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Abstract 

The paper studies the nature and development of the concept of active labor market 

policies. Active labor market policies are a response to the challenges of structural 

unemployment, the high percentage of inactive persons and long-term unemployed persons in 

Europe and globally. They provide opportunities for more efficient use of human capital 

through the activation approach and create opportunities for adequate and mutually beneficial 

public employment policy solutions to respond to new challenges in the labor market at 

national and global levels. 
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Въведение 

Значението на трудовата дейност за хората по земното кълбо като източник на 

доходи, с които да живеят и да изхранват семействата си не е преставало да представлява 

средоточие на изследвания и теоретични конструкции през последнтите два века.  Към 

правото на труд може да се погледне през призмата на неотменимо човешко право, което 

трябва да се осигури от държавата и обществото според Всеобщата декларация на ООН 

за правата на човека. В Конституцията на Република България (чл. 16) трудът се 

гарантира и защитава от закона, а в чл. 48. (1) се подчертава, че гражданите имат право 

на труд и държавата се грижи за създаване на условия за осъществяване на това право. 

В същото време съвременната гледна точка към проблема показва, че не по-малко е 

важна ролята на индивида, който осъзнава необходимостта от това да се развива в 

кариерен, професионален и едновременно с това личностен план посредством 

осъществяването на трудова дейност. За това роля имат обществото и самият индивид, 

но къде свършва ролята на обществото, публичните програми за заетост и икономиката 

и къде започва личната отговорност, мотивация и целеустременост – това е въпрос, 

който може да получи отговор на база на сравнението на съществуващите икономически 

модели, както и на ролята и системата за осъществяване на трудовите политики в тях.  

В студията се изследва историческото развитие на концепцията за активни 

политики на пазара на труда в глобален мащаб и конкретно на равнище Европейски 

съюз. Направен е преглед на литературата, в която се дефинира концепцията и се 

анализира съдържанието, което се влага в понятието и разбирането за активните 

политики на пазара на труда. Систематизирани са целите, които се преследват от този 

вид политики, както и функциите, които изпълняват.  
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1. Възникване и развитие на концепцията за активни политики на пазара на 

труда  

През последните три десетилетия все повече внимание в научната литература се 

посвещава на активните политики на пазара на труда. Трудно е да се каже кое е точното 

място на възникване като се има предвид, че различните държави започват да прилагат 

тези политики като ответна реакция на тежките икономически кризи. Такъв е 

случаят със Съединените американски щати, където първите активни програми в 

областта на заетостта се свързват с периода на Голямата депресия от 1930г. В този 

период програмите, които могат да бъдат причислени към активните програми за заетост 

се разрастват чувствително. В периода между двете световни войни използването на 

този тип мерки се разпросранява и в Германия (Ауер, Юмют и Лешке, 2008, стр. 9).  

Според Зубович и Субик съвременните активни политики на пазара на труда 

съществуват от периода след Втората световна война, който те подразделят на три етапа. 

Първият от тях е периодът от края на войната до 60-те години на 20-ти век, когато 

активните политики на пазара на труда стават популярни в скандинавските държави. На 

този етап те представляват съставна част на модела за икономически и социални 

промени в тези държави (Зубович и Субик, 2011, стр.2-3). Целите на мерките са да се 

намали проинфлационното влияние в икономиката във връзка с високите нива на заетост 

и да се реши проблемът с търсенето на работна сила.  

През 60-те години на 20-ти век основната функция на активните политики за 

заетост са да съдействат на бързо нарастващото търсене на заетост (ОИСР, 2000, стр. 

39). Водещата идея е, че трябва да се премахне недостигът на работна сила. Те се 

развиват като инструмент за  подкрепа на структурните промени в икономиката чрез 

осигуряване на по-добро разпределение на работните места от ниско производителни в 

по-високо производителни сектори. Преди първите петролни кризи в Западна Европа 

активните политики на пазара на труда са предимно насочени към заетите и за 

справяне с регионалните дисбаланси в заетостта, подпомагането на миграцията и 

мобилността с цел трудова заетост (Шьоман, 1995).  

Това е и периодът, през който Международната организация по труда приема 

Конвенция за политиката по заетостта № 122 от 1964 г., в която се декларира в чл.1, че: 

„с цел да се стимулира икономическият растеж и развитие, да се увеличи жизненият 

стандарт, да се посрещнат очакванията на работещите, да се преодолеят проблемите с 

безработицата и недозаетостта, всяка старана членка на МОТ трябва да декларира и 

преследва, като своя водеща цел, една активна политика, която е проектирана да 

осигурява пълна, продуктивна и свободно избрана заетост“ (МОТ, 1964, стр.1).  

Вторият период в развитието на активните политики на пазара на труда условно 

стартира през 1973-1975г. Той е известен с петролните си кризи. Държави като Франция, 

Германия и Съединените американски щати започват да разработват програми, 

насочени към неравнопоставените групи на пазара на труда. Друг значим проблем, за 

който активните програми за заетост дават своя принос през този период е 

преструктурирането на западните икономики. Тук активните политики на пазара на 

труда се насочват към увеличаване на програмите за субсидирана заетост и борбата с 

безработицата, включително чрез използването на квалификацията и 

преквалификацията. (Зубович и Субик, 2011, стр.4).  

През 70-те и 80-те години на 20-ти век основният акцент на активните политики 

на пазара на труда е насочен към търсенето на труд, създаването на работни места и към 

мерки за намаляване на предлагането чрез например ранно пенсиониране. Тези мерки се 

оценяват като краткосрочни във връзка с проблемите, които по това време също се 

разглеждат като краткосрочни (ОИСР, 2000, 39-40). В последствие се оказва, че това не 
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е така, тъй като в началото на 90-те години равнището на безработица в западните 

икономики е изключително високо и устойчиво.  

