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2019-HU01- KA202-061224 
юли, 2020 

Изготвено от КУЗИС 

 

O1.A2. ОБОБЩЕНИЕ НА ПОЛЕВОТО ПРОУЧВАНЕ 

РЕЗЮМЕ 

 

Въведение 

Полевото проучване чрез интервюта на фокус групи1 е проведено в рамките на ЕРАЗЪМ+ проект No 

2019-HU01-KA202061224 “TransIT – Управленски учебен комплект, базиран на работата, за преход към 

Индустрия 4.0” като част от IO1-2: Полево проучване чрез интервюта на фокус групи и онлайн анкета. 

В настоящият документ може да намерите резюме на най-значимите констатации и резултати от фокус 

групите и индивидуалните интервюта, проведени от партньорите по проекта в 6 държави: България (17 

бр.), Гърция (15 бр.), Унгария (24 бр.), Ирландия (17 бр.), Португалия (16 бр.) и Словения (6 бр.). Общият 

брой на интервюирани представители на фокус групата е 95. 

Като се има предвид комплексността на състоянието с COVID-19 в цяла Европа по време на този проек-

тен период, необходимостта от социална дистанция и въведените ограничителни мерки в страните на 

партньорите по проекта, всички интервюта бяха проведени онлайн, с повече от един представител на 

компания, когато беше възможно. 

Наблегнахме на участието в целевата група на професионалисти (изпълнителни директори/управители, 

финансови директори, мениджъри и експерти, заети с прехода към Индустрия 4.0, координатори на 

проекти, специалисти ЧР / обучители, консултанти, ИТ специалисти и инженери, участващи в Индустрия 

4.0. 

 
 

1 Образецът на Полевото проучване е налично в Приложение 1 към пълната версия на Обобщение на полевото 
проучване  
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Проучването търси само личното мнение на анкетираните. Целта ни беше да интервюираме поне по 15 

представители на всяка страна, или общо 90. Като краен резултат, в рамките на този етап от проекта, ус-

пяхме да достигнем общо 95 професионалисти2, разделени в 4 групи според нивото на текущата им по-

зиция в компанията, както следва: мениджъри от най-високо ниво (32), мениджъри на средно ниво (31), 

специалисти ЧР (4) и експерти (28). 

Петдесетте компании, в които нашите интервюирани работят, представляват различни сектори, но всич-

ки те са изправени пред промени и предизвикателства поради дигиталната революция. В този аспект 

бяхме много избирателни, тъй като считаме, че е от съществено значение да се интервюират хора с под-

ходящ практически поглед върху темата. 

Представителите на някои компании поискаха анонимност както към компаниите, така и към самите тях, 

затова няма да споделим имената на всички компании. Това беше нещо, което някои участници поиска-

ха от нас, за да говорят открито за своите вътрешни проблеми. Списъкът на всички компании с отрасъл / 

сфера на дейност, кратко описание и размер на организацията е достъпен в Приложение 3 към пълната 

версия на Обобщение на полевото проучване. 

Тъй като целта на партньорите беше да покаже по-голям обхват на проучването във връзка с местопо-

ложението на компаниите, като по този начин получи по-голямо разнообразие от мнения, географското 

покритие на компаниите се състои от 29 населени места от 6 държави, представени в проучването. 

Относно разпределението на компаниите според техния размер и държава на регистрация, достигнахме 

до 50 компании, от които 13 микро; 9 малки; 11 средни и 17 големи предприятия. Разпределението им 

по държави е: България - 6; Гърция - 12; Унгария - 11; Ирландия - 8; Португалия - 8; и Словения - 5. 

Според икономическата дейност на петдесетте компании, са обхванати общо 14 индустрии, а разпреде-

лението е следното: Земеделие (1); Асоциации / НПО (4); Компютърна индустрия (10); Строителство (1); 

Образование (5); Електроника (1); Хранителна промишленост (3); Хотелиерство (1); Производство (8); 

Минна индустрия (1); Фармацевтична промишленост (2); НИРД (2); Сектор на услугите (9); и Телекомуни-

кации (2). 

За допълнителен анализ, всички национални интервюта са достъпни в документацията на проекта. 

 
 

2 Списък с позициите на интервюираните е наличен в Приложение 2 към пълната версия на Обобщение на полево-
то проучване 
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Обратна връзка, въпрос 1 

Q1: “ Моля, отделете няколко минути, за да прочетете и разберете картата на компетентностите. Тя се 

състои от глобални предизвикателства, характерни за Индустрия 4.0, както и умения и компетенции, 

които играят ключова роля за преодоляване на предизвикателствата. - Предизвикателствата и компе-

тенциите изглеждат ли Ви познати/важни въз основа на професионалния Ви опит? - Бихте ли добави-

ли или отхвърлили нещо?“  

Този въпрос се отнася до предварително разработения резултат от проекта O1.A1 Desk research, наличен 

на английски език в сайта на проекта. Всички предизвикателства са изброени на стр. 20-25, и компетен-

циите и уменията, необходими за прехода към Индустрия 4.0, са групирани в три раздела, налични на 

страници 27-28 и 45-53 от документа. 

