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Ръководство за стимулиране на качествената заетост
на местно ниво

Какво представлява програмата LEED?
Програмата на ОИСР за икономическо развитие и заетост на местно ниво (ПИРЗМН) консултира от 1982 г. правителства и различни общности как да отговорят на икономическите промени,
за да се справят с комплексните въпроси на динамично-променящия се свят. Ръководството
прави заключения на основата на сравнителен анализ на опита на 50 страни от Америка, Азия,
Австралазия и Европа как да се стимулира икономическия растеж, заетостта и социалното
включване.

Целите на ръководството
Ръководството е адресирано до ръководителите/отговорните фактори на местно и национално ниво като анализира мерките, свързани с преодоляване на икономическата криза и стремителното повишаване на безработицата в страните членки на ОИСР и тези извън организацията,
както и основните принципи за стимулиране на общностите към по-устойчив растеж в бъдеще.
В предстоящите години ще бъде необходима нова форма на партньорство между публичния
и частния сектор за създаване на възможности за по-качествена заетост и по-устойчив достъп за
всички. Ръководството анализира също и най-актуалните механизми за провеждане на политики
в сектора, тествани в рамките на ОИСР. Те допринасят и за целите на ръководството като илюстрират различни казуси.

Защо на местно ниво?
Налице е сериозна диференциация между местните икономики по отношение на бизнес
базата, степента на качество на работната сила, ресурса и активите, включително както природните ресурси, така и социално-икономическото наследство от историческото развитие. Ако
публичните политики често се осъществяват по модела „еднакъв модел за всички“, забавеното
икономическо развитие въздейства различно върху обществата. Националните правителства
следва да предоставят на местните компетентни органи възможността за гъвкави отговори на
местно ниво съобразно реалностите.
И поради факта, че проблемите на местно ниво са от все по-комплексен характер, междусекторният подход е валиден като съвместно следва да се оформят правителствените политики
в областта на заетостта, уменията и икономическото развитие. Местното ниво е това, на което
правителствените политики ефективно се комбинират, за да се постигнат конкретни резултати. И
не само обществените фактори имат полза да работят съвместно. Представители на социалните
партньори – профсъюзи и работодатели – и на неправителствения сектор също е необходимо
да си партнират за решаването на определени проблеми. Увереността е, че това ръководство е
полезно за осигуряването на по-пълноценна рамка за подкрепа на местните общности.
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Въведение
Текущият икономически застой е шок за глобалната система и предизвиква реакцията на правителствата от страните членки на ОИСР, вкл. завишено финансиране за осъществяване на активна
политика по отношение на пазара на труда, подкрепа за компаниите с краткосрочна заетост1 и
фискални стимули за създаването на работни места в публичния сектор.
Докато тези интервенции се оказаха ефективни за бизнеса и заетите в периода на кризата,
тяхното въздействие се очаква да бъде краткосрочно. Паралелно с тези усилия, страните следва
да укрепят позициите си за по-устойчиво икономическо развитие. Необходими са действия в тази
посока както на национално, така и на местно ниво с цел структурни промени и по-качествени
работни места като резултат.
Като основава своят анализ на проучвания в рамките на три десетилетия в области като заетост и икономическа политика на местно ниво, ПИРЗМН набелязва следните принципи за действие
на правителствено и общностно ниво в следкризисния икономически контекст:
•

създаването на адаптивна и с умения работна сила;

•

по-пълноценно използване на уменията за местната икономика;

•

повишаване на уменията;

•

насочване на образованието и обучението към нови сектори;

•

добро местно управление.

Икономическият застой насочи вниманието към неустойчивостта на заетите в производствения процес по отношение на някои техни недостатъчни или „остарели” умения. Общностите
следва да създадат работна сила със съответните умения, която не е ресурсоемка, адаптира се
към промените и може да се прехвърля в различните сектори на икономиката. Това условие
изисква инвестиране в развиването на умения от общ характер и учене през целия живот чрез
широкообхватни стратегии.
Не само инвестиции са нужни в процеса на развиването на умения. Работодателите трябва
да създадат подходяща среда за по-добро управление на уменията на служителите и по-устойчиви възможности за заетост. Икономическата криза осветли проблема, свързан с уязвимостта на
модерните икономики и несъответствието между различните пазари на труда. Продължителният
период на стабилен икономически растеж преди кризата доведе до незначителни подобрения в
жизнения стандарт на повечето от страните членки на ОИСР. Нетните заплати и доходи стагнираха
за по-голямата част от населението, а неравностойността на доходите се открои.
В предкризисния период приоритет на правителствата бе пълната заетост. Понастоящем
е факт, че стабилният ръст на заетостта допринесе за просперитета на икономиките, но скрит
проблем се оказа създаването на сравнително непродуктивни професии. Задоволителна заетост,
но сравнително ниско заплащане. Затова в следкризисния период е необходим нов подход към
1.
Под краткосрочна заетост се разбира период, през който работодателят не изисква служителя да е
на пълно работно време.
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изграждането на нови умения в тясна връзка с икономическите перспективи на местните общности и конкурентноспособността на националните икономики.
Тези общности, които специализират в съответните икономически сектори и гъвкаво се
адаптират към новите пазарни възможности, имат конкурентно предимство. Нарастващото значение на зелените технологии, както и здравният сектор и грижата за възрастните хора, са нови
възможности за разкриване на работни места в средносрочен план, а образователната система и
обучението ще съдействат за подготовката на заетите в тези сектори. Същевременно е важно да
се вземат под внимание и възможностите на местно ниво, както и секторите с добавена стойност
за конкурентното предимство на местно ниво. „Гъвкава специализация” е ключовото послание.
Да се уточнят ключовите приоритети за бъдещото развитие е нелека задача като се има
предвид, че множество отговорни фактори на местно ниво имат различни стратегии и влизат в
различни партньорства. В период на намаляване на публичните бюджети подобнo раздробяване
е неприемливо. Правителствата намаляват разходите си, а на местно ниво е необходимо да се
избягва дублиране на дейностите, както и да се постигне по-доброто синхронизиране на тези
политики. Добри практики съществуват в страните членки на ОИСР, които могат да се използват
от различни заинтересовани страни. Следкризисният период е подходящ за обединяване на
усилията.

Кризата: Подходи на местно ниво
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Преглед

Преглед на местните подходи за справяне
с кризата

Глобалната икономика преживява една от най-сериозните икономически кризи за последните
50 години и това неминуемо има сериозно въздействие върху заетостта. Данни от 2010 г. сочат, че
ръстът на безработицата в страните членки на ОИСР се е повишил. Икономическото възстановяване е налице, но ще бъде недостатъчно, за да върне към заетост новата безработна маса. ОИСР
очаква средно ниво на БВП от 2.5 % за 2011 г. Ако тези проекции се потвърдят, нивото на безработица ще спадне бавно, но все още ще е значително високо в края на годината в сравнение с нивата
преди кризата. Основният проблем във връзка с това е, че в дългосрочен план безработицата се
трансформира в трайна загуба на умения и трайно излизане от пазара на труда.
В противовес на кризата националните правителства използват разнообразни мерки за заетост и обучение. Значителен финансов ресурс като част от мерките за стимулиране на икономиката бе използван за разкриване на работни места в публичния и частния сектор. Предприемат
се също конкретни мерки да бъдат задържани заетите с недобър социален статус, напр. като се
използват практики на краткосрочни работни схеми. Тези усилия са подкрепени от инвестиции в
усъвършенстване на уменията. Областите с приоритетен интерес са както следва:
Синхронизиране на услугите: правителствата осъществяват дейности за своевременно насочване
на хората в неравностойно положение към работни места чрез форми „на едно гише“, мобилни центрове
и „бюра за бързо реагиране“ като решения на местно ниво. В някои страни частният сектор и профсъюзите
са активни участници в инициативите за по-плавен преход от „работа в работа”.
Инвестиции в образование и обучение: В предишни кризисни периоди значителни инвестиции бяха
насочвани към обучение за заетост в нови сектори. Подобно обучение продължава и до днес, по-специално
в проблемни региони. Самите общности също изработват схеми за подобряване на уменията и съхраняване
на индивидуалната икономическа активност, вкл. на младите хора.
Създаване на работни места: Повечето от страните членки на ОИСР представиха мерки за стимулиране създаването на работни места на местно ниво както в публичния, така и в частния сектор. Като
допълнение на тези усилия местните агенции за заетост участват в този процес чрез стимулиране на пред
приемачеството и социалното предприемачество, което е мярка в дългосрочен план.
Подкрепа за бизнеса за повишаване на продуктивността: Известен брой региони използват схеми
за инвестиране в продуктивността и адаптивността на местните индустрии с цел намаляване на уязвимостта им от бъдещи икономически сътресения.
Укрепване на местния капацитет: Националните правителства се стремят към укрепване на местния
капацитет, за да се удовлетворят потребностите на тези, които търсят работа. Приоритет е също координирането на местно ниво на стратегиите за съживяване на местните икономики.

Таблица 1 представя примери за различните видове дейност.

Повишаване на
уменията

Подобряване
на условията
за намиране на
работа

В ОК, правителството на Уелс лансира проект ProAct за автомобилната
индустрия индустрия за осигуряването а финансова подкрепа за
компаниите, които обучават своите служители, наети краткосрочно.

В Канада се осигурява финансиране за създаването на двугодишен
фонд за стратегическо обучение и преход в подкрепа на териториалните
инициативи за лица, на които предстои заетост или прехвърляне на нова
работа. Целевите групи са самоосигуряващи се или трайно незаети.

В Холандия, Leerwerkloketten (бюра за обучение и работа) подобряват
прехода от образованието към пазара на труда.

В Япония финансирането на професионалното обучение бе увеличено
в региони със значителни проблеми със заетостта. Обучението се
осъществява от професионални училища, университети, бизнеса, НПО
като правителството в префектурите има основна роля при планирането.
Има свободно обучение до 3 месеца. Регионите се подбират съобразно
нивото на свободни работни места в местната икономика.

В Австрия регионалните програми за обучение на безработни се адаптират и
разширяват.

Във Виена, Австрия Фондът за заетост финансира квалифицирането на
млади хора.

Във Фландрия, Белгия временно незаетите по икономически причини
могат безплатно да се обучават; с краткосрочни договори получават
премия за свързване с обучителни курсове.

Италианският автономен регион Тренто организира специфични
обучителни програми за поддържане на професионалните умения сред
уязвими групи чрез подкрепа за фирмите.

Северна Ирландия разработва схема, наречена „Устойчиви програми
за временно незаети в резултат на кризата.” В тези случаи плащането за
обучението се поема от Министерство за заетостта.

Във Вуковар, Хърватска, хърватският център за заетост и регионалният
офис Вуковар си сътрудничат за допълнително обучение на безработни,
вкл. компютърни умения: уеб дизайн, графичен дизайн, системна
администрация и програмиране.

„Регион със заетост” и Зийланд, Дания, организират кампании за
насърчаване на образованието и професионалното обучение за млади
хора под 30 г.

Във Фландрия, Белгия, е разработена схема, наречена „Заетост над
50-те”, която поощрява наемането на хора над 50 г. в периоди на криза.
Във Фландрия се създават условия за усъвършенстване на реализацията
на хора в напреднала възраст.

В Япония бюра за консултация за намиране на нова работа в кратки
срокове са изградени на ниво префектура.

В Холандия правителството е създало 30 мобилни центъра за
подпомагане на сътрудничеството между компаниите, профсъюзите и
организациите за намиране на работа.

В Лос Анжелис, САЩ, колежите имат центрове за работа, които насочват
учащите се към професии и допълнително обучение.

Примери на местно и регионално ниво

В Чехия съвместно с частни структури се организира
преквалификацията на съкратени от промишления сектор.

Национални схеми с локално измерение

Таблица 1. Подходи за преодоляване на икономическата криза
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Създаване на
работни места

Примери на местно и регионално ниво

През 2008 г. австралийското правителство започва програма за 300 млн. Община Палтамо във Финландия изгражда нова агенция за заетост за
австр. дол. в подкрепа на работни места.
безработни с насоченост към строителство, лесовъдство и др. като се
използват субсидии.
В Япония – регионалните съвети улесняват разкриването на работни
места както в публичния, така и в частния сектор.
В Русия – програми за безработни за стартиране на малък бизнес.
Данъчни облекчения.
В Корея – стажове за млади хора. Правителството планира през 2010 г. да
увеличи подобно финасиране за организирането на 50 000 стажа.
Във Валония, Белгия – субсидиране на работни места за млади хора в
МСП. Нова схема за стимулиране на безработните да създават собствени
В Словакия – социални предприятия във всички области. Това са и
предприятия бе също пусната в действие с възможности за получаване
намеренията на общините.
на безплатна консултация през периода на регистрация.
В Испания правителството разработва „План Е“ за изграждането на
Фламандското правителство в Белгия инвестира 7 млн. Евро в
публичен инвестиционен фонд за сътрудничество на местно ниво с цел
създаването на Социален инвестиционен фонд за укрепване на
създаването или запазването на 300 000 работни места. По-конкретно
сектора на социалната икономика. Разработен е също възстановителен
строителството, напредналите технологии, туризмът и др.
план за този сектор с временни субсидии за запазване на работните
В Обединеното Кралство – 10 000 зелени работни места за млади хора
места и 150 000 часа обучение за изграждането на съответни умения.
между 18 – 24 год. възраст. 150 000 допълнителни работни места са
Като допълнение е разработено ръководство „Алтернативи на
предвидени чрез Фонд „Бъдещи професии“, от които 50 000 са насочени
освобождаването от работа“ със съвети как това да се избягва в сектори
към ниши с безработица. Местните организации участват в конкурси в
с икономически проблеми.
подкрепа на разкриването на работни места. Обичайни бенефициенти са
В Ирландия, Ballyhoura (компания за развитие на местно ниво)
партньорства, водени от местната власт или НПО.
осигурява информация и консултиране на безработни за самозаетост.
В Япония се изграждат регионални съвети за създаване на заетост
Лос Анжелис (САЩ) представя стратегия за намиране на работа на 16
с цел подпомагане разкриването на работни места в публичния и
500 младежи.
частния сектор. Това включва съживяване на регионалните индустрии
и създаване на нови услуги като снабдяване на възрастните хора с
В Канада правителството инициира проект „Работни места през лятото“
продукти и грижи за децата, като за последния тип услуги се осигурява
за студенти. Цел са приоритетите на местно ниво с ясно изразени
безвъзмездна помощ от 400 млрд яп. йени за правителствата на ниво
резултати както за студентите, така и за общностите.
префектура за подпомагане създаването на възможности за заетост.
Налице е също и субсидия за местните правителства временно да
наемат напуснали работа за проекти, свързани с околната среда или
регионалното развитие, оказване на сестринска помощ (за възрастни
хора, напр.).

Национални схеми с локално измерение
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Икономическият план за действие на Канада осигурява чрез Фонд
за адаптиране на подкрепа за общностите, зависими от ресурси да
диверсифицират и преминат към други възможности.

В Испания – социалните партньори и регионалните правителства
подобряват работните места в автомобилната индустрия чрез обучение
и иновации.

В Тренто, Италия, провинцията увеличава инвестициите в общата
система на продуктивност и конкурентноспособност (ИКТ, енергийна
ефективност, намаляване на административното бреме за МСП, фондове
за индустриални изследвания).

Милано, Италия развива Програма за иновации за подкрепа на
иновативните изследвания и проекти в ИКТ, модата, енергетиката и
хранителния сектор от млади предприемачи , създали МСП. Програмата
се финансира от кметсвото в партньорство с търговската камара,
университетите, националния изследователски институт и асоциацията
на фирмите в Милано – Assolombarda.

Лондон сити (ОК) за техническо консултиране на компаниите за
подобряване на продуктивността чрез използването на нови технологии,
методи и процеси и инвестиции в развитието на уменията и обучение
предвижда 1.3 млн. бр. лири.

Във Фландрия, Белгия се осъществява секторен подход за
преструктуриране на политиките, напр. използва се европейско
финансиране за преструктуриране на текстилния сектор.

В Квебек, Канада – техническо съдействие за фирмите да управляват
по-добре човешкия ресурс.

Примери на местно и регионално ниво

Източник: Информацията е събрана от различни източници, вкл. въпросник към страните от ОИСР, разработен от Секретариата на ОИСР и Европейската
Комисия през януари и май 2009 г., въпросник на ПИРЗМН към ОИСР и публикацията на ОИСР – „Рецесия, съживяване и реинвестиране: ролята на местното
икономическо лидерство в глобалната криза“ (Clark, 2009).

В Ирлавдия службите по заетост прилагат мерки за повишаване на
капацитета с цел консултиране на нарастващия брой безработни, които
търсят работа.

В Унгария, с цел утвърждаване на програмите за действащ трудов
пазар, втората фаза на децентрализираните проекти (осъществявани от
регионалните центрове за работа със съфинансиране на Европейския
социален фонд) започна преди реалния ѝ начален срок.

В Полша – индивидуално формирани услуги и обучение за групите
в неравностойно положение. Нова законодателна база е насочена
към специални програми за адаптиране на Службата по заетост към
потребностите на местния трудов пазар.

Укрепване на
Австралийското правителство – приоритетни региони за справяне с
местния капацитет икономическата криза на база ниво на безработица, промишлена база,
ниво на образование, исторически опит за справяне с кризи.