Третият период в развитието на активните политики на пазара на труда е с начало 

90-те години на 20-ти век, когато те се превръщат в съставна част от структурните 

промени в европейските икономики. През него активните политики на пазара на 

труда изпълняват важната роля в намаляването на безработицата, породена от 

структурните промени в икономиката. Те имат сериозен принос и в провеждането 

на антициклична политика, която да възпрепятства появата на инфлация. Основните 

идеи, заложени в модела са, че чрез активните политики на пазара на труда може да се 

пренасочи човешкия капитал и така да се съдейства за неразрешими посредством 

стандартните мерки проблеми като висока безработица и ниска заетост. 

Въпреки, че активните политики на пазара на труда възникват първоначално в 

добре развити и богати икономики на държави, които в момента членуват в 

Организацията за икономическо сътрудничество и развитие и Европейския съюз, те се 

разпространяват в глобален мащаб и широко се използват както от икономиките в 

преход, така и в развиващите се икономики. Сериозни резултати чрез използването им в 

синхрон с макроикономическата политика постигат през последните 2 десетилетия 

държавите от Латинска Америка и карибския регион (МОТ,2016). В страните от 

Централна и Източна Европа, както и в Русия и бившите съветстви републики те се 

прилагат за първи път в началото на 90-те години на 20-ти век.  

В Съединените американски щати равнището на инвестиции в активните 

политики на пазара на труда сериозно е намаляло за период от 30 години назад във 

времето. Причините са свързани със смесените ефекти от прилагането на мерки в тази 

област. В същото време се осъзнава полезността на активните политики на пазара на 

труда в областта на посредничеството в намирането на подходяща заетост и 

придобиването на нови умения, които водят до увеличение на работната заплата. (Съвет 

за икономическа политика, 2016). 

Освен представените аргументи за развитието на активната политика за заетост 

в развитите икономики съществува още един сериозен мотив за фокуса върху тях и 

тяхното целенасочено разсрастване. През 80-те години на 20-ти век в разходите за 

политики на пазара на труда преобладават пасивните мерки (помощи и 

обезщетения за безработица). Това е периодът, в който се оказва че независимо от 

икономическия подем пазарите на труда не се възстановяват и срещат сериозни 

препятствия в развитието си. За борба със структурната безработица и другите 

съпътстващи я проблеми краткосрочните мерки, в т.ч. изплащането на обезщетения за 

безработица се оказват недостатъчни, а даже и с негативни дългосрочни последици. 

Структурната безработица води до трайна невъзможност за намиране на работа поради 

закриване на работни места в определени сфери на икономиката и поява на нови работни 

места в други, в които безработните лица не могат да се реализират в кратки срокове. За 

тези периоди безработните лица губят доходи и в същото време се наблюдава явлението 

амортизация на човешкия капитал, поради невъзможност от тяхна страна да се 

преквалифицират и да започнат работа в новите сфери на икономиката, в които се търси 

работна сила. В същото време се изменя природата на безработицата – от краткотраен и 

временен период тя се превръща в дълготрайно състояние за висок процент от 

безработните лица (в повечето случаи за над половината до две трети от тях), който е 

по-продължителен в Европа, отколкото в Съединените американски щати (Бланчард, 

2004, стр.1).  

Важен проблем за развитите в икономическо отношение западни държави, който 

подкрепя интереса към активните политики на пазара на труда е, че обезщетенията за 
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безработица тежат сериозно върху националните бюджети. Оказва се, че 

предоставянето на щедри обезщетения за безработица не решава проблемите, които 

възникват във връзка със структурната безработица и при лица в ситуация на 

продължителна безработица. Даването на обезщетения без използването на активни 

мерки на пазара на труда за засегнатите лица в много случаи се оценява като 

неефективно и води до излишно изразходване на публични средства. Това също 

представлява сериозна причина за промяна на структурата на публичните разходи в 

политиките за заетост и борба с безработицата и пренасочването към активни политики 

на пазара на труда.   

Организацията за икономическо сътрудничество и развитие през същия период 

обръща внимание на проблемите, генерирани не от страната на търсенето, а от страната 

на предлагането на труд в свои документи за пазара на труда. Тези проблеми не могат 

да бъдат разрешени краткорсочно, поради което препоръките на ОИСР включват 

разработването на среднострочни и дългосрочни стратегии за улесняване на 

преструктурирането на трудовия пазар с акцент върху активните програми на 

пазара на труда от страната на предлагането на труд за повишаване на качеството 

на работната сила чрез квалификация и преквалификация, мобилизиране на 

предлагането на труд и подобряване на посредническия механизъм на пазара на 

труда.  

Тези препоръки биват приети сериозно и и през 90-те години на 20-ти век, както 

за Европа, така и в Съединените американски щати се търсят нови решения в рамките 

на стратегически документи и политическите програми на правителствата. В 

Европейския съюз процесът на осъзнато прилагане и измерване на европейско ниво на 

прилагането на активни политики на заетост започва с известната Бяла книга на 

растежа, конкурентостта и заетостта, приета от Европейската комисия през 

1994г. В нея се очертават възможните политики и се описват макроикономическите 

условия за по-интензивно увеличение на работните места в Европейския съюз 

(Шьоман,1995,стр.1). В този средносрочен политически документ, в който се акцентира 

на проблема с високата безработица от най-високо ниво в ЕС се признава значението 

му като проблем на икономическата политика, който трябва да бъде разрешаван 

не само посредством социални, но и икономически стратегии  като проблем, който 

засяга всички икономически сектори, а не само обществеността. Отчита се, че  гладкото 

функциониране на трудовия пазар е от критично значение за бъдещето на Европейската 

общност. Бялата книга на растежа, конкурентостта и заетостта също предлага 

промени с акцент върху активните политики за заетост. За първи път в този документ 

се поставя акцент върху превантивните мерки преди настъпване на 

безработицата, а именно подходящото и навременно обучение като заместител на 

обезщетенията за безработица (Бяла книга, стр. 9-22).  

През същия период - началото на 90-те години на 20-ти век - се възобновява 

интересът към активните политики за заетост и във Великобритания, в която стартира 

програмата „Нова сделка“(New Deal). Тази програма става известна с промяната на 

фокуса от получаването на обезщетения за безработица към осигуряването на 

интегрирана подкрепа за различни целеви групи от населението, които участват на 

пазара на труда – самотни родители, продължително безработни лица, лица над 50-

годишна възраст, лица с намалена трудоспособност и най-важната група- мадежите. 

