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Резюме:
Финансовата и икономическа криза у нас оказаха силно влияние и върху
транспортния сектор на страната. В статията се разглежда състоянието на
пазара на труда в този икономически сектор от гледна точка на потребностите на
икономиката и качество на заетостта.
Пазарът на труда в транспорта се представя като система от икономически
взаимоотношения между държавата, работодателите, нуждаещи се от работна
сила с определена подготовка и квалификация и самите лица, които търсят платена
заетост и отговарят на определи условия.
Изследва се структурата на трудовия пазар и се очертават неговите основни
потоци, като се разкриват особеностите в транспортния сектор, като сектор от
българската икономика.
I.

ВЪВЕДЕНИЕ

Кризата, която обхвана и България намери силно отражение на бизнес климата в
страната, на развитието на икономическите сектори и на трудовия пазар. В края на 2014
г. по данни на националния статистически институт коефициентът на безработица на
трудовия пазар в България е 11,4 %, като 56,7% от общия брой на безработните лица са
мъже и 43,3% са жени. От всички безработни 13,9% са с висше образование, 56,0% –
със средно, и 30,0% – с основно и по-ниско образование1.
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Фигура 1.

Н
Наблюдаваа се силно повишаванне на коеф
фициента на
н безработтица в резу
ултат на
настъпи
илата икоономическаа и финаансова криза. Презз последнаата годин
на този
коефиц
циент бележ
жи спад, в резултат на полож
жителното развитие нна иконом
миката и
предлаггането на повече
п
рабо
отни места .
П
През 2014гг. населени
ието на Реепублика България
Б
е 7 364 5770, като сее отчита
намален
ние с 564 331 души
и или 7,2%
%, в сравнеение с 200
01г. Налицце е и пром
мяна на
възрасттовата стрруктура на
н населеннието, катто около 1/4 от ннаселениетто е в
надтруддоспособнаа възраст. През
П
2001 г. медианн
ната възраст на населеението е би
ила 39,3
години, докато пррез 2014 г. достига
д
42 ,8 години при
п средна за ЕС-28 оот 40,9 годи
ини2.
Т
Тази негаативна тенденция говори заа застаряване на населениеето. За
преодолляване на това състо
ояние се ппровежда политика
п
насочена
н
къъм обновяяване на
работнаата сила.
С
Състояниетто и равнището на рааботната си
ила заемат все повечее централн
но място
в икоономиката на страаната. Теххническитее, иконом
мическите и общеественополитичческите прромени преез последниите години
и в национаален и меж
ждународен
н аспект,
показваат необход
димостта отт нови поллитики за развитието
р
на човешкките ресурсси, като
основнаа част от дейността на всеки един секто
ор на икон
номиката. Поставят се нови
изискваания по отношение
о
е на упраавлението, мотиваци
ията и кввалификаци
ията на
персонаала.
III.