Повишаване на
продуктивността
и стимулиране на
иновациите

Национални схеми с локално измерение
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Възникващи въпроси
Някои от посочените по-горе инициативи на местно ниво са били трудно приложими като,
напр., обучението за наетите с краткосрочни договори, а други инициативи в значителна степен
са смекчили ефектите от икономическата криза. Схемите за координирането на уменията с работните места са от особено значение, ако улесняват прехода от една позиция на друга и не допускат
излизане от пазара на труда. Мобилните центрове в Холандия получават сериозната подкрепа на
социалните партньори за осигуряване на нова заетост в едно населено място.
Инвестициите в образование и обучение са добро средство за връзка на групите в неравностойно положение с пазара на труда и изграждането на устойчивост към промените. ОИСР
констатира необходимостта от промяна на подхода „първо работа” с „първо обучение” за трайно
незаетите с цел адекватна реакция за високите рискове, свързани с кризата (OECD, 2009a). Както и
в предишни периоди на рецесия, най-уязвимите групи на обществото – младите хора, нискоквалифицираните работници, имигрантите, етническите малцинства и др. – са тези, които губят работа.
Други рискови групи са тези със затруднен достъп до пазара на труда. Заради фактора застаряващо население е от жизненоважно значение за възстановяването на местните икономики да
се ограничи действието на принципа „ранно пенсиониране” за заетите в предпенсионна възраст.
В свой анализ (OECD, 2009a) ОИСР прави заключение, че по-дългосрочният ефект от мерките,
свързани със създаването на работни места, е дискусионен и следва да бъдат ограничени във
времето. Инвестирането в предприемачество, продуктивност и иновации на местно ниво е поустойчив способ в дългосрочен план, както и инвестирането в нови производствени процеси и
механизми за организация на работата. Интересно е да се отбележи, че в страни като Словакия и
Белгия се оказва подкрепа за сектора на социалното предприятие – организациите на социалната
икономика имат капацитета не само да създават работни места, но също и да предоставят местни
услуги в период, когато ресурсите на публичния сектор са ограничени. Те също способстват социалното включване. Работят с целеви групи, които по време на криза са изтласквани от икономическата активност (Noya, 2009).
Като заключение, да се гради капацитет на местно ниво означава да се гради по-ефективна и
координирана платформа на местно ниво. За местните агенции ще е необходима по-голяма гъвкавост за подход към нов тип клиенти и включване в стратегически решения за справяне с кризата. Изследване на ПИРЗМН води до създаването на Принципите от Барселона, които определят
необходимостта от проактивно лидерство на местно ниво (Clark, 2009).
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Каре 1. Принципите от Барселона
1. Проактивно лидерство на местно ниво.
2. Публични инвестиции, публични услуги, данъци и други източници на инвестиции.
3.	В дългосрочен план, изграждане на местни икономически стратегии, които определят бъдещите източници на работни места.
4.	В краткосрочен план, акцент върху задържането на продуктивни специалисти, бизнес, доходи и инвестиционни проекти.
5. Изграждане на механизми и подходи за привличане и задържане на дългосрочни инвестиции.
6. Изграждане на дългосрочни връзки с частния сектор, синдикатите и други ключови партньори.
7.	Устойчивост и продуктивност на обществената инфраструктура.
8. Целенасочена подкрепа на факторите на местно ниво в трудни периоди за общността на местно ниво.
9. Местните икономики имат отворен характер и привличат чуждестранен капитал и работна ръка.
10. Координиране с националните нива.
Източник: Clark, 2009.

Съживяване на икономиката:
Повече и по-качествени работни места
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Изграждане на пул от адаптивна работна сила
с умения
Икономическата криза постави акцента върху факта, че някои местни трудови пазари са по-адаптивни от други в контекста на външни влияния и шок. За да могат нашите местни общности да
са по-адаптивни, важно е работната сила да е „въоръжена” с общи умения, така че да преминава
в различни сектори и да проявява новаторство към променящите се условия на пазара. Това
обстоятелство поставя изискване към инвестиции в ранна възраст и училищно образование.
Същевременно с това местните общности трябва да имат достъп до системите на заетост и обучение на местно ниво през целия си професионален път и да адаптират уменията си чрез новите
изисквания за гъвкави системи на „учене през целия живот”.

Изграждането на пул от адаптивна работна сила с умения е нелека задача с оглед на уязвимостта на местните общности към демографските промени и нарастващата мобилност.
Обединените стратегии за развитие на уменията на местно ниво балансира различните цели и
приобщава образованието и обучението при формирането на ясна пътна карта за изграждане на
умения и принос към местната икономика.
Местните общности, които показват признаци на бързо справяне с кризата и застоя са тези,
които разполагат с работна сила, която лесно се приспособява към външните влияния. В този
смисъл, градовете са добър пример за това, тъй като обхващат различни икономически сектори и
са по-малко засегнати от външно въздействие. Градовете са също притегателен център за висококвалифицирани специалисти, които лесно се адаптират към новите икономически възможности.
Необходимостта да се повиши адаптивността на работната сила е една основна причина
за правителствата да представят в последните години по-гъвкава регулация на трудовия пазар.
Подходите са различни (Simmonds, 2009). Националните правителства изграждат законовата
рамка за работодателите и синдикатите, но адаптивността е присъща за местните общности.
Работодателите и другите заинтересовани страни трябва да имат правомощията и стимулите да
въвеждат иновации и промени. Колкото по-адаптивна е местната икономика, толкова по-експедитивно тя ще се възстанови и добие растеж.
Ето и няколко способа като отчитаме факта, че пулът от местна работна сила е значителен
актив по отношение на идеи, иновации, таланти, умения, култура, методи и подходи (OECD, 2005;
Giguère, 2008).
По-голямата адаптивност е свързана с дуалистичен подход от страна на местните публични
агенции: първо, убеденост, че служителите притежават сериозен запас от общи умения (анализ,
решаване на проблеми, комуникативни умения, креативност), развити в предучилищна и училищна възраст и второ, нужни са инвестиции в гъвкави системи на обучение, свързани с по-специализирани умения.
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Каре 2. Опасността от слаба квалификация в съвременната икономика,
основана на знания
Забавянето в икономическото развитие осветли факта, че нискоквалифицираните са уязвими и могат
по-лесно да загубят работа, тъй като се превръщат в бреме за работодателя. Като средна стойност за страните от ОИСР 85 % от квалифицираните кадри са били заети през 2006 г. и 58 % от тези без средно образование (OECD, 2008a). Изследване в САЩ (Eberts, 2004) показва, че средните седмични доходи на завършилите
колеж са с 73 % по-високи в сравнение с тези с гимназиално образование.

Инвестиране в общи умения
Те са особено необходими в съвременната икономика, основана на знания. Флорида (2003)
застъпва тезата за нарастващото значение на креативната класа – тези, които могат да решават
проблеми и да са иновативни в широк набор от дисциплини. Новите технологии като интернет
създават условия за по-добър обмен на информация, което очертава необходимостта от квалифицирани специалисти за анализ на информацията и превръщането и в ценно знание. Не само тези,
които са на върха на стълбицата на заетостта имат нужда от тези умения. Тези, които са свързани
с рутинна работа, могат да донесат ползи за фирмите, ако умеят да решават проблеми и да получават обратна информация чрез комуникацията с клиенти. За да има продуктивност, трябва да е
налице иновация.
В производствения сектор, напр., конкурентноспособността на повечето страни от ОИСР се
основава на добавена стойност от бързо адаптируеми продукти на пазара и иновативен подход
за намиране на нови пазарни ниши (Долината на Рио Гранде в каре 10). Финансовата журналистка
Дайан Койл (2001) посочва срива на границите между услугите и производството. Докато секторът
на услугите дълго време акцентира върху комуникативните способности, сравнителното предимство на производството се корени в добрия дизайн, креативността и способността да се адаптират
продуктите към предпочитанията на потребителите. Общите умения на работниците способстват
за иновации и креативност.
Добре развитите общи умения се добиват в ранна детска възраст и затова инвестициите в
училищно образование са от основно значение. Но не всички учащи се еднакво се възползват от
образованието. Деца в неравностойно положение или тези с езикова бариера имат потребност от
допълнително съдействие. Ранното обучение е от особено значение за деца, които не могат да се
възползват от родители с интерес да инвестират в образованието на децата си.

Гъвкави системи за образование и обучение в „учене за цял живот
За всеки е необходим достъп до системи за заетост и обучение през целия живот за добиването на по-специализирани умения в отговор на динамично изменящото се търсене на умения.
ОИСР (1996 г.) посочва, че вече не е възможно, в рамките на днешната постоянно променяща се
икономика, да се оцелее с модел на образование „начало – край“ и с изграждане на умения –
вместо това ученето трябва да е процес, продължаващ през целия живот. Понятието „учене за цял
живот” е широко разпространено в страните от ОИСР, но все още са рядкост всеобхватни системи
за подобно обучение в практиката, особено в местната икономика.
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На практика, „учене през целия живот” като процес е свързан с отвореност на системата
на образование и обучение към нови целеви групи (работоспособни възрастни, хора в напреднала възраст) като се осигурява достъп и за други с различно търсене, съобразно тяхното време
(напр., претоварено работно време, семейни задължения и др.) Заетите имат потребности както
от интензивно обучение, така и съобразено с изискванията на работодателя. Хората в напреднала
възраст следват схеми на обучение, пригодени към техните нужди и съобразени с факта, че тяхното училищно обучение е преминало при различни икономически обстоятелства и технологично
развитие (вж Каре 3).
Каре 3. Целева инициатива за възрастни служители, Канада
Тази инициатива е специфичен пример за целево обучение на възрастни служители. Допълнителното
финансиране на канадското правителство според икономическия план за действие е насочено към възрастни служители в засегнати общини, които да се включат в дейности за оценка на знанията и обучение за
развитие на уменията. В провинцията Бритиш Колумбия, община Суук, целеви проект обхваща 20 работника
от сектора на лесовъдството и риболовството. Десетседмичният проект включва пет седмици занимания,
свързани с изработване на планове за действие, индивидуални и/или групови консултации, изработване на
портфейл, планиране на кариерата съгласно нагласи, интереси и ценности, техники за писане на резюме и
търсене на работа и информация за пазара на труда. Дейностите, свързани с подобряване на пригодността
за работа включват компютърна грамотност, основни умения, специфични умения, комуникационни умения
и решаване на проблеми, работа в екип, групово вземане на решения и др. Тези дейности са следвани от
петседмично придобиване на опит при работодател.
Източник: HRSDC, Канада.

Нискоквалифицираните кадри имат по-малки възможности за достъп до обучение и тази
ситуация се влошава особено за тези с липса на информация за трудовия пазар. В Каре 4 е описан
пример за целеви проект, свързан с нискоквалифицирани местни жители от аборигенските общности в Канада.

Каре 4. Развиване на умения на представители на аборигенските общности в Канада
Проектът се финансира по програма на канадското правителство в подкрепа на установените значителни икономически възможности в жилищното строителство в Саскатуун. Проектът е партньорство между
различни участници в строителната индустрия, местното правителство, организации на аборигенските
общности и федералното правителство като цели да обучи 600 представители на аборигенските общности за включване в различни икономически дейности и 400 души с цел трайна заетост в строителната
индустрия.
Източник: HRSDC, Канада.

Музиката, спортът и културните дейности са подходящи за създаване на познавателни възможности без да са специфично ориентирани към обучение. В допълнение, виртуалните модели
като „фирми по практика” и кратките стажове са добра възможност за придобиване на нови
умения извън традиционната среда за обучение. Инициативата „Третият път за професионално
обучение” в Бранденбург, напр., е била изработена твърде гъвкаво по отношение на адаптиране
на обучението към нуждите на тези, които са отпаднали от средните училища (Каре 5).
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Каре 5. „Третият път за професионалното обучение” в Северен Рейн-Вестфалия,
Германия
Изоставащите или отпадналите учащи се са особен проблем в Германия – с нарастващ брой млади хора
без или с незначителни умения, които не успяват да завършат професионалните си обучителни курсове и да
придобият признати квалификации. В Северен Рейн-Вестфалия функционира модел, разработен в сътрудничество с местните колежи, който предлага на тази целева група по-гъвкаво професионално обучение.
В пилотния проект са ангажирани близо 800 млади хора. Тези, които са отпаднали от своето обучение,
получават възможност да се върнат към учебния процес до пет години и да получат признат сертификат за
уменията, успешно усвоени до момента.
Източник: Froy et al., 2009.

Един проблем, който се отнася до незаетите в много страни от ОИСР е липсата на дългосрочно обучение, което значително би подобрило възможностите за заетост. Националните
служби за заетост често финансират относително кратки курсове с ниска интензивност, които
не водят до дългосрочни устойчиви резултати. В САЩ, напр., „Остерман” („Osterman”) анализира
данните от приходите от обучение за преместени или уволнени работници, за да покаже, че краткосрочното обучение води до малки или несъществуващи ползи за трудовата заетост и нивото на
заплащане, докато по-стабилното дългосрочно обучение подобрява приходите им в значителна
степен. Това е отразено в резултатите за онези, които са посещавали публичните колежи в САЩ
през 80-те и края на 90-те години. За онези, които са ги посещавали една или повече години, има
съществена полза, особено по отношение на получаване на асоциирана степен (което увеличава
доходите им с 14 %). Ако повечето не успяват да останат в колежа достатъчно дълго, възвръщаемостта от ползите се свежда до нула. Необходимо е по-голямо сътрудничество между фирмите за
подбор на персонал и образователните институции, за да се осигури значително повишаване на
уменията на незаетите лица, с нови механизми за финансиране на ресурсоемко обучение.
Ролята на частния сектор в осигуряване на обучение за собствения си персонал не може да се
подценява, дори и ако не всички фирми могат да допринесат за развитие на уменията по еднакъв
начин. Големите фирми разполагат с база за подобряване на уменията на своята работна сила чрез
официални планове за обучение и организационни платформи за обучение, но малките и средни
предприятия (МСП) участват незадоволително в обучението и за това е необходима подкрепа от
обществения сектор за провеждане на индивидуално обучение, което да се прилага в различни
работни среди и с различна степен на споделяне на опита и знанията (ОИСР, 2006а, 2008b).

Уменията в контекста на мобилността и демографските промени
Създаването и поддържането на квалифицирана работна сила са допълнително усложнени от
демографските промени. Едно застаряващо население е допълнително утежняващо обстоятелство
за липсата както от работна сила, така и от умения. Не е елементарно при пенсиониране опитът
и уменията да бъдат заменени. Друг фактор, който усложнява въпросите, свързани с човешките
ресурси, е увеличаващата се мобилност. За последните двадесет години международната имиграция се е увеличила повече от три пъти в страните от ОИСР (ОИСР, 2007). Докато изпращащите
региони от развиващия се свят изграждат стратегии да се справят със загубата на квалифициран
човешки ресурс вследствие на имиграцията, приемащите региони правят значителни инвестиции,
за да могат да интегрират новопристигащите в съществуващите реалности.
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Преди икономическата криза, много страни активно са търсели нов тип умения за попълване на своя недостиг от квалифициран труд до степен да се конкурират с цел да привлекат ново
попълнение. Както казва теоретикът Ewers, „когато има недостиг на хора със специфични умения,
най-лесният начин да се подобри базата от знания е да се внесе такава” (Ewers, 2007). Като се има
предвид, че в дългосрочен план демографските тенденции явно ще се запазят, вероятно миграцията ще продължи да се възприема като полезен начин за изграждане на успешен трудов капацитет,
когато съживяването на икономиката е факт. Дори и сега имигрантите могат да благоприятстват
подема чрез международния си опит, стремежа към иновация и предприемачество, както и
работа при трудни условия преди трайно да се установят на пазара на труда.
Все пак, важно е да се отбележи, че подкрепата за имиграцията е свързана със солидни системи за интегриране на новодошлите. Много от имигрантите в страните от ОИСР остават незаети
или свръх-квалифицирани за работата, която извършват. Приспособяването към новите трудови
пазари е ресурсоемък процес и правителствата следва да са сигурни, че регионите с имиграция
(особено тези, за които това е едно относително ново явление) имат адекватно финансиране.
Местните агенции трябва да използват средства и инструменти за признаване на квалификациите
и уменията, придобити в чужбина и да предоставят специализирано езиково обучение (вж ОИСР,
200б”б”;. Froy et al., 2009). В допълнение, местните политици не трябва да приоритизират имиграцията до степен пренебрегване на местното население, което да го постави в неравностойно
положение на пазара на труда. Това включва децата на имигрантите, а в някои случаи и трето
поколение, със слаби резултати на пазара на труда. Обезпечаването на система за усъвършенстване на работната сила ще бъдe от решаващо значение, за да се избегне двускоростната икономика, която включва „богатите с умения“ и „бедните без умения“.

Разработване на балансирани местни стратегии за развиване на уменията
Като се има предвид разнообразния набор от фактори, които влияят на нивата от умения,
ръководителите на местно ниво все повече виждат ползата от инвестиране в по-обхватни местни
стратегии за развиване на уменията като включват различни местни партньори. Преглед на местните практики в страните от ОИСР (Froy et al., 2009) показва, че в допълнение към инвестирането
в образованието в училищна възраст, такива стратегии често вземат под внимание три основни
аспекта: привличане и задържане на таланти; интегриране на групи в неравностойно положение
в системата за развитие на работната сила; повишаване на уменията на нискоквалифицираните
работници (вж. Фигура 1).

Фиг. 1 Разработване на балансирани местни стратегии
за развиване на уменията
Привличане
и задържане

Интегрирани
местни
стратегии
за развиване
на уменията
Повишаване на
квалификацията

Източник: Froy et al., 2009.

Интеграция
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Таблица 2 посочва някои основни инструменти и средства, които населените места използват
за изпълнение на тези стратегически цели.
Случаят на Шанхай в Китай (вж Каре 6) е пример за местна икономика, която успява да обедини тези различни стратегически приоритети чрез балансиран подход. Въпреки това, съществуват много фактори, включително краткосрочност и липса на ресурси, които възпрепятстват
общностите да се занимават с по-трудни за разрешаване проблеми, такива като нискоквалифицирана работна сила, или концентрация на хора без основни умения в някои райони. Затова разработването на стабилна стратегия за развиване на уменията може да изисква предоставяне на
стимули на местните фактори да работят за дългосрочни цели.
Таблица 2. Цели и действия в рамките на балансираните местни стратегии за развиване
на уменията
стратегическа цел

Привличане на
таланти

действие

Инвестиране на местно ниво в качество на живот, архитектура, културно развитие и
ефективно планиране на града.
Насърчаване на космополитното отношение и културното разнообразие.
Участие в дейността на университети и образователни институции. Насърчаване
на висшистите да останат в региона (съвети за професионално развитие и т.н.) и
провеждане на следдипломно обучение.
Маркетингови стратегии на регионите, местните сектори и клъстери за привличане на
нова работна сила.
Стимули за връщане на емигранти, в т.ч. признаване на квалификации от чужбина,
грантове за създаване на нов бизнес.

