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Картината на заетостта в условия на криза

Глобалната криза в много по-голяма степен ще засегне турците и ромите в страната, отколкото българите,

защото при двете малцинствени групи се наблюдава концентрация на заетостта именно в секторите, които

изпаднаха в криза.

Алексей Пампоров

За българите, турците и ромите, живеещи в България, глобалната финансова криза крие различни рискове,

които произтичат от  спецификите на  заетостта. Най-съществено значение  за  рисковете  имат  трудовият

статус, правният статус на наемния труд и секторната заетост, които са различни при трите етнически

групи. Глобалната  криза  в много по-голяма степен ще засегне турците и  ромите  в страната, отколкото

българите,  защото  при  двете  малцинствени  групи  се  наблюдава  концентрация  на  заетостта  именно  в

секторите, които изпаднаха в  криза. Това няма да бъде  напълно отразено от  официалната статистика,

доколкото ромите и турците в много по-голяма степен работят без трудови договори, а при турците и делът

на неплатените семейни работници е много по-висок.

Ромите са безспорно най-уязвимата етническа група в страната по отношение на заетостта по принцип. От

ромите в трудоспособна възраст  (18-65 г.)  през 2007 г.  едва 46,9% са  имали  работа през последната

седмица,  докато  относителните  дяловe  на  заетите  лица  в  другите  две  етнически  групи  са  значително

по-високи  –  съответно 71,3% при  българите  и  69,1% при  турците  1.  Наблюдава се  обща за  страната

тенденция,  при  която  заетостта  в  селата  е  малко  по-висока  от  тази  в  градовете,  като  разликата  е

най-съществена при турското население и най-незначителна при българите. Ясно се откроява зависимостта

на заетостта от основните демографски характеристики на респондентите: пол, възраст и образование. В

това  отношение,  най-силно  впечатление  прави  т.нар.  джендърфикация,  която  е  изключително  остро

изразена при ромите – делът на заетите жени е почти два пъти по-нисък от дела на заетите мъже. Въпреки

това, неравнопоставеното положение между жените и мъжете по отношение на заетостта е характерно и

при трите етнически групи (фиг. 1).

Фиг. 1. Относителни дялове на заетите българи, турци и роми в трудоспособна възраст по пол

Източник: Многоцелево проучване на домакинствата в България, юни 2007 г. – ББСС Галъп/Световна

Банка/Институт "Отворено общество" - София

При ромите се очертава очаквана правопропорционална зависимост между заетостта и  образованието –

колкото по-високо е образованието, толкова по-високо е нивото на заетост. Любопитно е, че при българите

и  турците  обаче  има  отклонение  от  тази  тенденция.  При  българите  лицата  с  начално  и  по-ниско

образование имат по-високо ниво на заетост от лицата с основно образование. При турците лицата със

средно  образование  имат  значително  по-висока  заетост  от  лицата  с  висше  образование  и  напълно

основателно може да  се каже, че относителният дял на заетите лица с  висше образование  в турската

общност е изненадващо нисък.
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1. Трудов статус на заетите лица

Едно възможно обяснение на този феномен са спецификите на турската заетост по отношение на трудовия

статус на заетите лица (фиг. 2). За разлика от българската и ромската, турската общност се отличава с

по-висок дял на самонаетите, значително по-нисък дял на наетите работници и значително по-висок дял на

неплатените семейни работници.

Фигура 2. Трудови статуси на заетите българи, турци и роми

Източник: Многоцелево проучване на домакинствата в България, юни 2007 г. – ББСС Галъп/Световна

Банка/Институт "Отворено общество" - София

По отношение на местоживеенето "град-село" отново се наблюдава обща за страната тенденция без силно

изразена зависимост от етническата принадлежност на анкетираните лица. Концентрацията на наемния

труд  е  съсредоточена  в  градовете,  докато  концентрацията  на  неплатените  семейни  работници  е

съсредоточена в селата – факт, който е предпоставен от формите и обема на труда, които се извършват в

селата  и  градовете. В  това  отношение по-високият  дял на  неплатените  семейни  работници в  турската

общност е лесно обясним с разпределението на това население в страната. Съгласно преброяването на

населението и жилищния фонд през 2001 г. 37% от турците живеят в градовете, а 63 % живеят в селата,

докато при българите тези дялове са съответно 73,5 % за градовете и 26,5 % за селата. Тук факт, който на

пръв поглед изглежда странен е, че ромското население е разпределено 53,8 % в градовете и 46,2 % в

селата, но това не оказва влияние на дела на неплатените семейни работници. Вероятно обяснение на този

феномен  е  обстоятелството,  че  основната  част  от  ромите  в  селата  не  притежават  собствена  земя  и

съответните средства за производство – т.е. на практика биха били изключени от типичния селски труд, ако

не взимат земя под аренда.