ПАЗ
ЗАР НА ТР
РУДА В Т
ТРАНСПОРТНИЯ СЕКТОР

Т
Транспортъ
ът разглеж
ждаме катоо сложна система, в която сси взаимод
действат
инфрасструктуратаа, превозн
ните средсства, инфо
ормационни
ите техноллогии, праавилата,
сигурноостта, безоопасността и културатта на обслу
ужване. Паазарът на тр
труда в транспорта
е мястоото, къдетоо се прояввяват икон
номическитте отношен
ния, които възникватт между
държаввата, работтодателите и лицата (работнатаа сила), които имат кквалификаацията и
желани
ието да рааботят в то
ози иконоомически сектор.
с
Намирането на квалиф
фициран
персонаал за рабоота в трансспортните предприятия е серио
озно предиизвикателсттво, тъй
като заа тази важ
жна работаа се изисквва специфична квали
ификация, опит, жел
лание и
отговоррност.
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Кризата в България намери силно отражение, както върху икономиката на
страната, така и върху транспортния сектор, като дава своето отражение и върху
трудовия пазар. Конкретно за периода 2008 -2014г. се отчита намаление на заетостта и
нарастване на безработицата. Налице е често несъответствие между изискванията на
работното място и професионалната компетентност на работната сила от друга.
Именно затова е особено важна връзката между транспортните предприятия и
образователните институции. Грижата за младите хора е сериозно предизвикателство
пред страната ни, защото чрез създаването на благоприятни условия за образование и
професионално реализиране на специалистите би се постигнало подобряване на
демографската ситуация и повишаване на качеството на живот.
За да се отговори на потребностите на трудовия пазар е необходимо младите
хора да се обучават в атрактивни и полезни специалности, които имат конкретна
практическа насоченост. През последните години транспортните фирми, водени от
необходимостта за намаляване на числеността на своя персонал все повече изграждат
длъжностни характеристики, които включват едновременно изпълнение на значими
задачи, изискващи сериозна квалификация. В транспортния сектор се извършиха
крупни организационни реформи, чрез структурни промени, което доведе до поефективно използване на материалните и човешки ресурси и повишаване
производителността на труда.
За транспортният сектор е изключително важен въпросът за съответствието на
получените от студентите теоретични знания и практически умения съобразно нуждите
и изискванията на потребителите на кадри. От това в основна степен зависи успешната
професионална реализация в системата на транспорта, спедицията, логистиката и други
организационно производствени отраслови и административни структури.
Връзката между образованието и бизнеса, популяризирането на стажантските и
стипендиантките им програми, на възможностите за професионална реализация е от
съществено значение за подобряването на пазара на труда, намаляването на
безработицата и повишаването на заетите лица.
Транспортният сектор осигурява заетост на повече от 130 хиляди души, което е
сериозен процент от населението на България. Транспортната политика, която се
провежда в България е насочена към подобряване на качеството на транспортната
услуга като цяло. Модернизацията на транспортната инфраструктура и иновациите във
високотехнологични транспортни услуги при извършване на превозите на пътници и
товари е основен стратегически приоритет на Общоевропейската транспортна политика
до 2020 г. 3
Обществото и икономиката като цяло изискват европейска транспортна услуга,
която да извършва свободното движение на хора и стоки с висока степен на сигурност,
безопасност, екологичност и комфорт.
Затова от особена важност е подобряването на транспортната инфраструктура,
тъй като тя спомага за повишаване на мобилността на хората и стоките, както и
съдейства за териториалното сближаване между отделните страни от Европейския съюз
и конкурентоспособността.
В условия на икономическа криза, когато отчитаме намаление на публичните и
частните инвестиции, въздействието върху икономиката на европейските фондове е
сериозно. Значителна част от европейските средства са насочени чрез инвестиции за
развитието на българския транспортен сектор и превръщането му в
конкурентоспособен на международния транспортен пазар.
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За подобряване състоянието на транспортната услуга се изпълняват значими
инфраструктурни проекти, закупуват се нови превозни средства. За последните години,
в резултат на изпълнението на инфраструктурни проекти по Оперативна програма
„Транспорт” се извърши значително подобрение, модернизиране и изграждане на нови
пътища, което носи редица икономически и социални ефекти - спестено време за
пътуване по автомагистралите, повишена средна скорост на движение по новите лотове
на магистралите, намалени задръствания, в резултат на подобрена инфраструктура и
връзки. Постигането на устойчив транспорт дава възможност за създаване на нови
работни места и транспортния сектор предлага възможности на заетост в резултат на
изпълнението на редица проекти по оперативните програми „Транспорт“ и „Транспорт
и транспортна инфраструктура“.4
Трудовият пазар в транспортния сектор изисква наличие на специални и
конкретни компетенции в работната сила, тъй като от тяхната работа зависи равнището
на предлаганата транспортна услуга, а именно:
 Качество;
 Безопасност;
 Привлекателност.
Върху развитието на пазара на труда в транспортния сектор влияние оказват
множество фактори, които са свързани с развитието на икономиката, търговията,
демографската структура на населението, мобилността на хората, модернизирането на
технологиите и др.
Проблемите на пазара на труда в транспортния сектор не се различават
съществено от тези в повечето икономически сектори в България. Икономическата
криза се отрази върху броя на заетите, като за периода 2008-2014г- отчитаме
намаление на заетите лица в транспортния сектор.(Таблица 1.)
Брой заети лица в икономиката и в транспортния сектор5
Таблица 1.

Показатели
Общ брой заети
лица, хил.
- мъже
- жени
Коефициент на
заетост, %
Транспорт,
складиране
и
пощи, хил.
- мъже
- жени

2008г.

2009г.

2010г.

2011г.

2012г.

2013г.

2014г.