Четири различни варианта биват предотавяни на тези лица: субсидирана заетост, 

образование или обучение, работа в полза на обществото (доброволческа работа) и 

работа за сектора на околната среда.  
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 Освен посочените етапи е важно да се оцени периодът от началото на 21-ви век, 

през който за пореден път се променя фокусът на правителствените мерки в сферата на 

заетостта. В Бялата книга Бъдещето на труда на Световната конфедерация по заетостта 

се посочват следните структурни фактори, определящи новата роля на труда в 

обществото: техноголията, демографските тенденции, глобализацията, новите 

тенденции в производството, възходът на икономиката, базирана на търсенето и 

новите очаквания на хората спрямо работните им места и кариерното им развитие 

(Световна конфедерация по заетостта, 2016, стр. 2-4). Работа до края на живота в една 

организация от 9 до 5 часа е минало, както и идеята за подчиненост спрямо мениджъра, 

който в съвременните организации се разглежда като партньор, осигуряващ 

благоприятна работна среда.  

Пазарът на труда не е този, който е съществувал в ерата на индустриализацията 

и масовото производство. Съвременния човешки капитал има като цяло най-високото 

ниво на образование в историята, националните граници не са вече пречка за намиране 

на работа в глобалния свят, световното население, което работи започва да се 

концентира в големи градове, а технологиите дават възможност за работа практически 

от всяка точка на планетата, която разполага с достъп до Интернет. Осъзнаването на 

факта, че вече има промяна в много икономически парадигми и постулати относно 

трудовата дейност и реализацията на хората трасформира и очакванията към публичните 

политики в сферата на заетостта, които следва да бъдат гъвкави и да отчитат 

многообразието, което вече се е превърнало в ключов компонент на трудовите пазари 

(Световна конф. по заетостта, 2016, стр.6). 

Докато 90-те години на 20-ти век са период за Западна Европа с много висока 

безработица, то тя намалява значително в периода след началото на 21-ви век. Това 

е периодът, в който негативните демографски тенденции дават своя отпечатък върху 

намаляването на работната сила, което от своя страна рефлектира върху наличния 

човешки капитал и води до недостига му в държавите от Европейския съюз. Този 

недостиг вече е свързан с чувствително по-нисък коефициент на безработица, макар по 

коментари на изследователи над естествената му норма. В същото време се формира по-

висок, но отново недостатъчен коефициент на заетост, който да съответства на 

нарасналите потребности от устойчивост в публичните финанси и развитие на 

икономиката. Акцентът при този вид проблеми на пазара на труда вече не е само и 

единствено свързан с активирането на безработните лица, а с активирането на 

неактивните такива. Докато за безработните лица е ясно, че участват на трудовия пазар, 

то неактивните граждани от населението е много по-трудно да бъдат привлечени и 

интегрирани на него.  

В сериозен проблем през последното хилядолетие се превръща 

недозаетостта, която не може да бъде уловена от официалната статистика, 

както се коментира в изследванията на Евростат. Причината е в приетата за водеща 

дефиниция за активно търсене на работа на Международната организация по труда, 

която макар и много гъвкава и обхващаща голям кръг от хора изпуска от обхвата си 

три категории лица: на първо място, работещите недоброволно на непълно работно 

време, безработните лица, търсещи заетост, но които не са готови веднага да започнат 

работа и безработните лица, които са готови да започнат работа, но не я търсят активно. 

За ЕС с 28 страни – членки този феномен се оценява за 2016 г. на 9.8 милиона души, 

работещи на непълно работно време, 2.3 милиона души, които търсят работа, но нямат 

възможност да започнат веднага, както и 8.8 милиона, които могат да започнат веднага 

работа, но не търсят такава (Евростат, 2018). Това е значителен трудов резерв, който не 

се обхваща от стандартните статистически изследвания.  
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Впечатление прави, че концепцията за активните политики на пазара на труда се 

адаптира и модифицира в зависимост от промените в условията на пазара на труда, но 

от нейната първоначална поява в периода на Голямата депресия до момента показва 

устойчивост и интересът към нея не стихва. На активните политики на пазара на труда 

се гледа през примата на професионалния изследователски интерес като на важно 

средство за борба с безработицата, като в същото време се осъзнава, че нова не е 

единственото средство. Активните политики на пазара на труда трябва успешно да се 

впишат в макроикономическата политика на държавата, както и да се синхринозират с 

икономическия цикъл, конкретните проблеми в икономиката, другите държавни 

политики и пасивните политики на пазара на труда. В съвременните условия на глобални 

трансформации активните политики на пазара на труда са инструмент за въздействие 

срещу негативните ефекти на глобализацията (Ауер, Юмют и Лешке, 2008), 

демографския срив и променящата се икономическа структура.  

 

2. Същност на концепцията за активни политики на пазара на труда  

Няколко са подходите, по които може да се изследва значението и развитието на 

понятието активни политики на пазара на труда. На първо място може да се постави 

традиционният подход за дефиниране чрез общата и първоначална дефиниция на 

понятието политика. Политика произлиза от древногръцката дума „πολιτικός“ (полис), 

която първоначално обяснява делата и дейностите, касаещи полиса, но в последствие 

разширява смисловото си значение до наука, която се занимава с управлението на 

държавата.  

Аристотел използва понятието за обозначаване на науката, която се занимава с 

устройството, подредбата и функционирането на властта на нивото на държавата 

(Дайнов, 2018, стр.1). В съвременността смислово се разграничава политиката като израз 

на изпълнението на конкретен курс от действия, които се включват и манифестират чрез 

документи като стратегии, тактики и програми и др. Друго смислово значение на 

понятието е взаимодействието между групите в обществото, при което се формира 

политическия му облик, което показва, че освен публична политиката е свързана с 

концепциите за участие и въздействие. 