2. Правен статус на наемния труд

От гледна точка на нейното формално договаряне, ромската заетост значително се различава от българската

и турската. На таблици 6 и 9 са представени относителните дялове лица от трите основни общности, в

зависимост от вида и срока на подписания от тях договор. Делът на ромите, които работят на трудов договор

е значително по-нисък от дела на турците и особено от дела на българите, които се намират в подобно

правоотношение. Това, което се откроява като най-съществен проблем на ромската заетост, е фактът, че на

23,5% от заетите лица работодателят не е предложил какъвто и да е договор т.е. принудени са да работят в

сферата на сивата икономика, без да е гарантирана социалната им сигурност. Дяловете на тези лица в

българската и турската общности са значително по-ниски.
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Фигура 3. Видове договаряне на трудовите правоотношения при наетите българи, турци и роми

Източник: Многоцелево проучване на домакинствата в България, юни 2007 г. – ББСС Галъп/Световна

Банка/Институт "Отворено общество" - София

За  наличието  на  трудов  договор  и  в  трите  етнически  групи  най-силен  фактор  се  оказва  нивото  на

образование,  като  зависимостта  е  правопропорционална  и  е  силно  изразена  –  колкото  по-високо  е

образованието,  толкова  по-висок  е  делът  на  лицата,  които  имат  трудов  договор.  Докато  при  турците

местоживеенето по-скоро няма значение за това дали дадено лице ще сключи трудов договор или не, то при

българите и особено силно изразено при ромите, при живеещите в градовете относителният дял на наетите

с трудов договор е по-висок.

Ако трябва да се направи опростен портрет на работещия без договор, може да се каже, че той е мъж, на

възраст над 60 г., има начално и по-ниско образование и ако е българин или ром – живее на село, ако е

турчин – в град. Всъщност е изключително важно да се подчертае, че при турците мъжете, които работят

без договор са осем пъти повече от жените, работещи без договор. При ромите тази разлика е само два

пъти, но това се дължи на високия дял жени, работещи без договор.

Вторият  съществен  проблем  с  правния  статус  на  наемния  труд  е  фактът,  че  за  разлика  от

продължителността на трудовите договори в българската общност, на ромите и турците в много по-голяма

степен се предлагат трудови договори с временен характер. Общата тенденция за страната, която намира

отражение и при трите етнически групи е фактът, че временните договори засягат селското население в

много по-висока степен, отколкото населението на градовете – съответно 11,7% при българите, 35,6% при

турците и 41,9% при ромите. Разбира се, този факт може лесно да се обясни, със сезонния характер на

заетостта в земеделието. Втората обща тенденция е фактът, че лицата с висше образование и при трите

групи в най-малка степен са застрашени от работа с временен трудов договор. Нещо повече, може да се

каже, че в това отношение етническата принадлежност на лицата почти няма значение и относителният дял

на лицата с висше образование, които работят с постоянен договор е сходен при трите общности – 93,9%

при българите, 92,1% при турците и 88,9% при ромите.

3. Секторна заетост

Трите етнически групи се различават изключително много една от друга от гледна точка на секторите на

тяхната трудова реализация (таблица 1). Българите са относително разпръснати във всички сектори на

пазара  на  труда,  като  водеща  е  търговията  на  дребно  и  ресторантьорството  (16,6%).  За  разлика  от

българите, при турците и ромите се наблюдава изключително висока концентрация на работната ръка в

някои  сектори,  докато  в  други  сектори  са  недостатъчно  представени.  Водещи  сектори  за  турците  са

земеделието  (37,6%)  и  строителството  (16,4%),  които  взети  заедно  обхващат  повече  от  половината

представители на тази общност. Това са водещите сектори и по отношение на ромската общност, но за нея

строителството  (22,4%)  има  малко  по-голямо  значение  от  земеделието  (20,1%).  Третият  по  значимост

сектор  за  ромите  са  комуналните  услуги  (11,1%).  Изследването  ясно  очертава  много  по-ниската

представеност на турците и ромите в сферите на здравеопазването, образованието и науката и най-вече

във  финансите.  Ромите  са  значително  по-ниско  представени  и  в  сектора  на  администрацията  и

управлението, където турците обаче заемат относително средна позиция.
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Източник: Многоцелево проучване на домакинствата в България, юни 2007 г. – ББСС Галъп/Световна

Банка/Институт "Отворено общество" – София

За  разлика  от  българите,  където  работата  в  администрацията  и  управлението,  както  и  тази  в

здравеопазването е по-скоро характеристика на градската заетост, при турците и ромите делът на заетите в

администрацията  и  здравеопазването  е  по-висок  в  селските  райони  Администрацията  и  управлението,

земеделието и комуналните услуги се оказват секторите на най-голямо различие между трите етнически

групи,  когато  се  вземе  предвид  полът  на  анкетираните  лица.  При  българите  и  трите  сектора  са

по-характерни за мъжете, отколкото за жените, докато при турците  и  ромите това са сектори, в  които

относителният дял на заетите в тях при жените е по-висок отколкото при мъжете. За всички останали

сектори тенденции в национален план са сходни и относителните дялове заети мъже и жени зависят изцяло

от спецификата на сектора, а не от етническата принадлежност на заетите лица.