3306,2

3204,8

3010,4

2908,3

2894,9

2889,4

2927,40

1755,5
1550,8

1698,7
1506,1

1579,2
1431,2

1508,0
1400,3

1517,2
1377,7

1518,0
1371,5

1543,3
1384,1

64,0

62,6

59,7

58,5

58,8

59,5

61,0

189,5

187,6

177,3

173,8

176,3

180,8

177,6

144,7
44,9

144,2
43,4

136,3
40,9

134,7
39,2

139,9
36,4

142,6
38,2

140,5
37,1

Безработицата можем да определим като икономически и социален проблем,
както за България, така и за транспортния сектор.
Икономическата криза повлия неблагоприятно върху развитието на човешките
ресурси и текущото състояние на работната сила в транспортния сектор.
Голяма част от заетите в транспортния сектор са включени във възрастовата
група 45-54 години, а съответно най-малко са заетите лица на 65 и повече години и до
4

Секторна оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г., Секторна оперативна програма „Транспорт и
транспортна инфраструктура” 2014-2020г., www.optransport.bg
5
Данни на Национален статистически институт, www.nsi.bg

0-4

45 годи
ини.6 Тази
и неблагоп
приятна теннденция е характерн
на за послледните го
одини и
говори за застарявване на раб
ботната силла.
Н
Наблюдаваа се, че най
й - висок е делът на заетите в сухопътния
с
я транспор
рт около
75%, въ
ъв водния и въздушн
ния транспоорт са по около
о
1,2 % от всичкки заети. Броят
Б
на
заетитее е в съотвветствие и с извърш
шената раб
бота по видове трансспорт. В момента
м
транспоортният секктор в България не прредлага транспортна услуга, кояято да отго
оваря на
съвремеенните иззисквания за качесство, комф
форт, безо
опасност, привлекаттелност,
на транспоортната усслуга. В
бързинаа. Естествеено това се отразяваа и върху търсенето
т
условияята на кризза, в които се развиваа икономикката на страната и траанспортнияя сектор
се отчи
итат основвни трудн
ности, свъррзани с ниско
н
вътр
решно търрсене на стоки
с
и
потреблление, коетто довеждаа до силен спад на пр
роизводств
вото, а от ттам и до заанижено
търсенее на товарн
ни и пътнич
чески трансспортни усслуги.
Н
Наблюдаваа се намал
ление кактто в прево
озените тов
вари, такаа и в преввозените
пътниц
ци по отделлните видо
ове транспоорт. Намал
ляването на търсенетто на трансспортни
услуги,, свиванетоо на пазарите, огранничените ин
нвестиции за развитиие на този
и сектор
доведохха до отри
ицателни теенденции нна транспо
ортния пазаар на трудаа и увелич
чение на
безрабоотицата.
Общ бр
рой на заеетите лица в транспо
ортния сек
ктор

Фигура 2.

И
Икономичееският расттеж на Бъллгария презз последнаата година е предпосттавка за
излизан
не от икономическаата рецесияя. Паралел
лно с тов
ва, развитиието на устойчив
транспоорт генери
ира възмож
жност за съъздаване наа нови и съвременни
с
и работни места в
Българи
ия, чрез които даа се стим
мулира тр
рудовата заетост
з
и да се повиши
квалификацията на
н персонал
ла.
Р
Развитиетоо на транспорта изиисква квал
лифициран
ни специаллисти, кои
ито със
своите знания, ум
мения и желание
ж
да допринесаат за подобряването на трансп
портната
услуга и за развиттието на транспортния
ия сектор.
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Заключение
Транспортната дейност зависи от пазарната интеграция и икономическия растеж
на страната. В сегашните условия, когато за развитието на транспортния сектор има
ограничено финансиране, е важно да отчетем дългосрочните ползи от инвестирането в
транспортна инфраструктура, тъй като тя е свързана с подобряване качеството на
транспортните услуги и промяна на облика на транспортния сектор чрез повишаване на
неговата привлекателност.
В тази връзка развитието на трудовия пазар в транспортния сектор е с тенденции
за подобряване, тъй като инвестициите и транспортната политика са насочени към
модернизация на инфраструктурата и осигуряване на нови транспортни технологии.
Така ще се стимулира разкриването на нови работни места в транспортния сектор и ще
се съдейства за повишаване икономическото състояние на хората.
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Abstract: The global economic and financial crisis had strong impact on the transport
sector of the country. The main objective of the current report is to be analyzed the labor
market in terms of state preferences of the economy and quality of employment.
The labor market in transport is defined as a system, consisted of economic relations
among the state, employers and work force with its qualifications and professional skills.
The structure of the labor market in transport sector of Bulgaria and its specifications
are also revealed in the research.
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