Логически, изхождайки от природата на понятието политика в неговия 

оригинален смисъл концепцията за активни политики на пазара на труда се 

разглежда и изследва като публична политика. Това означава, че е в полза на 

обществото, свързана е с осигуряването на обществени блага. Публичният характер 

предполага, че този вид политики се разработват чрез използването на специален 

механизъм и задължително се формулират в държавните концепции, стратегии, закони 

и подзаконови нормативни актове. Напълно възможно е промяната на курс в публичната 

политика да бъде свързан първоначално даже с промяната на един член или алинея от 

нормативен акт, като в последствие се разгърне и даде отражение и отпечатък в много 

документи и дейности, които се изпълняват като елемент от публична програма на 

правителството.  

Работна дефиниция на понятието е представена в ръководство за мониторинг на 

публичните политики и програми (Нончев, 2009, стр.7). Дефиницията включва 

изчерпателно всички необходими елементи от разработването до резултатите на 

публичните политики като ги представя като „система от принципи и насоки за 

действия, ориентирани към постигането на определени цели с помощта на 

определени средства и често в рамките на определено време, които се разработват 

и осъществяват от държавни или наднационални органи, разполагащи с 

политически, законодателни, изпълнителни и финансови правомощия“. Активните 
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политики на пазара на труда притежават всички горепосочени характеристики – като 

система от елементи, които са ориентирани към постигането на конкретни цели и се 

реализират под формата на палитра от програми и мерки. 

На трето място концепцията може да се разгледа през призмата на 

икономическата политика и в частност политиката на пазара на труда, която е 

насочена към въздействия за коригиране на проблемите, възникващи при 

функционирането на пазарния механизъм на трудовия пазар. Тя е неразделна част от 

политиката в сферата на заетостта и безработицата. В този аспект за активните политики 

на пазара на труда с пълна сила важи дефиницията за национална политика по заетост, 

дадена от Международната организация по труда, която представлява едновременно 

(МОТ, 2015, стр.6) визия и практически план за постигане на целите на държавата 

в областта на заетостта. Тази дуалност показва неразделимостта на визията от 

практическото й реализиране за постигане на предварително заложените цели в рамките 

на специфичен икономически и национален контекст. Според Международната 

организация по труда основна цел на националната политика по заетост е 

осигуряването на достоен труд, което е цел с еднаква важност освен разкриването 

на работни места. Международните трудови стандарти и конвенции обръщат 

специално внимание на тази цел, която акцентира върху качеството на заетостта. 

Причината държавите да се нуждаят от политиката в областта на заетоста е в 

предизвикателствата, които стават все по-сложни за разрешаване. Политиката по 

заетостта отива отвъд въпросите от социално и икономическо естество и може да бъде 

открита връзката и взиомазивисомостта й от много сфери на правителствената политика, 

както и от всяка дейност на функциониращата реална икономика. Ето защо не е 

учудващо изискването този вид политики да бъдат широко консултирани за 

постигане на съгласие между всички заинтересовани страни в икономиката, 

включително асоциациите на работодателите и професионалните съюзи. 

Три са сферите, към които условно могат да бъдат причислени реалните мерки 

под формата на решения, закони, програми и планове: търсене и предлагане на труд, 

както и функциониране на пазара на труда.  

Най-често активните политики на пазара на труда се възприемат като политики 

на национално ниво. Техните измерения могат да бъдат както регионални, така да бъдат 

свързани със сравнение на прилаганите в различните държави модели на пазара на труда, 

както и с равнището на развитие на държавите в глобален и световен мащаб. Причината 

за оценките, които се базират на националния характер на този вид политики е силното 

значение на традициите, законодателството, начинът по който са се формирали 

институциите на пазара на труда, както и на националните специфики, които дават 

отражение върху функционирането и развитието му и правят трудно привнасянето на 

готови модели и практики отвън без тяхното адаптиране и познаване на начина на 

мислене на агентите на трудовия пазар.  

 Активните политики на пазара на труда могат да бъдат изследвани поне на още 

няколко равнища. Възприемането на публичните политики като инструмент за 

въздействие не само в държавата, но и на наднационално ниво е с голямо значение и в 

конкретния случай с активните политики на пазара на труда. В резултат на сравнението 

на политиките по заетост на държавите-членки на Европейския съюз по линия на 

механизма за тяхната координация, активните политики на пазара на труда добиват 

популярност като алтернативна концепция за борба с устойчивите проблеми на 

продължителната безработица и биват включени в Европейската стратегия за заетост. В 

първия стълб на Европейската стратегия по заетост през 1997г. в отделна ръководна 

насока се обяснява промяната на курса в политиката по заетостта с опита всяка държава-
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членка да увеличи разходите си за активни политики на пазара на труда за сметка на 

предоставяните разходи за пасивни политики.  

Активните политики по заетостта притежават и силно регионално измерение, 

което показва значението на тяхното практическо приложение и изпълнение в 

съответствие с местните и локални условия на икономиката и функциониращия с 

конкретните си специфики пазар на труда.  

Освен през горепосочените призми активните политики на пазара на труда се 

изследват като част от социалната политика, която се прилага от правителствата 

на държавно ниво. Политиката в областта на заетостта се причислява към социалната 

политика, защото се занимава с обществено значими проблеми със социален отзвук, с 

които се въздейства върху доходите, здравето, перспективите за развитие, качеството на 

живот на населението. Терминът социална политика съдържа в себе си множество 

публични политики с цел осигуряване на социална закрила и благосъстояние. Той има 

мултидисциплинарно значение, в което се включват методи от науки като икономиката, 

политическите науки, социологията, психологията, управлението, философията и 

законодателството. Социалната политика проучва явленията зад правителствената 

политика и публичните политики, свързани с индивидуалното, семейното и 

общественото благосъстояние. Тя включва три области на интерес (Социална политика, 

статия, 2013, стр. 17):  

• Административните практики и политики за социално обслужване, социална 

сигурност и осигуряване, заетост и професионално обучение, обществени услуги и 

жилища; 

• Социалните проблеми, които включват престъпност, нетрудоспособност, 

безработица, умствено здраве, възрастните граждани и др.; 

• Дискриминация и недостатъци, базирани на раса, етническа 

принадлежност, бедност и икономическо неравенство. 