Интегриране на групи Създаване на информационни центрове за обучение / ИТ, маркетиране на
възможностите за образование и обучение на трудна за достъп среда, подобряване на
в неравностойно
образованието в ранните години.
положение
Създаване на алтернативни форми на обучение, в т. ч. „фирми за практика”, стаж,
наставничество, културни, спортни и музикални схеми.
Подкрепящи механизми за подобряване на интереса по време на обучителни курсове,
стажове и работа.
Предоставяне на съвети за кариера и осигуряване на взаимодействие между курсовете
за основни умения и по-високите нива на обучение.
Специфична подкрепа за имигранти, етнически малцинства и др. (антидискриминация,
признаване на квалификации, езиково обучение и др.).
Обучение за възрастни на основни умения (напр. езикова и математическа грамотност).
Повишаване
квалификацията на
служителите

Персонализиране на обучението за местните работодатели.
Развитие на кариерни клъстери и кариерни „стълбици” (вж Раздел 3).
Създаване на бизнес центрове за обучение, насърчаване на основните индустрии да осигуряват обучение на своя територия. Това да е достъпно и за други фирми, включително МСП.
Създаване на центрове за върхови постижения за конкретни сектори.
Насърчаване на фирмите да предоставят кариерно планиране и наставничество за
новоначинаещи.
Създаване на партньорства за трансфер на иновации и технологии, както и обучение за
управление на различни сфери на организационната дейност.
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Важно е също ръководителите да имат правилно разбиране за търсенето и предлагането
на умения на местно ниво, което е известно като „екология на уменията”. Такава информация е
трудно да се събере, а още по-трудно е да се анализира ефикасно. След като приоритетите са
определени, местните участници трябва да имат възможността да влияят върху политиката в

Каре 6. Инициатива „Шанхай – област на таланти”, Китай
Инициативата „Шанхай – област на таланти” е добър пример за балансирана стратегия „от основата до
върха”. Ръководството на общината стартира първата си инициатива за развитие на умения през 1995 г. с
цел превръщане на Шанхай в „област на таланти“ в континенталната част на Китай. Въпреки това, ефективни
усилия за прилагане на съгласувана стратегия не е имало до момента, когато общината стартира подробен
„план за действие“ през 2004 г. Планът за действие определя десет приоритета за периода 2004 г. – 2010 г.,
основани на привличането на завърналите се висококвалифицирани китайски емигранти; специализирани
програми за обучение на високо квалифицирани учени, мениджъри, инженери, политици и държавни
служители; и по-всеобхватни програми за реформиране на системата за професионално обучение и квалификация на работната сила в Шанхай. През 2006 г. тези приоритети допълнително са консолидирани
до пет основни задачи с превес на обучението на пристигналите в Шанхай мигрирали работници и селскостопански работници. Понастоящем обучението е на база годишно рецензиран „Каталог за развитие
на таланти” като са уточнени търсените умения. Резултатът от такъв балансиран и целенасочен подход е
обнадеждаващ. Делът на висококвалифицираните работници като процент от общия брой квалифицирани
работници в Шанхай се е увеличил до 14,98 % през 2005 г., в сравнение с 6.2 % през 2002 г. и 9,4 % през 2003 г.
Привличане и задържане
на квалифицирани работници
3-годишна програма за привличане на
китайнските емигранти обратно в Шанхай,
която включва:
• специално образование за децата на
завърнали се емигранти;
• признаване на квалификации,
придобити в чужбина;
• безвъзмездни средства за завърналите
се за създаване на бизнес;
• гарантирани по-високи първоначални
заплати за определени професии.

Интегриране на групи в
неравностойно положение при
развитие на работната сила

Повишаване квалификацията
на работниците

• обучение на работниците мигранти:
предоставяне на професионално
обучение в 19 специални центрове за
обучение във всяка част на града;
• обучение за безработни.

• центрове за обучение във водещи
предприятия и насърчаване на
професионално обучение на работното
място;
• качествено базирана сертификационна
система на работа;
• специализирани програми за обучение
на високо квалифицирани учени,
мениджъри, инженери, политици и
държавни служители;
• система на непрекъснато обучение.

Източник: Froy et al., 2009.
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различни области като образование и обучение, заетост, икономическо развитие, социално развитие и предприемачество – нещо, което е трудно да се постигне в страни с по-централизирана
система. Централната власт следва да предостави гъвкавост на своите клонове на местно ниво, за
да бъдат успешно приложени стратегиите за холистични умения.

Препоръки към факторите на
национално ниво

Препоръки към факторите и
практикуващите на местно ниво

Инвестиране в информация и данни:
наличието на информация и данни е ключов
въпрос, който възпрепятства факторите да
имат проактивен подход при решаване на
въпросите, свързани с уменията. Националните
правителства имат отговорност да осигурят
подробни данни за различните аспекти на
въпросите, свързани с уменията.

Разработване на балансиран подход: от
съществено значение е да има балансиран
подход по въпросите, свързани с уменията,
така че действията за привличане или задържане на таланта да се разработват съвместно
с действията по изграждане на подходящата
система за образование и обучение, интегрирането на групите в неравностойно положение
в работната сила и повишаване квалификацията на тези, които вече са заети.

Осигуряване на гъвкавост на местно ниво
при управлението на образованието и
политиката за развитие на уменията: само
когато публичните участници могат да оказват влияние върху услугите, които оказват, те
могат да участват ефективно в разработването
на стратегията на местно ниво. Отговорните в
образователната сфера често са „липсващото
звено“ на регионално и местно ниво, което не
позволява дългосрочен подход към въпросите,
свързани с уменията.

Подкрепа за развитие на общи умения:
инвестиране в образование, което дава солидни
общи умения, както в академичното, така и в
професионалното направление. Някои групи в
неравностойно положение може да изискват
допълнителна образователна подкрепа чрез
ранно училищно обучение и по-добре адаптирана образователна система.
Обединено предоставяне на услугата:
важно е образованието и обучението на
местно ниво да са добре свързани в последователни системи с ясна визия за доброто
качество на заетостта. Образователните институции и агенциите за заетост трябва да работят
заедно за гарантиране повишаване на квалификацията на безработните лица.
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Усъвършенстване на уменията и повишаване
качеството на работа
Като реакция срещу икономическите сътресения, много от местните общности поставят акцент
върху увеличаване на количеството на работните места на местно ниво. В дългосрочен план,
обаче, е необходимо по-голямо внимание върху тяхното качество. Работодателите трябва подобре да използват наличните човешки ресурси като способстват за повишаване удовлетворението от работата и доходите заедно с повишаване на местната производителност.
Местните агенции могат да допринесат за този процес чрез използване на няколко различни
инструмента като стимули за работодателите, които инвестират в нови технологии и по-ефективните форми на организация на работата. Работата с междинни звена е от особено значение, тъй
като съвместно се разработват стратегии и механизми за управление с акцент върху търсенето
и предлагането на умения.

За да се противодейства на нарастващата безработица, налице е ход към мерки за подкрепа
на създаване на работни места на местно ниво в страните от ОИСР. Временната заетост в публичния сектор, напр., се счита за важно средство за присъствие на пазара на труда, докато кризата
отмине. Но в дългосрочен план ще бъде важно да се създадат устойчиви работни места, а не
просто работни места. Участниците в публичния сектор следва също да обърнат внимание на
качеството на работни места на трудовия пазар.
Днес е ясно, че докато националните икономики просперираха през последните години благодарение
на значителен ръст на работните места, това прикри един свойствен проблем, състоящ се в относително
големия брой непродуктивни работни места. Те задържаха хората да имат заетост. Но това имаше и редица
неблагоприятни ефекти – относително ниско ниво на заплащане, което оформи слой от населението, квалифициран като „бедни трудещи се”. Фитджералд (2006) установява как „работа, която може да бъде определена като професионална или парапрофесионална, а траекториите на умения, заплащане и кариерно
развитие да съвпаднат, е принизена до степен да се осъществява от нископлатени, бързо оборотни служители”. В същото време лесното намиране на някаква работа не стимулира хората да инвестират в собственото си дългосрочно образование и професионално усъвършенстване, което е причина много млади хора
да изоставят рано образованието си, за да започнат работа. От това има финансова полза в краткосрочен
план, но дългосрочно възможностите за кариерно развитие и доходи са по-скоро отрицателно повлияни
от такъв избор. Концепцията „първо работа” е типична и за обществените институции. Службите за трудовата заетост бързо намират свободни позиции за търсещите работа вместо да ги подкрепят да инвестират
в собствените си умения, с което да си осигурят дългосрочно устойчиво развитие.
Настъпило е времето, когато хората, най-вече младите хора, трябва да инвестират повече в
образованието си. В същото време, за да се изгради по-устойчива местна икономика, е необходимо агенциите за подбор на персонал да работят съвместно с работодателите, за да се осигури
използването на местния трудов капацитет и умения. Чрез подобряване на производителността
и уменията работодателите ще максимизират използването на местния талант, а това ще разшири
възможностите за работа и в същото време ще подобри конкурентноспособността на местната
икономика. Докато преди кризата частният сектор се въздържаше да работи с публичните агенции
по въпросите на производителността и организацията на труд, понастоящем съществува амбиция
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за съвместни усилия с цел укрепване на местните индустрии. Дори преди забавянето на икономическото темпо, изследване на ПИРЗМН показа, че бизнесът има сериозен интерес от повишаване
на производителността. Анкета, проведена от ПИРЗМН с мениджъри в Американската търговска
камара през 2008 г. показва, че 68.3 % считат, че агенциите за развитие капацитета на работната
сила следва да вземат участие за подпомагане на бизнеса по въпросите на производителността
като от тях 28,6 % отбелязват, че те трябва да имат съществена роля.

Селските райони – равновесие между търсенето и предлагането на
нискоквалифицирана работна сила
Отношението към тези въпроси е изключително важно за някои общности и региони от ОИСР,
особено за по-изолираните селски райони. Анализаторът на трудовия пазар Ан Грийн (вж Green et
al., 2003) предлага полезна типология, за да бъде разбрана сложната взаимовръзка между уменията и тяхното предлагане в различните региони. Според нея, те могат да бъдат общо разделени в
четири различни категории: такива с равновесие между търсенето и предлагането на нискоквалифицирана работна ръка; региони, в които има липса на необходимите умения и недостиг на
кандидати; такива със свръх предлагане, и региони с равновесие между търсенето и предлагането
на висококвалифицирана работници (вж Фиг. 2).
Фиг. 2. Движение от региони с равновесие между търсене и предлагане
на нискоквалифицирана работна сила към такива с равновесие между търсене
и предлагане на висококвалифицирана работна сила
ниско
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високо

високо
Недостиг и
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Източник: Froy et al., 2009 (Green et al., 2003).

В контекста на демографските промени и мобилността в много населени места преди кризата
имаше липса на необходимите умения и недостиг на кандидати (горният ляв ъгъл в диаграмата).
В някои региони, разбира се, слабото предлагане на квалифицирана работна сила е резултат от
слабото търсене от местните работодатели – равновесие между търсенето и предлагането на
нискоквалифицирана работна сила. Темповете на внедряване на нови технологии и адаптирането
към променящите се пазари не са еднакви за всеки бизнес и всяка общност. Според Coyle (2001)
са необходими приблизително 50 години от развитието на новите технологии до оползотворяването на потенциала им от обществото и икономиките, за да се увеличи производителността.
Междувременно работодателите също могат да имат конкурентно предимство като поддържат
нивото на умения, а оттам и нивото на заплати, като минимум.
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В регион с голяма концентрация на такива работодатели може да се получи порочен кръг,
когато компаниите не търсят висококвалифицирана работна сила, но за нея да се обучава е
нерентабилно. В същото време, ако в дадения регион има недостиг на подготвена работна ръка,
мениджърите ще бъдат възпрепятствани да увеличат нивото на производителността и да използват по-добре уменията. Такава ситуация представлява проблем и за факторите на местно ниво.
Подобряване на предлагането на умения на местно ниво е рисковано, освен ако не се правят
едновременно и опити за подобряване на търсенето, а това може да доведе до свръх предлагане
на умения (горният десен ъгъл в диаграмата) и до напускането на обучени хора в млада възраст,
които да търсят другаде възможности за по-добра реализация. В тези случаи съответните фактори
се опитват „да гасят пожара” като се насочват към запълване на недостига от работна сила, а не
да противодействат на липсата на умения. Недостигът на работна сила се появява, когато предлаганите позиции останат незаети поради липса на кадри сред местното население или поради
неатрактивно заплащане, условия на труд или на трудовото споразумение. Този недостиг често
се запълва от имигранти, което означава, че съответните ръководители нямат виждане относно
необходимостта от дългосрочна стратегия за подобряване качеството на предлаганите позиции
и за увеличаване привлекателността на трудовия пазар както за местното население, така и за
новодошлите.
Това подчертава факта, че ако сега в условията на криза е важно да се помогне на работодателите да запълнят вакантните си позиции, то в дългосрочен план, това не винаги може да е
подходящият начин за развитие на икономиката. Понякога, ако няма предлагане на съответното
търсене на труд, това е сигнал, че методът на производство на дадената стока или услуга не е целесъобразен и че съответната работа не е с дългосрочна перспектива. Когато обществените агенции
за заетост се опитват да попълнят подобни свободни места, те всъщност субсидират бизнес дейност по начин, който води до намаляване на ефективността за използване на обществения ресурс
и респективно понижаване на производителността.

Как да се постигне по-добро качество на заетост и по-добро използване на
уменията
Проучване на ОИСР определи средствата, които могат да се използват за определяне проблемите на равновесие между търсенето и предлагането на нискоквалифицирана работна ръка и за
подобряване използването на умения.
Някои от тях са описани в Каре 7.
За публичния сектор може да е непривично да консултира бизнеса по отношение на въпросите, свързани с производителността. В много държави липсва доверие в тази посока. Публичният
сектор много добре владее някои от темите в дискусията – по-специално управление на човешките ресурси. За повечето технически въпроси, обаче, често е по-добре да се работи с посредници. В Югоизточен Линкълншир, напр., местен университет ръководи разработването на нова
програма „ Партньорство за техническо обучение в хранително-вкусовата промишленост” за
повишаване на уменията на местните работници и местната производителност чрез насърчаване
трансфера на иновации и технологии. Докато партньорството осигурява формално обучение на
хората, които работят в местната индустрия, то неформалната обмяна на опит и знания се оказва
по-полезна за насърчаване на работодателите да увеличат своята производителност.
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Каре 7. Средства за повишаване качеството на местните работни места
и подобряване използването на умения
Ориентация, подпомагане и обучение
Подкрепа за трансфер на технологии: улесняване инвестирането в нови технологии от страна на
работодателите, създаване на партньорства за обмен на иновации и нови технологии.
Осигуряване на техническа помощ за подобряване условията на труд и организацията на
работа: това може да означава репрофесионализация на позиции в някои сектори и намаляване на зависимостта от временно наети служители, докато за други това може да означава прилагане на съответни производствени техники. Осигуряване на персонала на достатъчно време за обучение и усвояване на умения.
Насърчаване на участието в обучения, както на мениджърите, така и на работниците: по-добре
квалифицираните мениджъри са склонни да създадат по-продуктивна работна среда за своите служители.
В същото време, компаниите трябва да бъдат насърчавани да провеждат обучения да създават други възможности за развитие на уменията, които да са достъпни за техните служители.
Финанси и възлагане на обществени поръчки
Подсигуряване наличието на твърд капитал: за да инвестират изцяло в своя персонал и в модернизация на производствения процес, компаниите се нуждаят от дългосрочни инвестиции. Наличието на
местен „твърд капитал“ (т.е. средствата, вложени в средносрочен или дългосрочен план, обикновено за 5
до 10 години) е от значение за това.
Верига на предлагането, основана на качество: обществените поръчки могат да се използват като
стимул за по-дългосрочно планиране на дейността на местните фирми, които да инвестират в повишаване
на производителността. Това може да включва, напр., по-дългосрочни контракти. В допълнение, договорите за държавни поръчки могат да съдържат клаузи за условията на труд и ангажименти за провеждане
на обучения.
Подкрепа за социални предприятия: като се има предвид, че социалните предприятия могат да
избегнат някои от краткосрочните проблеми, свързани с удовлетворяване на частните акционери, в някои
случаи те могат да имат по-дългосрочна перспектива за развитие и обучение на персонала.
Влияние върху по- всеобхватна политика
Премахване на местните демотивиращи фактори с акцент върху качеството в публичния
сектор: това може да включва промяна на структурата за стимулиране на местните агенции по заетостта с
фокус върху качеството, а не само върху количеството на предлаганите позиции.
Осигуряване на интеграция на политиките за развитие на уменията с политиките за икономическо развитие: необходими са местни партньорства между бизнеса и съответните фактори в сферата на
икономическото развитие, образованието и заетостта с цел да се гарантира, че политиките за развитие на
уменията се осмислят в контекста на по-широко икономическо развитие.
Работа в партньорство
Работа с посредници: брокери и междинни звена могат да са особено полезни при работа с работодателите по отношение на въпросите, свързани с производителността, особено, тъй като това не е традиционна област за обществените политики.
Работа с професионални съюзи: професионалните съюзи са естествените партньори за подобряване
на качеството на заетост на местно ниво. Не само, че синдикатите все по-често участват в координиране
на обучение за своите членове, но те също имат интерес да видят, че организацията на труд и условията
на работа се подобряват за квалифицирания персонал. Те са полезен посредник между публичния сектор
и бизнеса.

29

Каре 8. Партньорство за техническо обучение в хранително-вкусовата промишленост
в Югоизточен Линкълншър
Кампусът Holbeach на Университета в Линкълншър в Обединеното кралство е в челните редици по
отношение подобряване на производителността на местната промишленост и по този начин – подобряване качеството на местните възможности за работа (Green). Югоизточен Линкълншър разкрива конкретни
проблеми, свързани с равновесието между търсенето и предлагането на ниско квалифицирана работна
ръка. Преди икономическата криза, безработицата не е проблем за региона и не е имало недостиг на
работни места. Въпреки това, производителността е била ниска и млади хора с академично образование са
напускали региона, за да търсят възможности за професионално развитие на други места в Обединеното
кралство. Стратегията за икономическо развитие и умения на местно ниво установява превес на ниска
квалификация, заетост с ниска стойност и липса на възможност за развитие и определя това като ключови
въпроси за местното икономическо развитие. Поради тази причина една от ключовите области се оказва
постепенната промяна на местната икономика като се повишава търсенето на умения на местно ниво и
респективно се повишава притегателната сила на местната икономика за таланта.
В отговор, Университетът в Линкълн създава кампус за специалисти за сектора за производство на
храни, разработен в сътрудничество между Съвета на графство Линкълншър и регионални заинтересовани
страни. Той се превръща в Център за професионално усъвършенстване и има статут на Национална академия за кадри за сектора за производство на храни и напитки. Кампусът предлага най-актуално обучение и
образователни ресурси, включително и програми за дистанционно и задочно обучение на студенти, които
работят в хранително-вкусовия сектор. Същевременно са установени контакти с работодатели, които
обменят най-новите технологични разработки и иновации чрез програма „Партньорство за техническо
обучение в хранително-вкусова промишленост”.
Една специфична група, която е особено облагодетелствана от повишаване търсенето на квалифицирана работна сила в региона, е местната общност от имигранти. Алиансът за провеждане на обучението
е определил местното имигрантско население като латентен и неизползван местен трудов ресурс като
повечето от имигрантите полагат труд под тяхното ниво на професионални умения и квалификации, често
сезонна работа в селското стопанство. Малко под една трета от всички участници в курсовете на алианса
са имигранти и през 2005/6 кампусът Holbeach провежда двадесет и шест езикови курса по английски език
като втори език в четиринадесет различни компании от хранително-вкусовия сектор. 356 са били записаните през този период, а процентът на завършили курсовете е 68 %.
Източник: Froy et al., 2009

Интегрирани стратегии, насочени към търсенето и предлагането
Като общо заключение факторите на местно ниво ще имат полза от синхронизиране на стратегиите за развитие на уменията с търсенето и предлагането (вж. Фигура 3).
Австралийският подход за екосистема от умения е полезен модел за тези, които се стремят да
изградят такива интегрирани подходи. Тези пробни проекти, които са започнали след анализ на
политиката за професионално обучение през 2001 г. (Buchanan, et al.), се фокусират не само върху
това как да се развият уменията, но и как да се внедрят. В модела за екосистема от умения, недостигът на умения се третира както като резултат от организацията на работа и оборота, а същои
като проблем, свързан с предлагането на подготвени специалисти от образователните институции
и тези за обучение на кадри. Вместо да реагират автоматично на недостига на работна сила чрез
създаването на нови курсове за обучение, съответните институции първо оценяват причините
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Фиг. 3 Балансиране на стратегическите приоритети за търсенето и предлагането на умения
Обществени бюра по труда, институции за
обучение, университети, регионални агенции
за развитие
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Източник: ОИСР, 2008d.