Големи разлики между трите етнически групи се наблюдават и когато се вземе предвид образованието като

фактор  за  сектора  на  заетост.  Ромите  висшисти  са  заети  изключително  много  само  в  две  сфери  -

"образование" (50%) и "администрация" (30%). Турците с висше образование са разпределени основно в

четири сектора: "образование" (20,4%), "земеделие" (18,4%), "администрация" (16,3%) и "здравеопазване"

(14,3%). Българите висшисти са най-разпръснати между отделните сектори, а четирите сектора, където има

най-много лица с  висше образование  са:  "образование"  (19,4%), "здравеопазване" (15,2%),  "финанси"

(11,5%) и "търговия" (11,2%). Именно търговията на дребно и ресторантьорството са секторът в който

най-вече намират реализация българите със средно образование (20,2%). Ромите-среднисти са най-силно

представени  в  сектора  на  строителството  (19,6%),  докато  турците  със  средно  образование,  освен  в

строителството (20,4%), намират добра реализация и в земеделието (21,8%). Земеделието е много силно

изразен сектор за реализацията на българите и турците в двете ниски образователни групи. То е секторът за

реализация и на ромите с начално и по-ниско образование (28,8%), но ромите с основно образование са

по-добре представени в сектора на строителството (28,5%).

От гледна точка на възрастовата група на респондентите, сходна тенденция и при трите етнически групи се

наблюдава в сектор "земеделие", където с увеличаване на възрастовата група се увеличава относителният

дял на заетите в тази сфера лица. Точно противоположната тенденция се наблюдава в сектор "търговия на

дребно и ресторантьорство", където в по-горните възрастови групи относителният дял на заетите намалява.

За младите българи най-характерен е сектор търговия на дребно и ресторантьорство (26,9%). Младите роми

се  реализират  предимно  в  строителството  (26,9%).  Докато  за  младите  турци  еднакво  значими  са  два

сектора – земеделието и строителството (всеки по 23,9%). За най-възрастните и в трите етнически групи

основният  сектор на  заетост  е  земеделието.  При  българите  (49,4%)  и  ромите  (56,5)  това  е  трудовата

реализация  за  приблизително  половината  членове  на  дадените  групи,  докато  при  турците  (83,1%)

земеделието изглежда като единствената алтернатива за лицата между 61 и 65 г.

4. Рисковете на кризата

Въпреки глобалния характер на финансова криза, в различните страни по света, отделните секторите на

пазара на труда са засегнати по различен начин. Обща характеристика е нестабилността на банковата

система.  В  САЩ,  Германия  и  страните  от  Вишеградската  четворка  изключително  силно  е  засегната

автомобилната  индустрия.  Във  Франция  най-тежки  са  последствията  в  строителството  и  пазара  на
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недвижими имоти. В Русия най-потърпевши са минната промишленост и металургията. Във Великобритания

първи  е  засегнат  IT секторът.  Затрудненият  достъп  до кредитиране и  резервираността  на  банките  към

покриване на рискови операции пряко засягат и по-малките земеделски производители в Европейския съюз,

което като последица си води до рецесия в хранително вкусовата промишленост. Като цяло, хората с ниска

квалификация и ниво на образование в цяла Европа са засегнати много повече от останалите.

Две  години след началото на  финансовата криза  в  САЩ, България официално призна, че  се  намира в

рецесия. Освен банковата система, строителството и пазарът на имотите, в страната изключително силно са

засегнати  текстилната  промишленост,  химическата  промишленост  и  металургията.  Ако  се  върнем  към

спецификите на заетостта при трите основни етнически групи в България, може де се каже, че съществуват

следните рискове:

Кризата в банковата система засяга най-силно етническите българи с висше образование, тъй като

основно те са заети във финансовия сектор.

Кризата  в  строителството  засяга  най-силно  ромите  с  основно  образование  и  турците  със  средно

образование.

Кризата в тежката промишленост и металургията ще засегне по еднакъв начин и трите етнически

групи.

Кризата в селското стопанство ще засегне най-силно турците, доколкото при тях делът на селското

население, заето със земеделска работа е изключително висок. Въпреки това,

доколкото образованието се  очертава като основен фактор, който оказва влияние върху трудовия

статус, правния статус на наемния труд и секторната заетост, рискът ромите да отпаднат от пазара на

труда е най-висок, защото при тях наблюдава най-голям дял на населението с по-ниско от основно

образование.

Като цяло, данните от изследването позволяват да се предположи, че глобалната криза в много по-голяма

степен ще засегне турците и ромите в страната, отколкото българите, защото при двете малцинствени групи

се наблюдава концентрация на заетостта именно в секторите, които изпаднаха в криза. Същевременно

може  да  се  очаква,  че  този  процес  няма  да  бъде  напълно  регистриран  от  официалната  статистика,

доколкото ромите и турците в много по-голяма степен работят без трудови договори, а при турците дори и

като неплатени семейни работници.

1  По данни от Многоцелевото проучване на домакинствата в България, 2007 г., Световна Банка/Институт
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