Политиците имат голяма роля в популяризирането на парадигмата за активна 

социална политика, към която Боноли причислява активната политика на пазара на 

труда. Дефиницията в книгата „Произхода на социалната политика“ разглежда 

активните политики на пазара на труда като „елемент на активната социална 

политика с основна цел – присъединяване и завръщане на пазара на труда, както и 

инвестиране в човешкия капитал на неравнопоставените групи от населението“ 

(Боноли, 2013, стр.19). Боноли счита, че активната политика на пазара на труда и 

политиката за баланс между работа и личен живат са двата най-важни елемента на 

понятието активна социална политика, а засилването на тези две области в социалната 

политика е условие за преориентиране на политиката към по-активен подход (Боноли, 

2013, стр.28).  

Авторът коментира смяната в парадигмите в сферата на социалната политика, 

които водят до трансформациите в разбирането на нейните цели. Основната цел не е 

вече защита на доходите, както и на основния им източник в домакинството - мъжът, 

който го издържа, а участие на пазара на труда за всички членове на обществото, които 

желаят това.  

Като ключови фактори за развитието и все по-широкото присъствие на активната 

социална политика и активната политика на пазара на труда Боноли посочва 

трансформирането на обществата в постиндустриални със значението, което 

има ниската квалификация за продължителната безработица, както и широкото 

участие на жените на пазара на труда.  

В разбирането, което Боноли влага в термина активна социална политика 

присъства значението и новата роля на пазара на труда. За автора активна социална 
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политика означава постяването на приоритет на инвестициите в човешки капитал 

и премахването на пречките пред участието на пазара на труда (Боноли, 2013, 

стр.1). Активната социална политика в по-голяма степен се фокусира върху подкрепата 

на развитието на способностите и капацитета, както и в премахването на препятствия 

пред заетостта, свързани с неподходящи стимули. Затова те подпомагат увеличаването 

на предлагането на труд за разлика от традиционните политики, които предоставяйки 

финансови ресурси на засегнатите групи в неравностойно положение водят до тяхното 

отдръпване от пазара на труда.  

Активните политики по заетостта са описани от Боноли като среден път между 

дерегулацията и намаляването на разходите, както и между пълната социална закрила и 

защитата на работните места. Те звучат доста примамливо в политическите програми, 

защото предлагат печеливши решения за всички участници: например активиране на 

безработни лица, намаляване на плащанията за помощи за безработица, подобряване на 

шансовете за платена заетост.  

Причисляването на активните политики на пазара на труда към областта на 

социалната политика е основателно, но не бива да се забравя, че този вид политики са 

част от икономическата политика на държавата, чието влияние се простира отвъд 

конкретните целеви групи, върху които въздейства. Въпреки, че тези интервенции са 

микроикономически по своята природа, за да бъдат успешни, е необходимо да се 

познават основните механизми на функциониране на пазара на труда, икономическите 

мотиви на участниците на него, теориите в областта на икономиката за оказване на 

въздействия, които да имат положителни резултати за развитието на институциите и 

явленията на пазара на труда. Ролята на икономистите тук е свързана с изследването и 

анализа на заетостта и безработицата, в оценката на статистическата информация и в 

преценката на ефективноста на активните мерки на пазара на труда.  

Интервенциите могат да бъдат с много широк обхват от законодателни промени, 

през макроикономически решения, наложени чрез централната банка и паричната 

политика на държавата, стратегически решения за развитие на конкретни икономически 

сектори, антициклична политика, както и прилагане на конкретен микс от програми и 

мерки в области като образованието, обучението, квалификацията, посредничеството на 

пазара на труда и в частност за подпомагане на целевите групи от населението. 

Още по-конкретна дефиниция на политиките на пазара на труда дава Ауер, 

според когото те представляват политики, осигуряващи заместващи доходи на 

трудовите и мерки за интеграция на тези лица, които търсят работа, обикновено 

безработните, но също и тези, които са недозаети, както и заетите, търсещи по-добри 

работни места (Ауер, Юмют и Лешке, 2008, стр. 13). Основната посока на въздействие 

на този вид политики е активната интеграция на пазара на труда, а тяхната ключова 

характеристика е посредничеството между търсенето и предлагането на труд.  

Дефиницията на понятието активни политики на пазара на труда може да се 

извлече като производна на функциите, които те изпълняват.  Те биват определяни като 

част от амбициозните стратегии за справяне с проблема на устойчива и 

продължителна безработица, с която друг тип мерки не могат да повлияят. 

Важен елемент в подкрепа на разбирането на активните политики на пазара 

на труда е техният публичен характер. Това означава, че тяхната реализация е под 

формата на мерки, предприети от държавата финансирани с публични средства. 

Изразходването на публични средства изисква отчитане на резултати, за чиято 

ефективност се проследява вида на мярката, извършените разходи, броя на участниците 

и резултатите, постигнати от тях. Като цяло интервенциите на трудовия пазар по 

принцип могат да бъдат приети като активни политики по заетост, защото включват 
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мерки за обучение, ротация и поделена длъжност, стимули за разкриване на работни 

места, субсидирана заетост, директно разкриване на работни места, инициативи за 

самостоятелна стопанска инициатива.  

В много случаи понятието активни политики на пазара на труда се използва като 

обобщаващ термин на всички действия под формата на програми, проекти и мерки, 

включително законодателни, взети от правителството в областта на социалната 

политика и по-конкретно в областта на заетостта, безработицата, икономическата 

активност и институциите на пазара на труда, които включват проактивни действия и 

дейности. Ето защо не е случайно и прави впечатление множественото число при 

използването на термина, което показва, че става дума за разнородни политики, които 

не могат да се обяснят и представят с термин в единствено число, който се фокусира 

върху единен курс на действия. На практика множественото число на понятието е 

свързано и с обстоятелството, че на пазара на труда съществуват разнородни целеви 

групи в неравностойно положение, за които трябва да бъдат проектирани и изпълнени 

различни по своето съдържание проекти и програми, но с една основна цел активацията 

и интегрирането на лицата в неравностойно положение чрез различни и средства.  