за недостига. Въпросът, който винаги се задава е дали недостигът на умения е поради липса на
обучение или по-скоро местните работни места са непривлекателни и не могат да задържат специалисти. Три основни характеристики определят подхода:
•

Проблемите по набиране на кадри и тяхното задържане не се определят като дефицит на
умения, а по-скоро се третират като проблеми, свързани със структурата на предлаганите
работни места, и затова често се определят като липса на достойни работни места.

•

Подходът включва групи от работодатели, които приемат съвместната отговорност за
преодоляване на проблема.

•

Решаващият фактор за успеха на нововъведенията е наличието на високо компетентни
брокери или посредници, които се справят с въпросите относно развитието на бизнеса, а
не само относно развитието на работната сила.

В Каре 9 е даден пример за пилотен проект в Нов Южен Уелс. От представянето на модела,
няколко австралийски щата разработват свои модели; Куинсленд има разработени 60 проекта за
екосистеми.
Във Франция стратегия за проактивно управление на заетостта и уменията на местно ниво
бе стартирана през 2008 г., вследствие на национално междусекторно споразумение (Gestion
Prévisionnelle des Emplois et des Compétences Territoriales – GPEC). Стратегията предвижда също и
стабилна връзка между: I) бизнес планове на фирмено ниво; II) социално-икономически стратегии на местните общности; и III) планове за професионално развитие на местни физически лица.
Стратегията има за цел да действа в по-дългосрочен план за подобряване както на равнището
на уменията на местното населението, така и организацията на работа в рамките на предприятията. Особено внимание е отделено на онези сектори, които се считат за критични за местната
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Каре 9. Пилотен проект за екосистема от умения за индустрията за надбягвания с коне
в Нов Южен Уелс
Надбягванията с расови коне са жизненоважен компонент за икономиката на Нов Южен Уелс
(Австралия). Тази индустрия е основен работодател в щата, като работещите в нея са повече от 45 000
души и допринася с приблизително 1 млрд австр. дол. годишно към брутния вътрешен продукт на щата.
Пилотният проект, стартиран в селските райони на Нов Южен Уелс от индустрията за надбягвания, има за
цел да се справи с хроничния недостиг на помощен персонал, който подпомага треньорите по езда чрез
упражняване на конете, в съответствие със специални инструкции, до съответното ниво на състезателна
готовност.
Вместо използваната система за професионално обучение, която да увеличи броя на притежаващите
съответните сертификати II или III, решение на проблема с недостига на такива кадри е била промяна в
същността на работата. Традиционно персоналът е работил с договор, съдържащ т.нар. система на заплащане „на парче“. Заплащането е било извършвано от собствениците на коне или треньорите само за част от
деня. Този пилотен проект дава възможност на участващите страни да създадат обстоятелства, при които
персоналът да се наема от местния състезателен клуб. Това позволява заплата, а за клуба и обучителите –
надеждна работна ръка, което от своя страна привлича повече приходи за клуба.
Източник: Buchanan et al. (2005).

икономика (това са развиващите се сектори, които ще имат особена необходимост от качествен
трудов потенциал, и/или онези, които се очаква да имат значителен брой пенсиониращи се).

Интегрирани съвети и партньорства
За разработването на интегриран подход може да бъде полезно да се създадат партньорства
и съвети на местно ниво, което има двустранно измерение по отношение на търсенето и предлагането. В Съединените щати, Трудово-инвестиционните съвети (ТИС) играят важна роля за създаването на по-интегрирани стратегии за решаване на въпросите на трудовата заетост и уменията
в рамките на общите икономически стратегии за развитие на местно ниво от 1998 г. насам. В САЩ
има 650 ТИС, на ниво щати и на местно ниво, и са с бизнес управление като са председателствани
от представители на бизнеса и имат мнозинство от бизнес членове. Има и определени места за
представители на синдикатите и местните образователни институции.
Докато представителството в съветите се променя, в някои региони са развити стабилни
интегрирани стратегии за трудовата заетост, капацитета и икономическото развитие. В долината
Рио Гранде в Тексас, напр., местните заинтересовани страни са разработили визия за региона
като за „промишлен център за бързо реагиране“, възползвайки се от бързо разрастващ се производствен център в Мексико с цел бързата адаптация на продуктите на американския пазар
(вж Фигура 4 и Каре 10). Преди двадесет години Макалън, Тексас страда от 20 % безработица в
условията на икономика, която зависи главно от селското стопанство и търговията на дребно. В
резултат на подход, основан изключително на уменията и ориентиран към икономическото развитие и координиране на дейността отвъд географските предели, регионът е успял да привлече
500 работодатели като се създават близо 100 000 работни места.
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Фиг. 4. Интегриран подход в долината Рио Гранде в Тексас
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Източник: Froy and Giguère, 2010.

Каре 10. Казусът в долината Рио Гранде в Тексас
Долината Рио Гранде с център Макалън, Тексас илюстрира как една област може да осъществи ефективна интегрирана стратегия за икономическо развитие с участието на всички местни заинтересовани
страни. През 1980 г., Макалън е с 20 % безработица при икономика, зависеща основно от земеделие и
търговия на дребно. Стратегията за икономическо развитие на региона е била преди всичко реактивна
и е съществувала несигурност за нарастващия брой на maquiladoras (производствените предприятия), в
близост до границата с Мексико и въздействието им в икономиката на региона.
Алиансът на Великия Макалън – регионалната структура, която отговаря за маркетинга и набирането
на персонал и Корпорацията за икономическо развитие на Макалън – прави опит да изгради визия за
икономическия растеж на региона като се възползва от наличните активи. Постигането на визията е силно
зависимо от стабилното, но относително неформално сътрудничество между лидерите и организациите в
областта на икономическото развитие, образованието и развитието на работната сила, базирано на споразумение около общата визия за икономическото бъдеще на региона. Сътрудничеството преминава отвъд
националните граници, за да създаде силно партньорство с гр. Рейноса в Мексико. Стратегията се стреми
да се възползва от географското положение на региона, сравнително близо до пристанищата в Мексико на
Тихия океан и на еднакво разстояние между източното и западното крайбрежие на САЩ. Районът е също
Чуждестранна Търговска Зона (ЧТЗ), или „свободно пристанище“ (според законите на САЩ и разпоредбите
на НАФТА).
Като отчита исканията на производителите и техните клиенти за все по-кратък цикъл на живот на
продукта, регионът се позиционира като“промишлен център за бързо реагиране“, който може да използва
съществуващите компании и доставчици с цел да се съкрати времето от дизайна на продукта до пускането
му на пазара. Тъй като района напредва със своята стратегия, става очевидно, че техническото образование представлява важна част от решението. Регионалните лидери си сътрудничат за създаването на
колеж за непосредствените нужди на работодателите. През 1993 г. отваря врати Южнотексаският колеж,
който увеличава учащите се от 1 000 на повече от 17 000. Колежът осигурява персонализирано обучение
и звена за продължаване на обучението с цел повишаване квалификацията на настоящите служители и за
подготовка на нови служители. Институцията получава Сертификат за акредитиране на кадри за своите
персонализирани програми за обучение, като осигурява на служителите преносими умения. В допълнение,
колежът и други образователни институции от региона работят с ТИС от долината Рио Гранде в Тексас, за
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Каре 10. Казусът в долината Рио Гранде в Тексас (продължава)
да бъдат документирани пропуските в съществуването и използването на фондовете за финансиране на
персонализирано обучение.
Районът се фокусира не само върху образованието за възрастни, но също и върху резултатите на
началните и средните училища в региона, които са били разочароващи. За да се насърчи желанието за промяна, училищните и обществените лидери представят на обществеността показателите от резултатите на
училищата. Водени от потребностите за икономическо развитие, те обсъждат процента на отпадане, броя
на учениците в експериментални и изправителни паралелки, както и други потенциално обезпокояващи
данни. Провежда се среща относно степента на готовност на колежа, която формулира „Призив за план за
действие“ за региона и създаването на Алианс на академичното лидерство. Този съюз помага на училищата
да развият връзки между учебната програма и важните клъстери в икономиката на региона.
Съветът за развитие на работната сила (наречен още Решения за работната сила) също е водеща
страна в програмата за икономическото развитие на региона като съществява анализ на клъстерите от
регионалната икономика и създава офис за бизнес услуги за нуждите на работодателите. „Решения за
работната сила” стартира с пилотен проект центрове „На едно гише”, които да предоставят бързи услуги
на работодателите и основни умения за търсещите работа. Създава се екип с цел намиране на решения
за индивидуално обучение за 26 целеви професии, които предлагат потенциал за развитие и минимална
работна заплата. Тъй като Тексас получава отказ от американския Департамент на труда да разреши на местните Съвети за развитие на работната сила да използват средства за по-гъвкави цели като задължително
обучение на работници, Съветът създава „акаунт за действие“ като използва 1 милион щатски долара от
местното си финансиране да разшири допустимостта за и достъпа до обучение.
Като цяло, регионалната стратегия подпомага привличането на повече от 500 работодатели и създаването на близо 100 000 работни места в региона. Между 30-50 компании са наемат за Рейноса всяка година.
Въпреки че със сигурност има празноти за запълване вследствие от икономическата криза, то е налице
огромен напредък от началото на деветдесетте, като безработицата намалява в Хидалго Каунти от 24.1 %
до 7.7 %, а в областта Стар от 40.3 % до 10.7 %.
Източник: Troppe et al., 2007; Froy and Giguère, 2010.
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Препоръки към факторите на
национално ниво

Препоръки към факторите и
практиците на местно ниво

Премахване на местните демотивиращи фактори, за да се акцентира върху
качеството и устойчивостта на пазара на
труда: това може да включва промяна на
структурата за стимули на местните агенции за набиране на персонал, така че те
да се концентрират върху качеството, а не
само върху количеството на подходящите
работни места.

Създаване на съвместни стратегии, които
свързват подходите на предлагането и
търсенето с тези на уменията и заетостта,
особено в зоните с равновесие между търсенето и предлагането на нискоквалифицирана работна ръка.

Инструменти за подпомагане на местните участници да използват уменията
на местно и регионално ниво. това е особено важно в региони с равновесие между
търсенето и предлагането на нискоквалифицирана работна сила.

Подкрепа за трансфер на технологии и
предоставяне на техническа помощ за
подобряване на управлението на човешките ресурси и организацията на работа:
това е особено важно в сектори, които изпитват голямо текучество на персонал поради
ниските заплати и лошите условия на труд.

Създаване на териториално-базирани
партньорства на подрегионално ниво:
вместо да се създават партньорства на
основата на предлагането или търсенето,
да се разработват Съвети, които имат балансиран подход към заетостта и икономическото развитие на местно ниво.

Насърчаване участието в обучения, както
за мениджъри, така и за работници: подобре обучените мениджъри създават по-продуктивна работна среда за своите служители.
Работа с профсъюзи и посредници: синдикатите все повече участват в координиране на
обучението на своите членове; същевременно
се уверяват, че организацията на работа и
условията на труд за квалифицирания персонал се подобряват. Други посредници (напр.
колежи, консултанти) също съдействат за развитието на „бизнес-предразполагащи“ инициативи и за посредничеството с частния сектор.
Разработване на верига на предлагането,
ръководено от качеството, осигуряване на
движение на твърдия капитал и подкрепа
за социалните предприятия: обществените поръчки могат да бъдат използвани за
насърчаване на местните фирми да мислят
дългосрочно и да инвестират в повишаване
квалификацията и използването на уменията.
Предоставяне на твърд капитал и подкрепа на
социалното предприятие може също да увеличи наличието на качествени работни места
на местно ниво.
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3

Кариерно развитие

Качествените работни места са от значение, но е важно те да бъдат и достъпни за местното население. За да не се допуска разделение на добре платената квалифицирана работна сила и ниско
платената неквалифицирана работна сила, работодателите следва да предоставят на по-слабо квалифицираните си работници възможности за развитие, така че да могат да се преквалифицират да
заемат по-високи длъжности в периода на своята трудова активност. Проблемът е, че понастоящем
работодателите не са особено склонни да инвестират в обучението на по-ниско квалифицирания
си персонал и стълбиците за вътрешно кариерно израстване са все по-фрагментирани.
В някои населени места обществените институции работят заедно с работодателите, за да пресъздадат отвън традиционните стълбици за кариерно израстване. Това е полезен начин да бъдат
обединени агенциите за подбор на персонал, консултантите за кариерно развитие, образователните институции, центровете за обучение и промишлените консорциуми, което да доведе до
изработване на пътни карти за обучение и заетост на неквалифицираната работна сила. Те също
така спомагат за прозрачността на пазара на труда, което улеснява баланса между търсенето и
предлагането.

Работата с работодателите по въпросите на използване на уменията е важна, но също така е
от съществено значение те да бъдат окуражени да предлагат повече възможности за повишаване
на квалификацията на своя персонал, така че по-ниско квалифицираните работници да напреднат с течение на времето и да получат по-добри възможности за работа. Проучванията показват
(ОИСР, 2006а), че работодателите не са склонни да инвестират в обучението на нискоквалифициран персонал, тъй като хората с по-ниска квалификация са най-вече с временна заетост като за тях
се оказва нетипично да имат „работа за цял живот”. И понеже позициите са временни, то е много
трудно да се проследи как една позиция може да доведе до заемането на по-висока позиция в
професионалната йерархия.

Нови модели за прогресия на заетостта
Новият „метод за път на развитие”, който бе разработен в Съединените щати през последните
години, предлага механизъм за преодоляване на такива бариери. В градове като Ню Йорк обществените институции работят заедно, за да създадат отвън стълбиците за кариерно развитие. Напр.,
персонализираните тренировъчни курсове са свързани и образуват „инициативи за път на развитие” за ниско платени работници, като те често се финансират съвместно от публичния и частния
сектор (вж Froy et al., 2009). Основните компоненти на метода на стълбицата за кариерно израстване включва дефинирането на подходящо обучение с промишлените консорциуми и колежи;
адаптиране на обучението към нуждите на хората в работоспособна възраст; свързването му с
етапите в кариерата от входно ниво до по-високи позиции; и разпространяване на информацията
под формата на съвети за кариерно израстване. Каре 11 представя повече детайли за всяка една
от тези стъпки.
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Каре 11. Разработване на стълбица за кариерно израстване
Етап 1. Анализ на пропуските: кои индустрии и позиции подкрепят индивидуалното развитие:
•

Анализ на текущото и прогнозно търсене и предлагане на работна сила в региона, индустриите,
които предлагат работни места с възнаграждения, достатъчни за издръжката на семейство и с
възможности за развитие.

•

Оценка на силните и слабите страни на съществуващите образователни услуги и развитие на
работната ръка за целевите сектори, както и установяване на пропуските с цел потребностите да
бъдат удовлетворени.

•

Обмисляне на потенциални публични инвестиции.

Етап 2. Планиране на възможности за развитие: формиране на партньорство за създаване на план
за възможности за развитие:
•

Организиране на партньорите, вкл. от сферата на образованието и обучението, службите за осигуряване на работна сила, икономическо развитие и социални услуги за разработване на плана.

•

Включване на работодателите при разработване на картата за структурата на работните места,
условията за наемане на работа и пътищата за развитие в целевия промишлен сектор (и).

•

Преосмисляне на партньорските програми и услуги за осигуряване на кариерното начало и развитие в целевия промишлен сектор (и).

Етап 3. Изпълнение: координация на работата на партньорите:
•

Изработване на меморандуми за споразумение, които да специфицират ролята, задълженията и
приноса на всеки партньор, вкл. работодателите.

•

Координиране работата на партньорите, в т.ч. развитие на програмата, маркетинг и набиране на
персонал, доставка на програми и поддържащи услуги; проследяване на резултатите.

Етап 4. Подобрение в динамика: оценка и усъвършенстване на програмите и услугите, свързани с
пътищата за кариерно израстване:
•

Редовни прегледи на процеса по изпълнение на програмата.

•

Проследяване на заетостта и по-нататъшните резултати от образователния процес на участниците
на всяко ниво.

•

Приспособяване на програмата на база доказателства за ефективността на програмата и нейното
въздействие.

•

Регулярна преоценка на мисията, визията и целите на програмата.

Етап 5. Разширяване: разширяване на пътищата за кариерно израстване, с цел включване на други
партньори, участници и сектори:
•

Прилагане на модела за кариерно развитие в допълнителни географски области; разширяване на
партньорството, за да се включат други организации при необходимост.

•

Дублиране на процеса за кариерно израстване в други сектори от значение за местната
промишленост.