Представителите на нашата фокус група трябваше да дадат лична обратна информация за изброените 

предизвикателства и набор от умения и компетентности. Отговорите на първия въпрос са обобщени, 

както следва: 

Обратна връзка по предизвикателствата 

Всички участници в интервютата се съгласиха, че преходът към Индустрия 4.0 за една компания предпо-

лага много предизвикателства. Най-важното, идентифицирано от участниците, е цената на прехода, коя-

то включва разходи за нови технологии, а също и разходи за обучение на човешките ресурси на дадена 

компания, за да може да се прилагат новите технологии. Въпреки че технологията в днешно време е част 

от нашия живот, не всички хора са запознати как да я използват за работата си. Ето защо трябва да се 

разгърнат обширни образователни и информационни програми, преди дадена компания реши да пре-

мине към Индустрия 4.0. Инвестиции в човешките ресурси и изпълнение на образователни програми е 

ключът, който ще вкара компаниите в бъдещето. 

В крак с непрестанното развитие на технологиите, се появи необходимостта от промяна в структурите на 

компаниите и начина на тяхното функциониране. Но заедно с технологията, хората трябва да се адапти-

рат. Те трябва да учат постоянно нови неща, да се научат да възприемат технологиите и да си сътрудни-

чат повече с другите. За да се справят с цялата тази бърза промяна, компаниите трябва да станат по-

гъвкави и да се адаптират по-бързо към новите реалности, тъй като винаги има нещо ново, което трябва 

да се изучи от самото начало. 

Друго предизвикателство е необходимостта от иновации и анализ на големи данни. Трябва да се прила-

гат облачни услуги и процедури, а за обработката на тези данни са необходими нови технологии. Диги-

тализацията, изкуственият интелект и облачните изчисления предполагат използването на централизи-

http://train4future.eu/comptence-matrix/


   
 
 

стр. 4 

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява 
одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се тър-
си отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, 
съдържаща се в нея. 

 

рани системи за наблюдение, които генерират нова информация. Необходими са нови знания, за да се 

обработят. Но по-възрастните служители са по-устойчиви на промени и не са склонни да изучават тех-

нологиите. От друга страна, по-младите служители могат да се справят с технологиите и да учат по-

бързо, но в същото време не са склонни да си сътрудничат и да работят в екип. Това, което е необходи-

мо в тази ситуация, е по-добра комуникация.  

Компаниите трябва да подпомагат своите служители не само да получат технически умения, но и 

ключови компетенции, което ще им помогне да общуват по-добре с членовете на екипа си. 

И накрая, важно предизвикателство, идентифицирано от анкетираните, се отнася до работната сила. Ди-

гитализацията донесе нова реалност за работещите, което прави голям брой от тях излишни. Най-

голямото предизвикателство по отношение на прехода към Индустрия 4.0 е да се намери решение за 

намаляване на процента на уволнените работници. Друго предизвикателство, свързано с Индустрия 4.0, 

е, че днешната техническа експертиза е недостатъчна и се изискват нови специализации. Хората над 45-

годишна възраст се считат за проблем и се наричат още „блокери“ на технологиите.  

Общото в обратната връзка е, че предизвикателствата са реалистични и добре познати във всички стра-

ни, където най-значимите са: 

• Стареенето на населението (България и Португалия) провокира конфликти между поколенията: 

По-старите поколения искат да продължат да са активни, да работят, не искат да бъдат пасивни, но 

са в много трудна ситуация на пазара на труда. Техните знания и опит не трябва да бъдат изгубени; 

все още това е работна сила с потенциал. Ръководството трябва да преодолее и такива конфликти. 

• Трябва също да се отбележи, че поради застаряването на населението има влошаване на средния 

показател за желанието да се учи през целия живот. 

Представителите на всички страни се съгласиха, че дигитализацията засяга бизнеса на високо ниво. 

Примери за основните предизвикателства, представени от интервюираните: 

• Осигуряване на подкрепа на служителите; 

• Липса на социални компетенции - междукултурни умения, умения за работа в мрежа; 
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• Непрекъсната преквалификация на персонала; 

• Намиране на опитна работна сила; 

• Управление на различни екипи с разлика в уменията; 

• Липса на дигитален опит на персонала; 

• Липса на междуличностни умения на персонала; 

• Управление на конфликти; 

• Изграждане на доверие във виртуална среда; 

• Докато ръководителите не разберат същността на иновацията, тя ще бъде безполезна, тъй като те 

не могат правилно да мотивират хората и инженерите, които я разработват; 

• Делегирането на отговорности за вземане на решения не е характерно за индустрията; 

• Организационната структура е много важна по отношение на иновациите. Остарелият модел на уп-