Една от практически ориентираните дефиниции на активните политики на 

пазара на труда е тази, според която те представляват „правителствени програми, 

разработени с цел намеса на пазара на труда с цел подпомагане безработните лица 

в намирането на платена заетост“. Тази дефиниция показва, че в понятието се смесват 

две области – политика и практика. Програмите са носител на определени политически 

виждания и представляват инструмент за въздействие върху реалния трудов пазар. 

Политиката в областта на заетостта, през призмата на Международната 

организация на труда като цяло се разглежда под формата на подробен план за 

постигане на целите на държавата в областта на заетостта. Смисълът на тези 

дефиниции е в акцента върху значението на практическото приложение на замислените 

политически въздействия, които се реалират под формата на програми, мерки, проекти 

и планове.  

От представените гледни точки към анализираната концепция може да се 

заключи, че активните политики на пазара на труда са обект на изследване през призмите 

на политологията, икономиката, социалните науки и още по-конкретно от социалната 

политика, икономиката на труда, макроикономиката и държавното управление. Това 

прави разглеждането им многопластово и показва, че те са пресечна точка, която има 

политически, икономически, държавнически и социален аспект.  

 

3. Концепцията активация и значението й за активните политики на пазара 

на труда 

Една от ключовите за успеха на активните политики характеристики е до каква 

степен при тях се използва подходът активация на безработните и неактивните лица.  

Първоначално понятието активация се използва в много тесен смисъл. Значението се е 

свеждало до увеличаване на изразходваните публични средства за активни политики на 

пазара на труда в противовес на пасивните политики. Идеята е промяната на тежестта 

на разходите от пасивни и насочването на повече ресурси за активни мерки на пазара на 

труда. По този начин се е целяло провеждането на по-ефективна политика спрямо 

структурната безработица на пазара на труда (Мартин, 2014, стр. 4). В съвременните 

условия за постигането на по-активна политика на пазара на труда това е задължително, 

но не достатъчно условие. Други важни фактори, освен отпуснатите средства конкретно 

за този вид политики е взаимодействието между пасивни и активни политики, както и 

наличието на допълняемост между тях. 
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Въпреки, че не съществува общоприета дефиниция на понятието за активация 

Организацията за икономическо сътрудничество и развитие дефинира подхода като 

„стратегиите, които карат повече хора да се присъединяват към работната сила, 

противодействат на негативните ефекти от безработицата и свързаните с тях 

обезщетения върху стимулите от работата чрез налагане на изискването за 

активно търсене на работа и участие в мерките за повишаване на пригодността 

на заетост, както и насочени към управлението на публичните услуги по заетост, 

включително на други мерки на пазара на труда, които ефективно подпомагат и 

насърчават завръщането към работа“ (ОИСР, Обзор на заетостта, 2013). 

От представената дефиниция се вижда, че стратегиите за активация са насочени 

към безработните и неактивните лица. Важно значение има проектирането и 

използването на системата за плащане на обезщетения и помощи за безработица. В 

съвременните европейски държави предоставянето на помощи на безработните лица се 

обвързва с участие в дейности като консултации в бюрата по труда, обучения или 

активно търсене на работа. Целевите групи, за които е проектиран подходът включват 

на първо място младите хора, но също така възрастните работници, 

нискоквалифицираните лица, продължително безработните лица, жените и 

малцинствените групи, лицата с намалена трудоспособност. 

Активацията е подход, чрез който активните политики за заетост се реализират и 

той е строго индивидуален във всяка държава. Подходът се базира на личната 

отговорност и има за цел подпомагането на лицето в самостоятелното справяне с 

проблемите, пред които е изправено на пазара на труда.  Ето защо бенефициентите по 

активни програми за заетост е необходимо да демонстрират специфични поведения. 

Участието в мерките може да бъде сравнено с равностойна размяна, тъй като усилието 

на работника е платено чрез обезщетението, което получава за безработица 

(Международна организация за социална сигурност, 2016). 

Въпреки, че логически активацията е стратегия и представлява неразделна част 

от активните политики за заетост исторически активните политики я предхождат с 

появата си. Ключовите принципи на активацията включват: ранни интервенции на 

бюрата по труда през периода на безработица и чести контакти с търсещите работа лица; 

редовно докладване и мониторинг на готовноста за започване на работа и действията за 

търсене на такава; поготовката и изпълнението на споразумения за завръщане отново 

към работа или на индивидуални планове за действие; в случай на неизпълнение на 

съгласуваното се налагат санкции на търсещите работа лица.  

Подходът активация на безработните и неактивните лица от уязвимите групи на 

пазара на труда може да се ситуира и в по-широкия контекст на промените в социалната 

политика и трансформацията на едни от основните й функции.  Според Тейлър-Гууби в 

Европа съществува нова сделка във връзка с държавата на благосъстоянието, която се 

очертава като ролята на правителството в създаване на възможности за национална 

конкуретноспособност на един все по-глобализиран пазар. Държавата се отказва от 

пасивната си роля за осигуряване на ресурси, като все повече разчита на самостоятелна 

активност, отговорност и мобилизация на гражданите, които участват в платената 

заетост (Боноли, 2013, стр. 12).  

 

4. Цели и функции на активните политики на пазара на труда 

Дефинирането на понятието активни политики на пазара на труда може да се 

извърши и чрез описание на основните видове политики на пазара на труда, в сравнение 

с пасивните, както и чрез определяне на целите и функциите, които те изпълняват. От 

теоретична гледна точка ролята на активните политики на пазара на труда се 
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съсредоточава в това да осигурят мерки, чрез които да се намали безработицата. 

Банчова и Мартинкова, че целта на програмите в тази сфера е двояка, от една страна 

да се познава въздействието на данъците и публичните програми за заетост върху 

населението и от друга страна да се оцени тяхното въздействие върху заетостта и 

трудовите възнаграждения в трите времеви перода краткосрочен, средносрочен и 

дългосрочен (Банчова, Мартинкова, 2019, стр. 6-7).   