Източник: Jenkins and Spence, 2006.
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Сити Юнивърсити, Ню Йорк осъществява дейност с партньори като съюза на здравните
работници, за да разработи пътища за кариерно развитие в три основни сектора – здравеопазване, търговия на дребно и туризъм (вж Каре 12).
Всеки един от тези сектори представя ситуация, при която има недостиг на умения, а има наети
значителен брой ниско платени работници, много от които имигранти. Разработването на схемите
е ресурсоемка инициатива и заинтересованите страни от Ню Йорк са имали затруднения при определяне на мащабите – ясно е, че настоящите усилия не могат да удовлетворят напълно търсенето
на трудовия пазар и това на безработните. Един по-стратегически подход на ниво населено място,

Каре 12. Стълбици за кариерно развитие в Ню Йорк Сити в областите на търговията
на дребно, здравеопазването и туризма
Много хора в Ню Йорк Сити, особено имигранти, са концентрирани в ниско платена работа в здравеопазването, търговията на дребно и туризма. Има редица бариери пред имигрантите и другите ниско
платени лица в работоспособна възраст да посещават колеж. Сблъсъкът между работата и семейството са
превърнали традиционното за общността посещаване на колеж в едно от най-големите предизвикателства
за ниско платените работещи родители. Още повече, ниско платените работници с недостиг на основни
умения и езикова бариера, често се нуждаят от допълнителни курсове,
за да се осигури тяхното интегриране в образователния процес след
Продължаващо професионално
завършване на средно образование.
развитие
В отговор на това, Сити Юнивърсити, Ню Йорк осъществява дейност с партньори като Съюза на здравните работници, за да разработи пътища за кариерно развитие в три сектора. Колежът от област
Лагуардия, напр., е разработил многостепенна програма за пътища за
кариерно развитие в областта на здравеопазването, която е подкрепена от многобройни обществени и частни източници на финансиране.
Тази програма включва няколко различни етапа (вж фиг. по-долу).
Първо, за да се определят пречките за приемане на нискоквалифицираните работници, колежът предлага подготвителни/мостови програми,
които включват четене, писане и критично мислене в контекста на
здравеопазването. Всеки е разпределен в различен тип целева група.
Напр., мостът за кариера в американското здравеопазване е насочена
към имигранти с препоръки в сектора на здравеопазването или опит в
тази област, придобит в чужбина, но с езикови бариери.

професионални курсове и степени
за по-висока квалификация

Преходни програми напр., обучение
на санитари за лицензиране
медицински сестри

Курсове - „мостове” напр.,

мост към здравните кариери в САЩ
На този етап, колежът също предлага и „преходни програми”, които са
целеви за работници, придобили опит да преминат на следващото ниво.
Програмата за преминаване от сертифицирани асистенти на медицински
сестри към медицински сестри, практикуващи с лиценз, напр., е подготвителна колежанска програма. Следващият
етап от пътя за кариерно развитие включва подготовка за програми за по-високо професионално ниво или
придобиване на по-висока степен. И накрая, за квалифицирани работници, колежът предлага допълнително
образование с цел професионално развитие. Както подчертава от един от деканите: „Трикът е да се изгради сътрудничеството, най-трудната част. Партньорът е обединението или болницата…след което академичния отдел и много
често именно той е този, който е скован в подхода си, а след това имате и потенциалния студент. Всеки един е с
различни изисквания и потребности. И след това следва продължаване на образованието, което фактически е
натоварено с изграждането на мостовете между отделните партньори, за да може системата да заработи. Michaell
Paull, Декан на Катедра „Продължаващо образование и образование за възрастни” към Колежа Лиман (2008).

Източник: Froy et al., 2009.
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който обхваща по-широка група от организации, може да бъде необходим, за да има реален ефект
върху бедната работеща част от населението. Схемите на стълбиците за кариерно развитие също е
нужно да бъдат подкрепени и внедрени от работодателите, както и да включват активното участие
на местните колежи и промишлени консорциуми, за да бъдат адекватно разработени длъжностните характеристики и курсовете за обучение. Те, от своя страна, е необходимо да отговарят на
нуждите на индустрията и да са лесно приспособими към потребностите на работниците.

Клъстери за развитие на кариерата
Докато стълбиците за кариерно развитие могат да спомогнат за развитието в отделните промишлености и сектори, от полза би било да се изградят хоризонтални връзки между секторите, за
да се създадат „клъстери за кариери” на местно ниво. Този метод приема, че основният набор от
умения, на чиято база биват назначавани хората на работа, са многосекторни за икономиката днес
и с правилното техническо обучение кадрите могат да постигнат развитие както на хоризонтално,
така и на вертикално ниво.
На федерално ниво в Съединените щати Департаментът за образование създаде Инициатива
за кариерни клъстери (вж Фиг. 5), която бе приложена от много щати и региони и приспособена
към изискванията на местния трудов пазар. Кариерният клъстер представлява група от професии
и промишлености на база общи прилики. Длъжностните характеристики са разработени за цялата
индустрия, така че учащите и работниците могат да се уверят как различни кариери си взаимодействат и допълват. Във всеки кариерен клъстер има между две до седем пътища за кариерно
израстване от средното образование до колежа, висшите училища и работното място. Те дават
възможност на неквалифицираните работници с ниски доходи да създават връзки за постигане на
Фиг. 5 Модел за клъстър, САЩ
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ЗДРАВНА
БЕЗОПАСНОСТ
И УПРАВЛЕНИЕ
НА ОКОЛНАТА
СРЕДА

НИ

ПОДДРЪЖКА
НА СЪОРЪЖЕНИЯ
И МОБИЛНО
ОБОРУДВАНЕ

ИНФРАСТРУКТУРА
НА ТРАНСПОРТНАТА
СИСТЕМА

ЗНА

ПРОДАЖБА
И СЕРВИЗ

ИАЛНО

Знания
и
умения

Я И УМЕНИЯ

ОПЕРАЦИИ
ПО СЪХРАНЕНИЕ
И ДИСТРИБУЦИОННА
ДЕЙНОСТ

НАНИ

СПЕЦИАЛН

СПЕЦ

ЕНИЯ
И УМ
НИЯ
А
ЗН
НА
ЛОГИСТИЧНО
ЪТ
ПЛАНИРАНЕ И
УПРАВЛЕНСКИ
УСЛУГИ

ИАЛ

НА З

ОС ТИ

НОС

ПЪТ

НИЯ

П

СП

АЛ
ЕЦИ

Диаграмата по-долу показва кариерен
клъстер в транспортния сектор. Всяка
група се разделя на поредица от специалисти, в този случай, инфраструктура на
системата, продажби и услуги и складиране/дистрибуция. За всяка кариерна
област, се „картографират” различни
трудови характеристики и е разработено обучение с местната индустрия
и колежи, което позволява на хората
да се прехвърлят от една позиция на
друга. Колкото по-открит става пазарът
на труда, толкова повече това улеснява
хората да разработват свои лични стълбици за кариерно развитие.
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бъдещи цели като работят по-усърдно и се включват в серия от взаимосвързани курсове. Мрежата
от клъстери е наблюдавана от Националната асоциация на директорите на ниво щати, които
отговарят за кариерното и техническото образование (професионално обучение) и дава резултати на принципа на партньорство, което включва щат, училища, преподаватели, работодатели,
промишлени групи и други заинтересовани страни, които работят заедно за създаване на насоки
за учебна програма, академични и технически стандарти, оценки и материали за професионално
развитие на клъстерите.
Независимо от тази федерална инициатива, Чикаго е разработил свой клъстерен подход, за
да задоволи потребностите на преработвателната промишленост, наречен Програма за производствени умения (ППУ) (вж Каре 13). Този проект функционира от 1991 г. и е силно фокусиран върху
удовлетворяване потребностите от обучение в местния преработвателен сектор (по-специално
производство на метални изделия, дограма и електронна промишленост) с познания за местната
общност и потребностите от обучение в този сектор: предимно имигранти и други работници в
неравностойно положение, които имат ниски доходи и се опитват да осигурят прехрана за своите
семейства. Ресурсна корпорация Джейн Адамс (РКДА) осъзнава, че тези, които преминават „траКаре 13. Програма за производствени умения на РКДА (САЩ)
ППУ е създадена през 1991 г. в Чикаго в отговор на едно десетилетие на промишлен упадък. Тя се
осъществява от РКДА (www.jane-addams.org), организация с нестопанска цел за развитие на обществото.
Основната задача на програмата е да направи местните компании от преработвателния бизнес още попродуктивни като „въоръжава” работниците с най-важните умения, за да подобри техните перспективи
за заетост. За обучение се използва подход, базиран на клъстери – дори курсовете за придобиване на
основни умения са насочени към специфичните индустриални професии. Всички курсове се провеждат на
място във фирмите или в Центъра за техническо обучение на РКДА, разположен на площ от 3 500 кв. фута.
Преподавателите в курсовете владеят езика на целевата група в рамките на общността.
По отношение на бюджета, РКДА има достъп до щатските и общинските средства в допълнение на
фондации като Институт Аспен, Фондация Хитачи, United Way, Фондация братя Полк, както и индивидуални
донори. Различни фирми от металообработващата промишленост и свързаните сектори, както и от банковия сектор подпомагат финансирането на инициативата. От началото на програмата, участие в курсовете са
взели над 900 лица от 100 компании (като се вземат за база грубо 200 бизнес направления, в които са наети
5 000 работника). Програмата е била създадена да има 80 % посещаемост и 97 % успеваемост на завършване на курсовете, а участниците да получат увеличение на общите си годишни доходи след завършване
на програмата (между 5 и 15 %).

диционни” курсове на обучение могат да добият професионални умения, грамотност и умения за
смятане, които се оказват или много общи, или без особена възможност за използването им от
местния бизнес и рядко могат да доведат до значително кариерно развитие. Като работи с работодателите по изготвяне на трудовите характеристики и изискванията за различните длъжности,
РКДА помага на компаниите да създадат вътрешна стълбица за кариерно развитие, което да е от
полза за работниците независимо дали участват в програми за обучение. Това очертава ясен път
за напредък в рамките на фирмата. В допълнение, намесите на организацията помагат на фирмите
да използват своите човешки ресурси по-ефективно. ППУ има за цел да създаде основа за индустриална конкурентноспособност, задържане на работа и растеж като се прилагат по-ефективни
процедури за по-голяма стабилност и запазване на работни места в областта на Чикаго.
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Каре 14. Транспортен център в Център 1 за работа в Куинс, Ню Йорк
Транспортният център в Център 1 за работа в Куинс, Ню Йорк е създаден през 2008 г. и е бил финансиран първоначално от Центъра за икономически възможности на кмета Майкъл Блумбърг.
Основните цели на Транспортния център са:
•

да направи транспортните фирми по-конкурентоспособни чрез изграждане на капацитет за своевременна реакция на потребностите на работната сила;

•

да осигури на работниците с ниски доходи добри работни места с възможности за професионално
израстване в рамките на сектора и

•

да катализира системи за промяна в транспортната индустрия чрез сътрудничество за идентифициране и преодоляване на бариерите с влияние върху работодателите и нископлатените работници.

На база анализ на данните за пазара на труда, Центърът избира да се фокусира по-специално върху
четири подсектора: въздушен транспорт, тежкотоварен транспорт, превоз на пътници и транзит и подкрепа
за въздушния транспорт. В тези четири подсектора Центърът работи в тясно сътрудничество с компаниите,
за да направи оценка на техните нужди от наемане на персонал и от обучения и да създаде персонализирани решения, които да отговорят на тези нужди. Напр., много компании заявяват необходимост от контролиращо обучение, както за задържане на работници, така и за осигуряване на повече възможности за
развитие на своя персонал. От Центъра установяват, че тесните връзки с работодателите помагат да се поддържат и задоволяват очакванията от резултатите независимо от предизвикателствата на икономическата
действителност. Чрез „напипване на пулса” на търсенето от страна на работодателите, екипът на Центъра
е бил в състояние да свърже наскоро преместени работници с други възможности за работа, както и да
потърси новите попълнения в сектора.
През април 2009 г. Центърът е осигурил общо 869 назначения и повишения. Общо 664 лица са назначени на работа. В допълнение, общо 205 лица са получили повишение и 75 % от тези лица са получили 10 %
или повече увеличение на заплатите. 239 лица са включени в обучения. Освен това, над 80 транспортни
фирми в Ню Йорк са били обслужени от Транспортния център.
Източник: www.nyc.gov.

Свързване на клъстерите с дейността на обществените служби за заетост
Клъстерният подход е подходящ не само за обучение, но и за адаптиране към работата. В
Център 1 за работна сила в Куинс, Ню Йорк е създаден транспортен център, който осигурява
достъп до работни места в този сектор за безработните като едновременно работи с работодателите за подобряване на задържането и напредъка на работниците с ниски доходи и за подобряване на организацията на работа (вж Каре 14). Центърът осигурява професионална среда за
търсещите работа лица, за да се запознаят със сериозен местен промишлен сектор и да получат
достъп до него.
В областта Фландрия, Белгия обществената служба по заетост (VDAB: Фламандска служба
за заетост и професионално обучение) работи директно с гр. Антверпен в подкрепа на достъпа
до заетост и развитие в ключови области на местната икономика като сектора на услугите, строителството, логистиката, промишлеността, хотелиерството, ресторантьорството, кетъринга и
творческите индустрии. Чрез обединяване на партньорите от образованието, пазара на труда и
секторите, се прави извод, че затрудненията по отношение на заетостта на местно ниво следва
да се обхванат всестранно като също така би могъл да се подпомогне достъпът на по-ниско
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Каре 15. Секторни инициативи за търсенето на умения в Антверпен, област Фландрия,
Белгия
Идентифициране на ситуацията – анализ на потребностите от умения в сектора на услугите
За развитието на обучението и заетостта в сектора на услугите в Антверпен се прави анализ на уменията в сътрудничество с партньори от трудовия пазар и образованието под ръководството на Бюрото с нестопанска цел за консултация и проучвания. Съвместно с местните компании се анализират съществуващите
количествени данни и се провежда качествено проучване. Чрез количествения анализ се установява, че
удовлетворението от степента на умения е значително слабо в сектора на услугите за почти всички видове
умения като това се оказа валидно и за всички подсектори. Компаниите установяват, че новите единици на
трудовия пазар нямат специфични професионални умения и познания по френски език (от работниците в
сектора на услугите се очаква да използват свободно и френски, и фламандски език). В допълнение показват
незадоволително ниво на приспособимост. След проучванията партньорите организират семинар, на който
представят направения SWOT анализ на сектора с цел планиране на стратегическия отговор за задоволяване на потребностите от умения.
Повишаване степента на умения в строителния сектор
Антверпен също развива съвместен подход в строителния сектор, наречен „Повишаване на таланта”.
Това е партньорство между Фламандската служба по заетостта, гр. Антверпен, Образователния съвет в
Антверпен и Фонда за професионално обучение в строителната индустрия. Организациите обединяват
екип и ноу-хау „на едно гише” за строителните компании, техните работници, търсещите работа и местните училища. За големите инфраструктурни проекти на града са нужни хиляди допълнителни строителни
работници, независимо от икономическата криза. Същевременно с балансирането на търсенето и предлагането се отделя голямо внимание на развитието на иновативни програми за обучение с възможно найголямо участие на компаниите. Предоставена е и временна инфраструктура за обучение на строителните
обекти, за да може теорията да се приложи на практика. В екипа „Повишаване на таланта” влиза по един
представител на всяка партньорска организация като процесът се ръководи съвместно от координатор,
комисия по мениджмънта и работна група.
Източник: Министерстo на труда и социалната икономика, Фландрия.

квалифициран персонал до професионално развитие. На ранно ниво се установява, че за прилагането на целенасочен секторен подход се изисква солидно познаване на местния пазар на труда.
Именно затова се изготвя добре обоснован анализ на предлагането и търсенето във всеки един
сектор (вж Каре 15).
Във Франция, в следствие от икономическата криза, Центърът за заетост и обучение в
Мюлюз провокира диалог на регионално ниво, за да улесни трансфера на умения от засегнатите
сектори към тези с по-обещаваща перспектива за развитие в региона (вж Каре 16). За четири
месеца се осъществяват консултации със съответните фактори на местно и регионално ниво за
дефинирането на обща стратегия за заетост и развитие на уменията. Това следва да допринесе за
изграждането на по-устойчиви пътища за кариерно развитие на местно ниво.
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Каре 16. Центърът за заетост и обучение в Мюлюз, Франция
Центърът за заетост и обучение в Мюлюз (ЦЗОМ) във Франция обслужва територия, съставена от
повече от 38 общини и от около 270 000 жители като в гр. Мюлюз населението е около 120 000 жители – в
рамките на една по-голяма територия на „пътуване за работа”. ЦЗОМ работи с партньори по въпросите
на трудовия пазар като покрива много по-голяма територия в Южен Алзас, която включва четири зони от
пазара на труда с 240 общини и около 460 000 жители.
Южен Алзас има работещо население от 129 000 души (35 % в сферата на услугите, 28 % в бизнеса, 9 %
в строителството и 28 % в производството). От 2003 г. са закрити 8 000 производствени работни места в
автомобилостроенето, химическата, хранителната, електронната промишленост и машиностроенето в
този регион. ЦЗОМ работи с партньорите по т.нар. „хоризонтален метод”, за да окаже по-добра подкрепа
на работниците при прехода им към по-стабилни позиции във възникващи сектори.
Същност на проекта
Мисията на ЦЗОМ е законодателно уредена през февруари 2008 г. след реформата на обществените
служби за заетост. Като за начало фокусът е върху спешната нужда от създаването на нови работни места,
особено в строителството, където много от местните строителни фирми се обединяват под формата на нов
„с нисковъглероден”, устойчив, строителен клъстер.
ЦЗОМ организира редица взаимосвързани изследвания, вкл. анализ на променящия се пазар на труда
в региона, с цел определяне на местните причини за закриване и създаване на работни места. Проучване
е направено и за влиянието на автомобилната индустрия в региона с цел да се изследва не само местното
значение на сектора и идеята „пътуване за работа”, но също и прехвърляемите умения, притежавани от
работниците в сектора. След вълната от съкращения, текстилният сектор и Френската демократична конфедерация на труда (ФДКТ) също отправят молба към ЦЗОМ да удвои потенциала си за решаване на проблема
с безработицата в сектора чрез улесняване прехвърлянето на умения в други сектори.
Методът
В отговор, ЦЗОМ провежда отворен диалог в региона чрез създаване на платформа за комуникация
и обмен на промишлени новости, данни за заетост и умения. В рамките на четири месеца се провеждат
консултации със съответните местни и регионални участници, за да се анализират основните предизвикателства пред региона, вкл. икономическите промени, признаването и валоризацията на уменията,
притежавани от местните хора, както и необходимостта от дефиниране на обща стратегия за развитие на
заетостта с цел по-устойчиви пътища за кариерно израстване на местно ниво. Разработват се петнадесет
цели, обединени около четири теми и се разпространяват сред участниците: проучване и анализ, сътрудничество с компании, обучение и комуникация. Специфичните цели включват предвиждане на бъдещите
нужди на бизнеса в региона, по-добро съответствие на уменията с бъдещото търсене, както и осведомяване на хората за потенциалните области с бъдещ растеж на заетостта.
Конкретни примери от извършената работа
•

съвместна рекламна кампания и информационно обслужване за по-добрата информираност на
служителите, работодателите и персонала за човешки ресурс относно програмите за професионално обучение и обучение на възрастни в региона.

