	тяхното	бъдещо	развитие	и	устойчивост.	

По	отношение	на	перспективите	пред	България	в	 сферата	на	регионалния	маркетинг,	 то	
този	материал	не	засяга	ситуацията	в	страната.	От	друга	страна	основната	цел	на	предста-
вянето	на	описаните	практики,	е	те	да	послужат	за	основа	на	разработването	и	внедряване-
то	на	адекватен	модел	за	българските	традиции	и	институционална	среда.	Първоначалната	
предпоставка	е,	че	в	страната	няма	действащи	обособени	модели	за	регионален	маркетинг.	
Това,	което	се	прави,	са	по-скоро	спорадични	усилия	за	предлагане	на	регионална	инфор-
мация	на	проектна	основа.	В	тази	връзка	страната	се	нуждае	да	догони	други	европейски	
страни	във	внедряването	на	модели	за	регионален	маркетинг,	като	има	шанса	да	апробира	
най-доброто	от	представените	добри	практики,	адаптирано	към	съответните	условия.	
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