Според Клуве има четири типа активни политики на пазара на труда (Клуве, 

2010): 

• На първо място това са програмите за обучение. Това са най-честите 

дейности като обучение в класни стаи, на работното място, придобиването на 

професионален опит. Целта е да се засили пригодността за заетост на участниците чрез 

придобиване на умения и повишаване на производителността на труда им. 

• На второ място това са програмите за стимулиране на частния сектор – 

това са мерки, които са насочени към работодателите или работниците с цел да променят 

поведението спрямо заетостта в частния сектор. Най-често срещаните са субсидираната 

заетост. 

• Третият вида е работата в публичния сектор – създаването и осигуряването 

на работа за създаване на публични блага; 

• Услуги и санкции. Тук се включват действия за засилване на ефективността 

на намирането на работа чрез осигуряване на подкрепа или санкции, в случай, че не се 

търси активно заетост. 

Според Ауер (Ауер, Юмют и Лешке, 2008, стр.10) две взаимодопълващи се цели 

още от самото начало са преплетени в този вид политики: временната корекция на 

дефицитите на пазара на труда, откъм възможности за заетост и втората - 

преразпределението на наличния човешки капитал във всички възможни аспекти, 

секторни, георграфски, професионални, в ситуациите на недостиг на умения-тяхното 

намаляване. Активните политики на пазара на труда осигуряват защита на работещите 

в глобализираните икономики и ги предпазват от негативните ефекти, съпътстващи 

глобализацията.  

Шьоман счита, че за да бъдат дефинирани като активни политики на пазара на 

труда, мерките в тази сфера трябва да преследват поне една от следните цели. На първо 

място да промотират ефективното функциониране на пазара на труда, например по-

добро съвпадение между търсенето и предлагането на труд. На второ място, мерки, с 

които се цели да се мобилизира предлагането на труд, например обучение за намиране 

на работа или схеми за трудови стимули. На трето място, се включват политики, които 

съдействат за развитието на умения, свързани със заетостта като обучение на 

работното място (Шьоман, 1995). На четвърто място, това са политики, които 

използват субсидиите за заетост като стимул на търсенето на труд.  

В  доклад на Европейската фондация за обучение  активните политики на пазара 

на труда се разглеждат като интервенции, които държавата на благосъстоянието 

използва активно, за да увеличи шансовете за заетост на търсещите работа и да 

намали агрегираната безработица (ЕФО, 2014, стр. 8). Основната цел е да се увеличат 

индивидуалните шансове за заетост на участниците в програмата. Други цели, които си 

поставят тези политики са индивидуалната производителност и трудовите 

възнаграждения. Прави се сарвнение между политиките в САЩ и Европа, като в САЩ 

те основно са фокусирани върху трудовите възнаграждения като краен резултат, тъй 

като са насочени към най-неравнопоставените групи на пазара на труда. В Европа освен 

намирането на платена работа резултатите от заетостта също като качеството и 

продължителност на работата също биват широко изследвани. Тази концепция е добре 
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известната пригодност за заетост или подобряване на шансовете за платена заетост, 

която описва индивидуалния потенциал да намериш работно място. Ето защо може да 

се дефинира следната цел на активните политики на пазара на труда: да се намали 

дистанцията между лицата, търсещи платена заетост и пазара на труда.  

За основна цел на активните политики на пазара на труда в документ на 

Европейската комисия се посочва увеличаването на предлаганите възможности за 

заетост пред хората, които търсят такива, както и подобряването на 

посредничеството между свободните работни места и безработните лица 

(Тематична таблица на ЕК, 2016, стр.1). Основният принос на тези политики е в 

увеличаването на заетостта и нарастването на БВП, както и  премахването на 

зависимостта от помощи. Този тип политики осигуряват така нужната подкрепа на 

безработните лица да се завърнат маскимално бързо на работа като в същото време 

осигуряват най-добрата възможност за нова работа.   

Цел на активните политики на пазара на труда, свързана с превенцията и 

активацията, е подпомагането на безработните лица в намирането на заетост, преди 

напълно да са се откъснали от трудовия пазар. Те също могат да съдействат за 

предпазване от продължителна безработица. Трета изтъквана цел е улеснението на 

реинтеграцията на пазара на труда както на продължително безработни лица, така и 

на лица, които не участват на трудовия пазар (Работен документ на финландското 

председателство, 2010, стр. 5). Сериозен принос активните политики на пазара на труда 

имат в условия на икономическа криза или забавен растеж. Те противодействат също на 

демографския срив и на промените в търсените умения на пазара на труда. В 

дългосрочен аспект активните политики на пазара на труда са ключов фактор при 

осъществяваните преходи, свързани с технологичното развитие, промените в 

околната среда и обществото.  

По-конкретна дефиниция на понятието дава Ларс Калмфорс, за който активните 

политики на пазара на труда са по-дезагрегирани, което дава оптимизъм за тяхното по-

добро фокусиране. Те биват възприемани като „магическа машина“ за решаване на 

проблеми (deus ex machina), които получават трудно решение при фокус само върху 

търсенето и или предлагането на пазара на труда. Трите групи от мерки, които са в 

центъра на дефиницията на активните политики на пазара на труда са мерките в сферата 

на посредническите услуги, обучението и квалификацията на кандидатите за работа с 

цел придобиване и адаптиране на притежаваните умения и директното разкриване на 

работни места, както в публичния така и в частния сектор.  

Много често в изследванията и документите, свързани с пазара на труда се 

уточнява изрично какво се разбира под активни политики на пазара на труда. Това е 

необходимо поради наличието на разнообразни дефиниции, докато в същото време в 

сравнителен аспект е необходимо да се спазват идентични правила. Това е характерно 

за емпиричните проучвания и анализи кои са работещите и ефективни политики по 

заетост в различните държави. В този тип научни източници в повечето случаи терминът 

активни политики на пазара на труда се заменя със списъка от мерки, които биват 

изследвани във връзка с анализа на тяхната ефективност. Причините са чисто 

практически и показват фокуса на тези проучвания, които се занимават с публичните 

разходи по държави и региони, предназначени за условно разграничените политики на 

пазара на труда на активни и пасивни и тяхното въздействие върху целевите групи.  