•

серия от проучвания за идентифициране на тези сектори, които са несигурни и тези които биха
имали по-добро бъдеще в региона.

Интернет страница за професионалистите и бизнеса за запознаване с възможностите за хоризонтално
кариерно развитие, което ще позволи на хората да преминат от западащите към възникващите сектори.
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Препоръки към факторите на
национално ниво

Препоръки към факторите и
практиците на местно ниво

Да се подкрепя гъвкавостта на образователните и обучаващите институции, aтака
че местните участници да осигуряват курсове,
които са модулни и адаптивни към нуждите
на работещите и да участват в инициативи от
клъстерен тип.

Създаване на рамка за кариерен клъстер
или стълбица за кариерно развитие, което
свързва работните места в обща система и
осигурява база за предоставяне на съвети за
кариерно развитие на възрастни и сътрудничество с местната образователна система с
центровете за обучение. Осъществява се чрез
подход за партньорство.

Работа с индустриални консорциуми и
секторни представители за изработване
на карта на изискванията за работните
умения в рамките на отделните сектори и превръщането на пазара на труда в по-прозрачен.
Създаване на рамка за кариерен клъстер
или стълбица за кариерно развитие за
използването и адаптирането им на местно
ниво: rчрез „картографиране” на кариерните
клъстери и ангажиране на националните
браншови организации и обучители в подхода
за кариерен клъстер; това помага на местните
участници да изграждат партньорства за увеличаване на заетостта, с което да удовлетворят
собствените си местни пазари на труда.

Работа с местните обучители и представители на образованието за създаване на
форма за модулно гъвкаво обучение, което
да помогне на работниците да преминават от
една позиция в друга.
Създаване на служби за услуги за синхронизиране на работните места на база
сектор или клъстер в рамките на обществената служба за заетост, което осигурява
професионална среда както за безработните,
така и за работещите с цел планиране на и
достъп до работни места.
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4

Нови възможности за растеж

Предвиждането на бъдещите области за растеж би следвало да бъде основен приоритет за
местните стратегии за заетост и развитие на уменията. Кризата засегна всички сектори на икономиката и само някои сектори не претърпяха загуба на работни места. В същото време, има
области на икономиката, които несъмнено ще прогресират през следващите години, и за които
обществата следва да подготвят работната си сила.
В контекста на климатичните промени, икономическите възможности, които зеления сектор
предлага могат да бъдат от изключително значение в бъдеще. Други разширяващи се области в
контекста на застаряващото население е здравеопазването и социалните грижи. Освен тези ключови сектори, процесът по набелязването на нови възможности ще продължи, и е необходимо
да се отдаде внимание както на външните тенденции, така и на местното сравнително преимущество. Процесът на „гъвкава специализация” ще бъде ключов.

Когато Програмата за икономическо развитие и заетост на местно ниво (ПИРЗМН) бе създадена в началото на 80-те, много страни от ОИСР имаха структурни проблеми в своите икономики,
дължащи се на западащия производствен сектор. В същото време, секторът на услуги придобиваше все по-голямо значение и основната цел на много местни инициативи бе да преквалифицират хората за сектора на услуги като ИТ и обслужване на клиенти. Към този момент кризата
се стовари върху всички сектори на икономиката като на ранен етап бяха засегнати търговията
на дребно и туризмът след като потребителите значително ограничиха разходите си. Никак не е
лесно да се открият сектори, които да не са засегнати от загуба на работни места.
На национално и международно ниво се полагат усилия да се предвиди къде е най-вероятно
да се концентрират работни места в бъдеще. В Европа, Европейската комисия (ЕК) и Европейския
Каре 17. Нови умения за нови работни места
Новата схема на Европейската Комисия „Нови умения за нови работни места” цели да:
•

Създаде регулярна и систематична оценка на дългосрочното търсене и предлагане на пазара
на труда на ЕС до 2020 г., разделена по отрасли, професии, нива на квалификация и държави.
Актуализирани прогнози ще бъдат публикувани на всеки две години, започвайки от 2010 г., заедно
със система за своевременно ранно предупреждение за потенциални дисбаланси на пазара на
труда.

•

Повиши методологичния, аналитичния и взаимообучителния капацитет на ЕС, свързан с професиите и уменията.

•

Увеличи капацитета на ЕС за оценка на въздействието върху заетостта от прехода към нисковъглеродна икономика.

Първият анализ предвижда три четвърти от професиите в ЕС-27 до 2020 г. да бъдат в сектора на услугите и да са налице завишени критерии за уменията на всички нива на пазара на труда, вкл. „прехвърляемите” или общите умения като комуникационни, за решаване на проблеми и аналитични.
Източник: Европейска Комисия, ГД „Заетост и социални дейности”.
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център за развитие и професионално обучение (ЕЦРПО) правят прогнози какви работни места
ще са налични през 2020 г. (вж Каре 17). Такива прогнози се правят и на местно ниво, въпреки че е
трудно те да се правят като точни предвиждания с някаква сигурност. В същото време, има области на икономиката, които несъмнено ще прогресират в близките години, и за които обществата
е разумно да подготвят своята работна сила. В следващия раздел акцентът е върху два сектора в
частност с потенциал за развитие: зелени работни места и здравеопазване/социални грижи.

Зелени професии
С оглед на климатичните промени, нуждата за всички страни да преминат експедитивно към
„устойчива, нисковъглеродна икономика” е понастоящем широко приета цел (Програма на ООН
за околна среда, 2008; ОИСР, 2009b). Днес зелените индустрии са с увеличаващ се принос към благосъстоянието в световен мащаб, а икономическите възможности, предлагани от зеления сектор,
могат да бъдат просто илюстрирани с прогнозите за неговия растеж. Ядрото на тази икономика,
сектора на екологични стоки и услуги, се оценява на 548 млрд. щ. д. през 2004 г. като се предвижда
през 2010 г. оценката да е 600 млрд. щ. д., а през 2015 – 800 млрд. щ. д. (Selwyn and Leverett, 2006).
Но данните за заетостта в тези сектори варира в отделните държави. Като пример, в зелената икономика в Германия като цяло работят 1.5 млн. души в сравнение с 400 000 във Великобритания
(TUC, 2009). Това неравномерно разпределение отразява факта, че зелената икономика има истински потенциал за бъдещо развитие в много страни.
На местно ниво, увеличаването на зелените дейности се доказа като лост за създаване
на работни места и икономически растеж в дългосрочен план. Показателен е примерът със
Силиконовата долина в САЩ. Регионът усвоява 31 % от всички инвестиции в чисти технологии в
САЩ и 55 % от тези в Калифорния. Независимо от кризата, Силиконовата долина отбеляза 23 %
ръст от 2005 г. Увеличаването на заетостта от 2005 г. е най-сериозно в зеленото строителство
(424 %), транспорта (140 %) и съвременните материали (54 %). Освен това, инвестициите с рисков
капитал в Силиконовата долина възлизат на близо 1,9 млрд. щ.д. през 2008 г., което представлява
увеличение от 94 % в сравнение с 2007 г. (Joint Venture Silicon Valley Network, 2009 г.).
Тъй като предприятията трансформират своите бизнес дейности, за да намалят влиянието си
върху климата, те коригират и профилите на своите служители и доставчици. Някои последици за
ключови икономически сектори са включени по-подробно в Каре 18.
Каре 18. Ключови сектори за създаване на зелени работни места
Строителство: климатичните промени създават търсене на нови строителни техники и материали,
особено такива, свързани с по-голяма топлинна ефективност при завършеното строителство и използването на материали, при чието производство се отделят по-малко емисии въглерод.
Енергия и отопление: програмата на ООН за околна среда оценява, че стойността на пазара на технологии за чиста енергия ще възлиза на 1.9 трилиона щ. д. през 2020 г. Разбира се, правителствата ще играят
роля за стимулиране на пазара за тези технологии чрез прилагане на фискалната политика или директна
финансова помощ.
Селско стопанство: заетостта в селското стопанство трябва да се адаптира към необходимостта да
доставя повече продукти местно производство и да отговори на нарастващото желание на много екологично чувствителни потребители за по-екологични стоки.
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Каре 18. Ключови сектори за създаване на зелени работни места (продължава)
Транспорт: потреблението на изкопаеми горива от транспортния сектор е един от основните източници на емисии на парникови газове. На местно ниво в много страни са налице национални и местни
политики за насърчаване ползването на обществения транспорт – по-високи субсидии при използване на
автобус, създаването на велосипедни маршрути, такси за паркинг при ползването на частни автомобили
за къси разстояния. Тези действия също променят структурата на заетост на местно ниво – преместване
на работни места от гаражи (за поддръжка на автомобили) в магазини за продажба на велосипеди, напр.,
или от заводите за производство на автомобили към сектора на публичния транспорт и производството
на автобуси и влакове.
Туризъм: в международен мащаб въздушният транспорт остава основен потребител на въглеродни
горива и по взаимно съгласие предлага няколко незабавни алтернативи по отношение на горивото От друга
страна, опитът през последните години показва, че реално цените на самолетните билети са с тенденция
на покачване. Тези тенденции ще доведат до предпочитане на по-локализиран туризъм – вкл. вътрешен
туризъм – което ще има пряко въздействие върху заетостта.
Рециклираща промишленост: по-голямо разбиране за необходимостта от рециклиране на отпадъците е вече очевидно. На местно ниво, трябва да има нарастващи възможности за по-нататъшното развитие
на рециклиращите индустрии, които имат незначително въздействие върху отделянето на въглерод при
транспорта на отпадъците и имат преки и непосредствени ползи за местната икономика. Напр., местните
центрове за рециклиране могат да произвеждат суровини за производство на енергия от изгаряне на
отпадъци, органични смески за селскостопанския сектор и суровини за промишлени процеси, като производството на целулоза, хартия и метални изделия.
Източник: Todd (2008), ОИСР (2009b).

Управление на промяната
Тъй като зелената икономика продължава да се разраства, може да се появи недостиг на
съответни умения, като се започне от нискоквалифицирани позиции, позиции от първо ниво (напр.
машинисти) до висококвалифицирани по-високо платени позиции (напр. инженери). Въпреки
това, докато някои сектори ще спечелят от преминаването към зелени технологии, други могат
да претърпят загуба на работни места (или промени). Това ще засегне особено областите, в които
заетостта е концентрирана около добив и рафиниране на петрол, енергийния сектор и по-енергоемки индустрии като производство на хартия, стомана, алуминий и цимент. На местно ниво,
преквалификацията, изграждането на умения, програмите за подпомагане на доходите и за социална защита са необходими за осъществяване на този преход. Участието на синдикатите е важно
за този процес. Стратегията „Само преход“, разработена от работническото движение, очертава
шестте основни принципи за подпомагане на общностите да се справят с промените (вж Каре 19).

Дефиниране на сектора
Тъй като зелената икономика е сравнително нова област за формиране на политика, много
населени места започват с „картографиране” на обхвата на зелените работни места на съществуващия пазар на труда и настоящото използване на „зелени умения”. Щатът Мичиган, САЩ, чиято
автомобилна индустрия бе силно засегната от кризата, стартира инициатива за определяне естеството на зелените професии и важността им за развитието на щата. Използвана е методология с
три направления, която включва изследване сред работодателите за определяне на настоящия
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Каре 19. Стратегията „Само преход“
1.

Направете зелените възможности реални: големи инвестиции са необходими за разработването на дългосрочни устойчиви индустриални политики, насочени към запазване и
създаване на достойни и „зелени“/устойчиви работни места, както и „зелени“ места на труд.

2. Солидна отправна точка: изследване и ранна оценка на социалното въздействие и влиянието върху заетостта – от решаващо значение за по-добра подготовка за промяната. Налице
е необходимост от по-добро разбиране на конкретните последици за общността от политиката за климата.
3. Ела и говори: местните и регионални власти трябва да се консултират и стимулират институционализираното официално участие на синдикатите, работодателите, общностите и всички
групи, които са част от трансформацията.
4. Обучението на работниците води до приближаване на бъдещето: промените, които
протичат, изискват работниците да бъдат обучени за чисти процеси и технологии; това е
ключът за усвояване и развитие на нови технологии и за реализиране на потенциала на
зелените инвестиции. Необходимост от ползване от работниците на отпуск за учене с цел да
придобият нови умения.
5. Необходимо е и защита: уязвимостта може да бъде източник на нежелание да се подкрепи
промяната. Схемите за социална защита, включително и политиките за активен пазар на
труда (социална осигуряване, вкл. социално застраховане и схеми за гарантиране на публична заетост, програми за създаване на работни места в публичния сектор за безработни и
работещи с ниски доходи, подсигуряване на доходите и услуги за намиране на работа) са от
ключово значение за осигуряване на справедливост на прехода.
6. Не на „Еднакъв размер за всички”: всеки регион и общност, изложени на риск, изискват
собствен икономически план за диверсификация. „Адаптацията на свободния пазар“ ще
доведе само до безпокойства и противопоставяне на климатичните мерки. Въпреки че има
нужда от национално регулиране защитата на изменението на климата, има също необходимост от адаптирането им към регионалните и местните условия, поддържане на екологична
цялост, но също и осигуряване на справедливи опции за засегнатите сектори и работници.
Източник: Комисия със съвещателни функции към ОИСР, www.tuac.org.

брой зелени работни места в щата Мичиган и техните очаквания за бъдещите нива на заетост,
трудностите при наемане на квалифицирани работници и уменията, нужни за зелените професии
и нуждата от обучение на служителите. След това данните са анализирани в контекста на трудовия
пазар и икономическия интелектуален потенциал да се разбере индустрията и тенденциите за
професионално ориентиране. Накрая е използван качествен подход, включващ фокус групи, за
да се повиши разбирането на проблемите на работната сила със зелени професии. Изследването
помага да се определи зелената икономика на Мичиган като промишлености за продукти или
услуги в пет направления:
•

Селско стопанство и опазване на природните ресурси.

•

Чист транспорт и горива.

•

Повишена енергийна ефективност.
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•

Превенция от замърсяване или почистване на околната среда.

•

Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници.

Изследването идентифицира повече от 109 000 зелени работни места в частния сектор в
Мичиган – 96 767 основни и 12 300 помощни позиции. Днес това представлява 3,4 % от общата
заетост в частния сектор, но потенциалът за растеж – твърде висок. Производството на енергия от
възобновяеми енергийни източници, което днес е най-малкият зелен сектор, може да се превърне
в най-бързо развиващия се. В същото време в областта на чистия транспорт и горивата са заети найголям брой от зелените работни места на щата (приблизително 40 000). За да предостави допълнително обучение за придобиване на умения, щата Мичиган създава Академия за зелена мобилност
(вж Каре 20). Това е партньорство между правителството, работодателите от автомобилостроенето
и доставчиците на образователни услуги и обучение с цел да се улесни прехода на заетите в производството на традиционни бензинови автомобили към такива със зелени технологии и приложения.
Примерите за местни инициативи за създаване и увеличаване на зелените работни места
включват следното.

Каре 20. Някои местни инициативи за зелени работни места
Лондонската агенция за развитие (ЛАР) организира форум за умения, свързани с нисковъглеродната
икономика Low Carbon Skills Forum, за да помогне на прехода на Лондон към нисковъглеродна икономика.
В частност, ЛАР и кметът на Лондон се стремят да дадат възможност на безработните лондончани да се възползват от прехода към нисковъглеродна икономика. За тази цел с пилотен проект се откриват 200 постоянни работни места като заетостта и обучението са свързани със съществуващите програми за енергийна
ефективност за сгради на ЛАР, които се изпълняват чрез партньорство с местната власт и от регистрирани
като социални собственици. Дейностите включват изолация на кухи стени, изолация на тавани, поставяне
на слънчеви панели, на двойна дограма и уплътняване.
Алианс Аполо в Лос Анджелис, САЩ. От 2006 г. Алианс Аполо работи за подобряване на стратегиите за зелена работна ръка и икономическо развитие. С подкрепата на служители на местната власт, в
това число на кмета, градския съвет и местния съветник, Алиансът е инструментът за града да инвестира
във водната и енергийната модернизация като създава програма за връзка на жителите с ниски доходи с
възможностите за работа, възникнали от тази инвестиция. През 2007 г. е създадена работна група, която
да определи нуждите от работна ръка, механизмите за финансиране на дейността по модернизиране и
финансовите средства за програмата за обучение, която стартира през 2008 г. Алиансът Аполо включва
обществени организации, профсъюзи и екологични групи. Организира се и се ръководи от SCOPE – обществена организация в Южен Лос Анджелис (www.scopela.org).
Програмата Ричмънд в САЩ. Програмата осигурява евтина инсталация на безплатни слънчеви системи за собственици на жилища с ниски доходи като обучава жители в общността с ниски доходи да вършат
работата по монтажа. Програмата има трима ключови партньора – две НПО и една програма с държавно
финансиране. През 2007 г. 32 жители на Ричмънд успешно завършват новата специална програма за обучение: осемседмична програма за обучение по строителство с допълнителен двуседмичен модул за умения,
свързани със соларните инсталации. В края на годината осем от успешно завършилите програмата
са наети от местните фирми за строителство и производство и монтаж на соларни модули. През 2008 г. в
програмата са включени и техники за зелени сгради. Регулярните програми за обучение и намирането на
работа на успешно завършилите се координира от едното от НПО.
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Каре 20. Някои местни инициативи за зелени работни места (продължава)
Мичиганската академия за зелена мобилност, САЩ. Мичиганският департамент за енергетика, труд
и икономически растеж в партньорство с Мичиганския технологичен университет, Държавния университет Уейн и работодатели от автомобилостроенето създава Мичиганската академия за зелена мобилност.
Академията е предложена като част от програмата на губернатора „Нито един работник без работа”, която
планира да се обучат 100 000 души за три години за позиции с голямо търсене и във възникващи индустрии.
Чрез реорганизация и увеличаване на федералния бюджет, използван за развитие на работната сила, програмата позволява на всеки обществен колеж, университет или друга одобрена образователна програма
в Мичиган да предоставя до две години безплатно обучение за квалифициране на специалисти. Фокусът
е върху съвременните технологии за задвижване, хибридни и дизелови превозни средства. Обучението е
целево, краткосрочно и гъвкаво.
Бизнес предимство на област Сините планини, Нов Южен Уелс, Австралия. Тази програма създава
акредитиран „бранд” или етикет за бизнес с участие в курсове за практики за устойчив бизнес. „Брандът” е
собственост на „Туризъм в Сините планини” ООД и се администрира от регионалната търговска камара със
съдействието на градския съвет на областта. Бизнес структури, които искат да получат акредитация, имат
еднодневен обучителен семинар за бизнес казуси за устойчиво развитие, които включват „трите стълба”
(хора, планета, печалба), изграждане на стратегически подход и анализ на резултатите като се използват
индикатори. Акредитираните организации получават право да използват логото на бранда за свои маркетингови цели, както и насоки за ефективното използване на бранда. Те получават и профил на уеб сайта
на програмата, включване в базата данни за партньори на бранда и право да ползват етикета за своите
дейности и интереси (Potts, 2007).

Здравеопазване и социални грижи
Щатът Мичиган въвежда секторни стратегии в областта на здравеопазването, което също се
развива като сектор с потенциал за заетостта в контекста на застаряващото население. През 2004 г.,
когато губернаторът на Мичиган лансира нова схема „Регионален алианс за умения”, девет от
първоначално тринадесетте местни алианса избира да се концентрират върху здравеопазването.
Програмата за регионален алианс за умения цели да подобри ефикасността на развитие на местната работна сила и образователните системи при посрещане нуждите на бизнеса. В продължение
на много години, Мичиган инвестира във всеобхватни образователни системи за след средно
образование, а в партньорство с федералното правителство разработва обширна система за
работната сила. Но нараства безпокойството, че тези две системи не си партнират достатъчно, за
да посрещнат нуждите на бизнес общността на Мичиган. Разбирането, че местният трудов пазар
имат своите специфични потребности, които най-добре се разбират от местните единици, определя
поведението на щата и той се обръща към местните заинтересовани страни да влязат в партньорство за определяне на нуждите от съответни умения, да се изградят стратегии и да се осъществят
предложените действия. С финансовата подкрепа на Фондация Чарлз Стюарт Мот (дарителска
фондация в Мичиган) щатът предоставя едногодишни стартови грантове, възлизащи на над 1 млн.
щ. д за първоначално развитие на алиансите. Освен те под внимание се вземат и тези в производствения сектор и биотехнологиите. Алиансите се организират от работническите съвети, трудовите
организации, образователните програми за след средно образование и обществени организации.
Напр., Алиансът на работниците в здравеопазването от Северо-източен Мичиган обхваща единадесет окръга. Поради спад на производството с 10 % за три години преди инициативата, безработицата стига 11 %. Много от квалифицираните работници, които успяват да намерят работа на друго
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място, напускат, като другите индустрии също имат затруднения да поддържат качество на работната
сила. Алиансът предприема подход в три направления за справяне с този проблем. Първо установява
в тясно сътрудничество с местните образователни институции какви са незабавните потребности
от работна ръка в здравеопазването, за да предложи обучение. Тъй като населението в района е
разпръснато, работниците е трябвало да пътуват на дълги разстояния, за да намерят подходящо обучение, и партньорите в Алианса се опитват да координират и уеднаквят учебните програми, така че
всеки да участва в курсове в най-близките до своето местоживеене райони. Партньорите в Алианса
правят справочник с предложения за програми на обществените колежи и университети в северен
Мичиган, които предлагат обучение за професии в здравеопазването. Алиансът разработва също и
програма за кариерна стълбица за входното ниво на позиции за медицински сестри. Второто направление се концентрира върху бъдещата работна ръка. Конкретно Алиансът се стреми да увеличи
осведомеността на учениците от средните училища и гимназиите за широкия спектър от налични
в здравеопазването професии. Това става чрез поредица от летни тематични лагери и съпътстващи
маркетингови материали. Третото направление се фокусира върху по-доброто интегриране на трудни
за достъп групи на трудовия пазар като се осигурява подкрепа за работници с проблеми със задържането чрез осигуряване на транспорт и консултиране относно медикаменти.
В контекста на застаряващото население, обществата са наясно, че секторът на социалните
услуги ще бъде голям работодател в бъдеще. Докато здравеопазването в общи линии е относително добре структурирано по отношение на организационната и трудовата йерархия, то при
сектора на социалните грижи положението е различно. Традиционно, заплащането на труда е
ниско и често с временен характер, което води до недостиг на кадри. Има силни полови предразсъдъци като в сектора работят преобладаващо жени. Заплащането и условията на работа не
винаги отразяват емоционалните и комуникационните умения, които се изискват за предоставяне
на социални услуги с добро качество като има призиви за повишаване качеството на професията
с цел привличане на нови заети в сектора в бъдеще.
Като пример в Куинсланд, Австралия един от проектите за екосистеми от умения и кадри е
фокусиран върху предоставяне на грижи за възрастни: “Стратегия за изграждане на умения за грижи
за възрастни в Куинсланд”. Това е правителствена инициатива, която обединява правителството,
индустрията и регистрираните организации за обучение с цел преодоляване недостига на кадри.
Установено е, че този недостиг се корени в липсата на възможности за кариерно развитие в сектора,
липсата на подкрепа и механизми за развитие и във факта, че познанията и уменията на работниците
не се използват в пълния им капацитет. Стратегията се фокусира върху образованието и обучението,
управлението на работната сила, професионалните характеристики, секторния имидж и секторните
връзки. По-специално, функциите на здравните асистенти бяха преработени и разработени пътищата
за кариерно развитие и обучение като се има предвид целия спектър от грижи (QCS & HITC, 2006).
Във Франция, схема за подобряване качеството на грижите за възрастните бе част от пообширна схема, която да гарантира, че възрастното население ще може да остане в своите селски
региони (вж Каре 21). Схемата е пример за начина как социалното предприятие и социалната иновация могат да запълнят липсата на услуги на местно ниво и да подкрепят социалното включване
чрез създаване на професионален профил и възможности за обучение.
На други места във Франция е създадена мрежа за трансформиране на временните позиции
и тези на непълно работно време в сектори като персонални грижи в по-дългосрочна заетост с
по-добро качество. Мрежата AMETIS изисква от местните работодатели (в частния и публичния
сектор) да предоставят данни за бъдещите си нужди от персонал и на тази основа те обединяват
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Каре 21. Създаване на привлекателни възможности за работа и обучение в селските
райони на Франция
Асистираната помощ за възрастни е незначителна в селските райони на Франция; това е особено
валидно за 6 000 населени места с население между 700 и 3 000 жители. За хора, които са прекарали целия
си живот на село, може да се окаже травма да бъдат преместени на друго място като остареят. За да се
справи с това предизвикателство, архитектът Филип Любен от Бордо създава концепцията „Семейна вила”,
която позволява на възрастните хора да живеят в своите села, в близост до роднини и приятели като се
намират в семейна среда. Идеята стимулира търсенето на подходяща работна ръка и създава нови занимания в селските райони. Първата къща тип „Семейна вила” бе отворена през 1990 г. в района на Крьоз, в
който е съсредоточен най-голям брой възрастно население.
Двама млади френски предприемачи решават да доразвият идеята. Компанията „Ages et Vie” се обръща
към местната власт да дари парцел за къща на символичната цена от едно евро. Компанията намира
частен инвеститор, който да финансира изграждането на къщата. Когато тя е готова, се съставя жилищна
асоциация за целта, която включва кмета, местния общопрактикуващ лекар, възрастните хора и/или техните семейства. Тя се явява работодател на тези, които предлагат грижи за възрастните хора в къщата.
Обикновено те са с образование в сферата на социалните грижи или са с опит в геронтологията или като
помощни медицински сестри. Повишаването на уменията им се финансира чрез жилищната асоциация със
специални програми за обучение, субсидирани от регионалната агенция. Като цяло, разходите са значително по-ниски от тези в традиционен дом за стари хора. Понастоящем има осем къщи в радиус от 100 км
около гр. Безансон и около 15-20 къщи тип „Семейна вила” в Източна Франция.
Източник: Froy et al., 2009.

очакваните предложения за работа, с цел да осигурят за работниците договори за постоянна
заетост на пълно работно време, които се управляват от местните клонове на мрежата. Тази „консолидация ” на дейностите не само подобрява качеството на местните работни места, но помага
на работодателите да се справят с недостига на кадри и с липсата на умения. Проектът стартира в
Нант/Сен Назер, Турен, Мюлюз, и региона Прованс-Алпи-Лазурен бряг като се очаква той да бъде
още по-широко приложен.

По-широка подкрепа за иновации и гъвкава специализация
Извън тези ключови сектори, ще има много различни възможности за растеж и развитие в
следващите години. Откриването на нови възможности е продължителен процес, а засилването
на местната предприемаческа култура със солидна подкрепа за нови и възникващи фирми стимулира процеса на растеж. Изграждането на база от знания и редовното събиране на информация за
местния пазар на труда също играе ключова роля за идентифицирането на възникващи сектори
на заетост и нуждата от обучение.
За обществото е важно да се насочат инвестициите в области, в които имат сравнително предимство. Местните фактори следва да се стремят към насърчаването на „гъвкава специализация”
– концентриране върху определени сектори, но развиването им в отговор на пазарните нужди.
„Пластмасовата долина” в Ойона (вж Каре 22) е добър пример за регион, който е развил занаятчийската индустрия в разнообразен и съобразен с потребностите производствен сектор, въпреки
икономическите сривове и променящите се пазари.
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Каре 22. „Пластмасовата долина” в Ойона
Ойона във Франция е добър пример за място, което постоянно се адаптира и развива, за да посрещне
предизвикателствата на икономическата промяна. Градът е разположен в долина в региона на Аен, близо
до гр. Лион. По традиция, долината е била малко средище за производство на гребени. Но в началото на 19
век се обособява като голям център за производство на гребени като се възползва от техническите достижения в сферата на пластмасовата индустрия. След Втората световна война, регионът прераства в по-голям
център на пластмасовата промишленост и става известен като „пластмасовата долина”. Ойона продължава
да бъде лидер в проучванията и иновациите при производството на пластмаси като през 1989 г. става
Европейски център за пластмасови изделия. Сега има повече от 1 500 компании, които са отговорни за
всички етапи от пластмасовата промишленост: проектиране, прототипи, производство, полимерна обработка, декориране, рециклиране…
Развитие на уменията и заетостта са в основата на продължителния успех на долината. Специалните
умения за работа в сектора са осигурени на местно ниво чрез създаване на Висше училище за пластмаса,
което обучава бъдещи инженери за производството на пластмаса. Това гарантира, че индустрията може
да наема подходящите лица за позициите на „Ръководител проект” и „Технически надзор” в целия сектор.
Освен специализирани инженери се търсят и квалифицирани техници за работа с машините, за мониторинг
и други производствени задачи, които се усложняват с времето. Развитието на Лицея Arbez Carme| помога
да се обучават местните хора за всеки етап от производството на пластмаси. Освен инженери и техници,
промишлеността в долината се нуждае и от по-ниско квалифицирани кадри за по-общи функции в производствения процес. Обичайно, тази работна сила се набавя от имигрантите в региона. Въпреки това има
недостиг на кадри и затова бизнесът в пластмасовата долина се обединява с организации като Френската
национална агенция за заетост (сега Център за заетост) за създаването на схеми за обучение на основни
умения на местната работна сила. Една подобна схема, наречена Действие за развитие на умения, е основана на база споразумение между индустриалните партньори.
Източник: Европейска Комисия, 2004.
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Препоръки към факторите на
национално ниво

Препоръки към факторите и
практиците на местно ниво

Дефиниране сектора на зелени работни
места: кои са сегашните области с високо
въглеродно въздействие и замърсяване? Как
да се променят длъжностните характеристики, кои сектори ще се развият, кои ще се
свият?

„Картографиране” на съществуващите
зелени работни места и умения в местната икономика, за да се установят приоритетни области за подкрепа и за целево
развитие на уменията. Идентифициране как
се променят трудовите характеристики, кои
сектори ще се развият и кои ще се свият.

Предоставяне на насоки на местно ниво за
вероятните бъдещи нужди от обучение във
възникващите сектори.

Подкрепа за развитието на качествени
работни места във възникващите сектори
– особено в областта на публичните услуги
Националните схеми да отговарят на по- като сектора на здравеопазването. Това
широките тенденции (напр., климатичните може да изисква преосмисляне на функциите,
промени и застаряващото население) както и повишаване уменията на нискоквалитака, че да подкрепят развитието на про- фицираните работници.
фесии с добро качество и възможности за
обучение.
Развитие на икономика, базирана на гъвкава специализация: оценка и усъвършенстПодкрепа гъвкавостта в професионалното ване на местните активи с продължаващо
обучение и системата за обучение така,
наблюдение как те да се използват най-добре
че местните участници да адаптират
и да се диверсифицират в индустриален аспект
обучението към възникващите области на
и в контекста на продължаващите глобални
растеж.
промени.
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5

Добро местно управление

За да се работи в гореуказаните области на вземане на решения – много от които са междусекторни – доброто местно управление е от съществено значение. В контекста на икономическата
криза, краткосрочието и фрагментирането на решенията се превръщат в лукс, които нашите икономики не могат повече да си позволят. За да се възстанови растежа в процеса на оздравяване
на икономиките, местните общности имат нужда от мощно лидерство и стабилни механизми за
местно управление, които обединяват различните виждания в една обща цел. За да осъществят
това, те имат нужда от:
•

Ефективни междусекторни стратегии със сведен до минимум набор от ясни приоритети, основани на стабилна информация и данни.

•

Широки партньорства между публичния и частния сектор в областта на стратегическото развитие и резултатите.

•

Силно лидерство и изграждане на капацитет на местно ниво.

•

Изграждане на социален капитал и развитие на общества на високо доверие.

•

Дългосрочна перспектива.

Разбира се, вземането на ефективни решения в период на намалени публични бюджети е
предизвикателство. Правителствата от ОИСР започват да възстановяват значителните си дефицити вследствие на пакетите си от стимули. Намаляването на бюджета има ефект на местно ниво
и затова всяка инициатива следва да бъде добре мотивирана. В подобни условия е особено важно
финансирането да не бъде разпилявано и разделяно, а да се консолидира и използва за осъществяването на конкретните местни приоритети. Правителствата се намесват по много начини
на местно ниво, но много рядко тези интервенции са ефективно координирани. Националните
политики могат да променят това като способстват за изграждането на икономически жизнеспособни и устойчиви общества. Но те ще имат слабо въздействие, ако политиките са фрагментирани,
услугите са дублирани, пропуските не са запълнени и агенциите не се информират помежду си
относно това, което се стремят да постигнат.
Подобряването на интеграцията на политиките води до по-голяма ефективност като в същото
време и до по-добри резултати на местно ниво. Широко известно е, че усилията за координиране
на политиките за заетост със стратегиите за икономическо развитие и инициативите за социално
включване водят до значителни ползи. Икономическата криза създава рискове от дългосрочни
социални проблеми, ако нивата на безработица останат високи, особено там, където им трайна
безработица, социално изключване и високи нива на престъпност. Това налага значителни инвестиции в много направления – подслоняване, обучение, местен транспорт – за да се промени
тенденцията. В същото време използването на икономическите възможности от икономиката,
базирана на знания (като подобряване на продуктивността, преориентирането към нови пазари)
изисква паралелно инвестиране в инфраструктура, кадри, изследвания и иновации.
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Намаляване на раздробяването, подобряване координирането на политиките
По-доброто координиране на местните политики и премахването на дублирането се оказва
нелесен процес. Приемането на общ набор от приоритети и действия изисква договарянето на
компромиси, съвместни действия и необходими откази, което на местно ниво е предизвикателство, особено, когато местните агенции нямат пълна власт при вземане на решение за своите
действия (Giguère and Froy, 2009; Froy and Giguère, 2010). Това може да предположи и степен на конфликт между местните агенции, което много от местните участници ще намерят за неприемливо
(вж. Фигура 6). Дори и при желание да се правят компромиси и да се работи за ограничен набор от
местни приоритети, може да е налице липса на гъвкавост при определяне на организационните
цели, а това за много институции, особено публични или квази публични, означава приоритет на
собствените цели вместо тези, определени колективно. Проблемът е подчертан, тъй като местните
стратегии и механизмите за тяхното осъществяване не винаги са правно обвързващи. В много
случаи, партньорите се чувстват свободни да участват в колективното стратегическо планиране,
но не и непременно задължени да преведат споразуменията в конкретни действия.
Фиг. 6 От равнодушие към интеграция на местно ниво

Поддържане на
статуквото – много
агенции предоставят
фрагментирани
политики

Незнание/
безразличие

Конфликт
Намаляване
припокриването на
отговорности и на
конкурентни цели

Продължаващи
преговори на
синергии и
компромисни
решения

Интеграция

Източник: Froy and Giguère, 2010.

Проучване на ПИРЗМН към ОИСР на степента на интегриране на местно ниво на икономическото развитие, уменията и политиките на заетост в 11 страни (Froy and Giguère, 2010) съдържа
множество препоръки за по-добро координиране на политиките, представени в следващия
раздел.

Изграждане на стабилна местна база данни
За да се изгради стратегически подход, който е подходящ за местните условия, е важно да
има на разположение убедителна база данни за местния трудов пазар. В отговор на икономическата криза някои градове, като Ливърпул и Париж, се опитват да подобрят своя поглед върху
пазара на труда. Информацията и данните са полезни не само за осведомяване за предлагането
на програми; когато се използват правилно, те могат също да тласнат местните участници към създаването на общ план за действие. В случая с долината Рио Гранде в Тексас (вж Каре 10) ключова
е ролята на информацията и данните за местните лидери да осмислят трудността на ситуацията.
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Възложено бе голямо проучване на данни и участващите партньори се събират на всеки две
години, за да разгледат резултатите съобразно приет набор от индикатори.
В Нова Зеландия (Froy and Giguère, 2010), акцентът е не само върху събирането на статистически данни, но и консолидирането им с широкообхватни познания. Местните участници третират
необходимостта от данни като:
•

собственост на или поръчана от надеждно партньорство на съответните регионални участници;

•

надеждна като резултат от използването на авангардни и силно аналитични методи;

•

разпределена най-малко до градския съвет и областно ниво;

•

сведена до знанието в резултат на стратегически план за дългосрочно регионално икономическо развитие;

•

актуализирана редовно; и

•

във форма, полезна за ръководни решения на всички заинтересовани страни.

Развиване на ефективни стратегии
До голяма степен местните стратегии могат да бъдат оценени по това дали те се фокусират
върху „належащи и уникални въпроси“ за населеното място. Въпреки това, в много случаи местните стратегии се състоят от дълги „списъци с пожелания“ за потенциални действия със слаба
връзка с местните проблеми и с липса на конкретни средства за изпълнението им. Това на практика позволява на местните фактори да плащат на думи за стратегическите цели, но да продължават да прилагат своите собствени политики без отношение към останалите. За да помогне на
общностите да се възстановят от кризата, ПИРЗМН определя, че стратегиите трябва да се основават на следното:
•

солидно разбиране на местния контекст;

•

реално обсъждане на компромисите и взаимодействията между различните похвати, за
да се отговори на заплахите и възможностите в дългосрочен план; и

•

ясно разбиране на реалните компетенции на местните участници.