Класификацията, която най-често се използва като основа за множество анализи 

и измервания на ефективността на активните политики на пазара на труда е дадена от 

Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. Организацията за 

икономическо сътрудничество и развитие разглежда политиките на пазара на труда като 
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политики, които еволюират значително за периода от 1960 г. до сега и покриват широк 

кръг от цели и програми, както икономически, така и социални. Един от 

компонентите на политиките на пазара на труда, който е представен и под формата на 

разходи са „активните мерки“, които целят подобряване на достъпа до пазара на труда и 

работните места, усъвършенстване на уменията и квалификацията, както и самото 

функциониране на пазарния механизъм на този конкретен пазар. Въздействията на този 

вид политики не бива да бъдат изследвани само на микроикономическо ниво, но и да 

бъдат оценявани на макро равнище, защото те оказват въздействие и върху това ниво, а 

не само върху целевите групи на микро ниво, за които са предвидени.   

В класификацията на ОИСР фокусът е не върху по-комплексното понятие 

политики, колкото върху мерките и програмите, чрез които се реализира 

активната политика за заетост. ОИСР систематизира активните програми на 

пазара на труда като всички социални разходи (други, освен за образование), които 

имат за цел подобряване на перспективите за намиране на заетост или по някакъв 

друг начин увеличаване на капацитета за получаване на възнаграждение от трудова 

дейност.  

През 1988г. ОИСР въвежда класификацията за разграничение между пет широки 

вида категории активни политики на пазара на труда, което еднозначно показва 

нарасналото значение на систематизирането на разходите за провеждането на 

държавната политика в сферата на заетостта:   

1. Услуги по заетостта, включително осигуряване на съвети, управление на 

програми и администриране на системата за помощи за безработни лица; 

2. Обучение и квалификация, осигурявани на пазара на труда; 

3. Специални мерки във връзка с младежите; 

4. Субсидирана заетост, включително директно създаване на работни места в 

публичния и частния сектор, както и подкрепа на безработните лица в стартирането на 

самостоятелни стопански инициативи. 

5. Специфични мерки за лицата с намалена трудоспособност. 

Тъй като тази класификация дава възможност за сравнение на публичните 

разходи в областта на мерките срещу безработица между държавите-членки на ОИСР тя 

е влиятелна и широко разпространена. Тя се концентрира върху конкретните мерки, но 

не инкорпорира цялостния замисъл, който е проекция на идеите за определен курс на 

политиката на пазара на труда. Тоест извън обхвата на изследванията остават подборът 

и дизайнът на законите, политиките и програмите за заетост.  

 

5. Заключение и препоръки 

Представените в студията концепции и идеи показват, че активите политики на 

пазара на труда са новият отговор на различните проблеми, които работещите хора 

срещат в глобализирания свят и в същото време подпомагат трансформациите на пазара 

на труда по един социално приемлив начин. Може да се заключи, че активните политики 

на пазара на труда подпомагат постигането на целите на държавите в областта на 

устойчивото развитие, защото съдействат за постигането на устойчиви преходи на 

пазара на труда на групите, които са най-уязвими. Те се борят с дискриминацията на 

тези групи и в същото време представляват свързващо звено между социалната политика 

и икономиката.  

Моделът, в който активните политики на пазара на труда играят съществена роля 

и водят до позитивни промени се променя през годините до по-осъзнатото разбиране, че 

политиката на пазара на труда трябва да бъде синхронизирана, както и активните 
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политики на пазара на труда, обвързани с пасивните политики, включващи 

обезщетения и социални помощи за безработните лица.  

Още две сериозни промени съпътстват активните политики на пазара на труда. 

На първо място, с увеличаването на тяхната роля, както и на спектъра на прилагани 

мерки, доста по-реалистична става оценката на позитивните и негативните им страни. 

Също така нараства значението на оценката на тяхната ефективност. На второ място, е 

парадоксът, който отчитат изследователите през последната икономическа криза от 2008 

г., че разходите за активни политики на пазара на труда намаляват по време на кризата, 

въпреки че в същото време се увеличава нуждата именно от такива мерки. Причината е 

основно в намаляването на средствата в държавния бюджет. Това поставя въпроса за 

тяхната ефективност на дневен ред като един от основните теоретични проблеми и 

въпроси за реализация в политиката и програмите за заетост.  

Вниманието на изследователите в областта на активните политики на пазара на 

труда е насочено не само към размера отпусканите средства, но и към видовете мерки, 

които трябва да преобладават. Важен теоретичен и практически въпрос е адекватното 

таргетиране на мерките, както и по отношение на целевите групи, така и във времето, за 

да бъдат успешни. Това е особено важно в случаите например, когато се разработват 

мерки за превенция на продължителната безработица в противовес на мерки за излизане 

от продължителна безработица.   

Проучване на Екорис и Института по икономика на труда в Германия заключава, 

че няма конкретна политика, която може да служи като универсално средство за 

подобряване на перспективите за заетост на безработните лица на пазара на труда. Ето 

защо задължително трябва да се запази множественото число при разглеждането на 

термина.  Разнообразието на конкретните политики, подходите им за реализация, 

условията и средата, в които се прилагат, както и целите, които си поставят са толкова 

различни, че трудно могат да бъдат обхванати и систематизирани.  Практиката показва, 

че активните политики на пазара на труда стават все по-разнообразни като 

характеристики и следват все по-конкретен и ориентиран към индивидуалните нужди на 

бенефициентите подход.  

Със сигурност успешните активни политики на пазара на труда са тези, които се 

осъществяват след съгласуваното участие на партньорите в социалния диалог, не са 

мащабни, а по-скоро локални, отчитат потребностите на участниците в тях и се 

реализират с адекватната и навременна намеса на институциите на пазара на труда. 
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