Изграждане на партньорства
Партньорствата са от ключово значение за икономическото възстановяване. Те стават все
по-чести в страните от ОИСР като инструмент за управление на политиките на местно ниво, свързване на местните действащи лица с други нива на управление, стимулиране на инициативи, повишаване ефективността и ефикасността за използването на ресурси и подобряване на резултатите.
На местно ниво те традиционно включват широк спектър от участници от публичния, частния и
неправителствения сектор, с точния състав участници в зависимост от тематичната насоченост.
Партньорствата традиционно се опитват да работят в диапазона на съществуващата рамка като
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изработват програми за удовлетворяване на местните потребности. Въпреки това, все повече
партньорства в ОИСР понастоящем се стремят да играят по-всеобхватна роля като влияят върху
развитието на самите политики. По този начин партньорствата се превръщат в неразделна част
както от дизайна, така и от резултатите на политиките на различни нива на управление.
Това е важен момент, тъй като партньорствата на основата на местонахождение не винаги
имат значителен успех, ако не са придружени от други мерки. От изследването на ОИСР върху
местните партньорства (2001, 2004) става ясно, че създаването на партньорства на основата на
местонахождение не е достатъчно условие за координация на политиките. Средно претеглено,
партньорствата имат незначително влияние върху капацитета на услугите да се обединят и да
имат интегриран подход към местните проблеми. Проблемите включват слаби връзки при отчетността, което ограничава ангажиментите между организациите и изискванията за управление
на доброто представяне при следване на общата политика. Това дава възможност на отделните
агенции и организации да предприемат ограничен подход при изпълнение на политиките.

Гъвкавост при проектиране на политиките
За да бъдат в състояние да оказват влияние върху местното управление, партньорства трябва
да са придружени от механизми за увеличаване на гъвкавостта в рамките на политиките за управление (OECD, 2003, 2005; Giguère and Froy 2009; Froy and Giguère, 2010). В много страни от ОИСР
политиките са силно централизирани като вземането на решения в сферата на заетостта и кадрите
често се управлява от централната власт. Това означава, че партньорството на местно ниво и
местните стратегии могат да бъдат до голяма степен обезсмислени, ако участниците не могат да
влияят върху изпълнението на основните програми и политики в съответното населено място.
При сравнение, направено между единадесетте страни от ПИРЗМН, на факторите, които могат да
повлияят политиката на интеграция (виж Фиг. 7) става ясно, че гъвкавостта на политиката е найважният фактор в това отношение.
Фиг. 7 Фактори за интегриране на местните политики
Гъвкавост
Местно управление
Национално
сътрудничество
Капацитет
Условия на
трудовия пазар
1

2

3

4

5

Забележка 1: Тази схема показва усреднено степенуване на всеки елемент на 11 експерти,
които се основават на изследвания за съответната страна (интервюта и
кръгли маси).
Забележка 2: 5 е най-високата степен, а 1 – най-ниската.
Източник: Froy and Giguère, 2010.
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Постигането на гъвкавост на местно ниво не означава непременно, че правителствата трябва
да децентрализират – всъщност гъвкавостта на местната агенция понякога е по-голяма в централизирани системи. Правителствата просто трябва да дадат достатъчно свобода за действие, когато
разпределят отговорностите в областите като (Giguère and Froy, 2009):
•

разработване на политики и програми;

•

управление на бюджети;

•

определяне на цели;

•

вземане на решения относно допустимостта; и

•

аутсорсинг (предоставяне изпълнението на външна компания).

По-голямата гъвкавост означава по-голяма отговорност за местните фактори. За да се осъществи това, е необходимо да се изгради капацитет и да се създадат алтернативни форми на
отчетност. По-специално, могат да бъдат използвани хоризонтални форми на отчетност, което
ще позволи на местните участници да са взаимно отговорни за действията си, такива като местни
съвети, партньорства и панели за контрол.

Създаването на умения и капацитет
За да могат местните фактори да осъществяват сложния набор от политики за стимулиране
на растежа на местно ниво, те трябва да имат аналитичен и технически капацитет, както и да разполагат с необходимия човешки потенциал. Въпросът за „кокошката и яйцето“ изглежда валиден
по отношение на капацитета на местно ниво. Националните правителства се опасяват, че местният
капацитет е недостатъчен и не са склонни да предоставят нови отговорности, а следователно и
нови ресурси. Но без възлагане на отговорности и съответна степен на контрол върху изпълнението на политиките, местните участници имат малка възможност да градят своите компетенции.
Ключовите области, които са важни за общностите да градят капацитет, включват:
•

Креативност и умения за решаване на проблеми (за справяне с голямото разнообразие от
специфични проблеми, които възникват на местно ниво).

•

Аналитични умения (разбиране за местните икономически и социални данни).

•

Стратегически умения (за установяване на основните приоритети и конкретните средства
за постигането им).

•

Лидерски умения (за обединяване на широк кръг от партньори за постигане на общите
цели).

•

Партньорски умения (за разбиране и съгласуване на целите на участници от различни
организационни среди на ежедневен принцип).
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С изграден капацитет трябва да разполагат не само общинските организации, но и местните
подразделения на държавните агенции. В много страни от ОИСР обществените служби за заетост
също биха имали полза от подобряване на гореизброените умения, за да предоставят по-координиран отговор при справяне с местната безработица.
Както е определено от Барселонските принципи (вж Каре 1), често местните предприемачи
са двигателите на успешното развитие на местната общност и в контекста на икономическата
криза, следва да се окаже подкрепа на тези, които не се страхуват да поемат известен риск с цел
да успеят. Един от начините за координиране на гъвкавостта, капацитета и отговорността е гъвкавостта да се предостави постепенно. Системата за „отказ“ в Съединените щати се е превърнала
в успешна при предоставяне на по-голяма гъвкавост, напр., на местни Бордове за инвестиране в
развитие на работната сила, които експериментират с нови дейности и имат доказан капацитет
(вж каре 10). Министерството на труда дава възможност някои разпоредби на закона да бъдат
отменени в подкрепа на допълнителната гъвкавост при прилагане на иновативни стратегии и
инициативи за работната сила. Това може да се разглежда като ефективен начин за изграждане на
капацитет, а също и като насърчаване на иновациите и предоставяне на гъвкавост на тези, които
са най-способни да се възползват от това.

Изграждане на икономики, основани на доверие
Мрежите от социален капитал и доверие на местно ниво също са от критично значение.
Проблемите не се решават само с големи стратегии, а също и чрез съответния човешки ресурс.
Разработване на стабилна мрежа от неформални отношения може да бъде от ключово значение
за подпомагане растежа и развитието на общностите в по-дългосрочен план. В тази връзка официалното партньорството между ръководителите на агенции може да не е толкова важно, колкото
контактите на по-ниски нива между служителите, които работят на ежедневен принцип, ако те
гъвкаво адаптират политиките в посока „решаване на проблема на местно ниво“.
Данните показват, че изграждането на връзки между местните организации и агенции също
е ценно само по себе си като начин за изграждане на ценен социален капитал (Putnam et al., 1993).
Местните социални мрежи подкрепят разпространението на иновации и идеи, което е все поважно в контекста на икономика, основана на знанието (Койл, 2001). Областите с най-наситени
мрежи от социален капитал все повече се явяват най-успешните в днешната глобална икономика.
Социалният капитал може също така да спести ресурси и да увеличи ефективността. Проучване
на успешни местни икономики показва, че там където има дух на доверие, разходите по транзакции могат да бъдат намалени по начин, който може да компенсира пропуснатите ползи, свързани
с комплексни дейности. Тежестта на риска също може да се разпредели. „Събрани в едно, тези
маниери на поведение, основано на доверие, могат да насърчат по-високи нива на интелектуално
взаимодействие и експериментиране, както и характера на споделените познания са от съществено значение за успеха“. (Европейска комисия, 2004 г.).
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Препоръки към факторите
на национално ниво

Препоръки към факторите и
практиците на местно ниво

Изграждане на капацитет чрез възлагането на отговорност: за ефективно справяне
с местните проблеми от страна на местните
фактори, в локалните агенции трябва да има
доверие, за да се решават активно проблемите в партньорство с други участници. Те
трябва да изградят способности на базата на
„учене чрез правене“.

Ясни приоритети: местните стратегии да
са точни, ясни и реалистични, основани на
оценка на местните силни и слаби страни,
заплахите и възможностите с реалистична
представа за капацитета на местните заинтересовани страни да извършат реална промяна.

Подкрепа на неформалните отношения
между различните участници: изграждаНасърчаване на предприемаческия подход: нето на взаимно доверие – от решаващо знанужен е по-чувствителен подход към упра- чение за местните агенции да намалят своите
влението на риска на местно ниво, с повече разходи и да стимулират подкрепа за нови
толерантност към местните участници да инициативи, когато е необходимо.
поемат рискове и да разработват иновативни
Изясняване на функциите и отговорподходи.
ностите: първа стъпка в развитието на
Увеличаване на хоризонталната отчет- последователен местен подход е да се „карност: за да се намали микро-управлението тографират” компетенциите и действията на
на националните фактори, хоризонталните местните участници в дадено населено място.
форми на взаимна отчетност (чрез съюзи,
партньорства) са важно допълнение към вер- Подкрепа на сътрудничество между сектикалната форма на управление. Поставянето тори и клъстери като механизъм за генена междусекторните цели и разработването риране на съвместен начин на работа на
на методи на работа на национално ниво местно ниво, който също така включва и
може също способства интеграцията на мест- работодателите.
ните политики.
Изграждане на икономики, основани на
Локалното разпределение на информаци- доверие: наситени мрежи за социален капията и данните е от съществено значение: тал могат да бъдат инструмент за стимулиране
интегрираното планиране изисква съответни на споделянето на знания и иновации, което е
данни и експертност на местно ниво, които да необходимо за насърчаване на растежа.
подкрепят създаването на общи стратегически
цели на дадена общност.
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Заключения
Икономическото съживяване „от основата към върха“ ще изисква действия на много различни фронтове. По-специално, тези, които вземат решения на местно ниво ще трябва да осъществят преход от краткосрочни ответни удари за преодоляване на кризата до дългосрочни стратегии
за устойчива заетост. Изключително важно за тези стратегии ще бъде развитието на по-стабилни
и по-адаптивни умения и работна сила, която да се противопоставя по-добре на икономическите
сътресения.
Тъй като политиките на страните от ОИСР се движи от опазване към създаване на нови
работни места, факторите, които се занимават с проблемите на трудовия пазар, ще трябва да си
сътрудничат с широк кръг от участници – не само работодатели, но също така и съюзи, агенции
за икономическо развитие, колежи и доставчици на услуги в подкрепа за бизнеса. Голяма част от
това сътрудничество ще трябва да се осъществява на нивото на относително хомогенни местни
трудови пазари.
Публичните ресурси трябва да се използват разумно за осъществяването на обединени
местни подходи, които са иновативни, но ефективни, намаляват дублирането и градят взаимоотношения на доверие и взаимна отчетност. По-доброто координиране на политиките ще бъде
важно за постигане на по-добри резултати от работата и за поддържане или намаляване на сегашните нива на публични разходи.
Важно е обществата да не се върнат към „бизнес както обикновено“ след кризата, а да
използват настоящата ситуация като възможност за създаване на по-добро партньорство с работодателите за по-добро използване на уменията и изграждане на значими стълбици за кариерно
развитие, които да осигурят подкрепа за по-ниско квалифицираната работна сила. Необходимо
е да се предвидят и бъдещите търсения на съответни умения като същевременно те са градят на
база собствените им сравнителни предимства и приспособимост към промени.
За да помогне на правителствата и общностите в този процес, ПИРЗМН към ОИСР осъществява дейности, които способстват за разширяване границите на познанието и развитието на
капацитета за разработване и прилагане на новаторски инициативи, свързани със съответните
политики. Това ръководство осигурява основни принципи за действие като обобщава резултатите
от актуални трансгранични сравнителни проекти. Програмата продължава своите изследвания
чрез редица международни проекти, за да утвърждава констатациите си. Приложение 1 обобщава
дейностите за развитие на капацитета, което е организирано като допълнение към ръководството
на Програмата.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ДЕЙНОСТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА КАПАЦИТЕТА
Форум на Програмата за икономическо развитие и заетост на местно ниво към ОИСР
за партньорства и местно управление
Форумът за партньорства и местно управление е създаден през септември 2004 г. с подкрепата на
Европейската комисия и Федералното министерство на икономиката и труда на Австрия. Той се основава
на опита и мрежите, разработени от изследване на ОИСР за местни партньорства и служи като платформа
за обмен на опит между партньорства в световен мащаб. Днес форумът има 2 400 членове в 53 страни.
Всички институции и организации, участващи в управлението на областни партньорства могат да станат
членове на форума. Той има за цел да оптимизира приноса на партньорството и на други форми на управление на икономическото развитие и заетостта на местно ниво и ефективността на политиките в тази
връзка. Форумът преследва следните цели:
•

Подобряване капацитета на разпространение на партньорския опит в проектирането и изпълнението на
местни стратегии за развитие като стимулира обучението между партньорствата и улеснява трансфера на
знания и опит в рамките на ОИСР и между страните извън ОИСР.

•

Създаване на синергии между програмите за партньорство в различните страни и подпомагане развитието
на трансграничното сътрудничество.

•

Оценка и разработване на модели на сътрудничество между партньорства, клъстери и иновативни системи
на местно ниво.

•

Консултиране и подпомагане на Управляващия Комитет на ОИСР, партньорските организации и другите
заинтересовани страни относно начините за насърчаване на интегриран подход и подобряване на координацията между пазара на труда, образованието, икономическата и социалната политика на местно и
регионално ниво.

Форумът се събира ежегодно през февруари във Виена, Австрия, като обединява партньорствата
от множество страни в и извън ОИСР за обсъждане на теми от интерес, установени от провежданите от
Програмата изследвания.

Семинари за изграждане на капацитет в Тренто
Програмата на ОИСР има център в Тренто, чиято мисия е да изгради капацитет в местното развитие на
страни в и извън ОИСР, със специален фокус върху страните от Централна, Източна и Югоизточна Европа.
Семинарите за изграждане на капацитет се организират, за да бъдат споделени знания по начин, който
увеличава приложимостта на препоръките за политика. Семинарите варират от еднодневни, еднотематични събития до петдневни, обединяващи множество теми. Освен последните резултати от проучванията
на ОИСР, темите включват в допълнение и текущи въпроси. Събитията често се провеждат като част от
по-обширни дейности (такива като партньорска проверка на проекти). Всички семинари включват комбинация от теоретични и практически презентации и интерактивни семинари.

Стратегии за заетост и умения в Югоизточна Азия
Инициативата за стратегии за заетост и умения в Югоизточна Азия улеснява обмена на опит между
ОИСР и Югоизточна Азия по въпросите на заетостта и развитието на работна сила. В региона се организират редовни срещи и сесии за изграждане на капацитет, адресирани както до политици, така и до практици.
Правят се изследвания и проучвания и на разположение е онлайн платформа за обмен. Инициативата се
провежда съвместно с МОТ и АСЕАН.

За получаване на редовна информация за дейностите и публикациите на ОИСР се абонирайте за
ОИСР Flash на cfe@oecd.org или на уеб сайта на Програмата на ОИСР: www.oecd.org/cfe/leed.
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РЕЧНИК
Общи умения: общи умения са тези, които се прилагат за различни работни места и професии. Те са известни като основни умения, ключови способности, прехвърляеми умения и
умения с пригодност за работа. Те могат да включват основни умения като езикова култура
и математическа грамотност, умения за работа с хора и идейни/мисловни умения. В днешната икономика, общите умения стават особено важни, тъй като все повече работниците
трябва да общуват със значителен брой различни хора по време на своето професионално
развитие, да правят нововъведения и да решават проблеми, както и да се справят с нерутинни процеси.
Икономика, основана на знанието: отнася се до факта, че днес ноу-хау и опитът са от толкова
голямо значение за много икономически сектори, както и други ресурси (земя, технология или суровини, напр.). Този процес се движи отчасти от развитието на нови технологии
(познат като „технологична промяна, основана на уменията”), които позволяват бързото
разпространение на информация, докато в същото време заменя много ръчни процеси с
автоматизирани.
Учене през целия живот: непрекъснатото придобиване на знания и умения през целия живот.
ОИСР (1996 г.) посочва, че вече не е възможно, в рамките на днешната постоянно променяща се икономика, да се оцелее с модел на образование „начало – край“ и с изграждане
на умения само за млади хора – вместо това ученето трябва да е процес, продължаващ
през целия живот.
Равновесие на нискоквалифицирани кадри: ситуация, при която равнището на слаби умения
сред местното население е съчетано с ниско търсене на умения от местните работодатели.
Това е конкретен проблем в селските райони, където компаниите могат да оцелеят при
ниско ниво на производителност, което не изисква същественото използване на умения.
Може да се образува порочен кръг, тъй като за хората да продължават образованието
си не е рентабилно, ако местните фирми не търсят по-високо ниво на умения. По същия
начин, мениджърите ще се въздържат да повишават нивото на производителност и да
използват по-добре уменията, ако липсват добре обучени работници в техните населени
места. Терминът е въведен първо в Обединеното кралство от Файнголд и Соскис (1988).
Екология на уменията: разнообразният набор въпроси, отнасящи се до уменията, които засягат конкретна общност, включително търсенето на умения в рамките на определени икономически сектори, концентрацията на умения в рамките на съществуващата работна сила,
промените в предлагането на умения между различните области и райони и т.н.
Недостиг на умения: съществуващата работна сила е без необходимите умения, нужни за ефективното изпълнение на трудовите си задължения.
Несъответствие на умения: свободната длъжност не може да бъде заета, поради липса на кандидати с необходимите нива и видове умения. Това може да бъде разграничено от „недостиг на работна ръка“, където длъжност не може да бъде заета по други причини – напр.
поради липса на кандидати въобще, или поради други фактори, напр. структура и условия
на плащане – което възпира хората от приемане на работата.
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Повишаване на умения: инициативи за развитие на работната сила, които са специално насочени за съществуващата работна сила. Целта е да се насърчи устойчивото развитие на заетостта и кариерното развитие за нископлатените работници като по-добре се отговори на
нуждите на индустрията.
Технически умения: оперативни способности, необходими за извършване на определени професионални спецификации.
Професионално обучение: то подготвя участниците за директно навлизане в специфична професия, индустрия или търговия.
Развитие на работната ръка: дейности, които увеличават капацитета на индивидите да участват в и да допринасят ефективно за заетостта, чрез обучение или други форми на обществено подпомагане.
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