равление не поддържа иновациите, тъй като се работи в йерархична система; 

• Много хора вярват, че притежаването от тях на уникални знания прави работа и ролята им в компа-

нията ценни. Това положение може да се поддържа само известно време, тъй като самите те се на-

товарват прекалено много; 

• Прехвърлянето/трансферът на знания е въпрос на желание, а не липса на способности. В случай на 

много малки фирми, собствениците и мениджърите съжаляват, че ги предават, поради недоверие 

към служителите им; 

• Критичното и иновативно мислене е важно, тъй като в случая с унгарските компании (по-малките 

семейни фирми) няма преход между поколенията: те не въвеждат в действителност иновациите, те 

правят своите процеси както досега ("досега беше добре, защо да се промени?") и се опасяват, че 

бизнесът, който се развива добре сега, няма да може да остане жизнен в резултат на липсата на 

инициативност; 

• Съпротивата срещу промените е предизвикателство, която се корени най-вече в по-старите поколе-

ния; 

• Вътрешнофирмената гъвкавост е предизвикателство; 

• Подобрената/поддържана корпоративна култура е предизвикателство; 

• Трябва да се разработват методологии за иновации; 

• Стратегиите за адаптиране, независимост, постоянство, устойчивост, съперничество и справяне с 

предизвикателствата са недостатъчни или неналични; 

• Всички процеси и задачи трябва да бъдат организирани и документирани. Промяната на законода-

телството поставя нови задачи и изисква непрекъснати усилия; 

• Готовност „да се харесаш“ и липса на независимост; 
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• Феноменът „работници-номади”3 сред младите работници; 

• Страх от промяна и заплати, обвързани с изпълнението на задачите; 

• Как да отглеждаме нови лидери и да възприемаме многообразието. 

Нови неща, научени от интервюираните: 

• Разнообразието на характери, образование, близост между колегите, разнообразието на задачите и 

идентичността на задачите влияят върху изпълнението на виртуалните проекти. 

Наличието на подходяща комуникационна технология за свързване и поддръжка на персонала по 

начини, които развиват доверие, е задължително. 

• Правилният баланс между личностни и технически умения е необходим по време на подбора на 

екипа, за да се направи екипът продуктивен. 

• Необходимо е разбиране, отговорност, допълняемост/взаимозаменяемост и умение за отчетност 

пред колегите за подобряване на моралния дух на екипа. 

Конфликтите между противоположни възгледи може да бъдат по-добрият път към адаптиране и 

обновяване, отколкото наложените ред и равновесие. 

• Липсата на признание и награди към служителите и липсата на комуникация по този въпрос може 

да бъде проблем. 

• Подходящо управление на емоционалните реакции, даването на възможност за сътрудничество и 

работа в екип е предизвикателство, главно когато става дума за междуведомствени, между възрас-

тови групи и междукултурни различия. 

• Репликата „Аз съм шефът, правете каквото ви кажа“ вече не работи. 

• Посветеният служител може да работи по-ефективно, защото чувства, че нещата са негови собстве-

ни. Важно е да адаптираме мисленето си към ситуацията. 

 
 

3 job hopper 

https://www.merriam-webster.com/dictionary/job-hopping
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• Важно е да се работи с различни хора, идеите на опитни, по-възрастни колеги и иновативните по-

млади колеги могат да доведат до добри решения, ако всички участници са отворени един към друг 

в съвместната си работа. 

• Няма съгласие, че наставничеството подобрява личната и трудовата ефективност— като 

напр. коучинга и обучение за лидерство – колкото повече наставлявате някого, толкова повече той 

губи своето мислене и прилага формулите, които научава, толкова повече губят от умението за ре-

шаване на проблеми. 

• Нетипичната заетост е едно от най-необходимите неща. 

• Ускореното вземане на решения и участието на изкуствения интелект все още не са част от ежедне-

вието на МСП, въпреки че би било добре. Все още няма доверие в тези технологии; винаги се изиск-

ва валидиране на човека. 

• Емоционалната интелигентност е изключително важна за постигане на качествена комуникация. 

Това е тясно свързано с мотивацията, тъй като всеки трябва да бъде мотивиран по различен начин, 

за да работи ефективно. 

Няма нужда добре обучени колеги да получават допълнително обучение – това е необходимост за 

„най-слабото звено“ в компанията – такива служители трябва да се обучат до минималното ниво 

на познание, с което те вече може да бъдат включени в работния процес и да интерпретират за-

данията си. За да направите това, важно е да определите кое е минималното ниво на познание, с 

което да навлезете в Индустрия 4.0. 

• Разбиране на процесите, способност да се поставят под въпрос нещата и ориентираното към рас-

тежа мислене (растежът представлява нарастващо търсене на регулирана гъвкавост) се оценяват 

високо, както и ловкостта, гъвкавостта и ефективната комуникация. Въпреки това, прекомерната 

гъвкавост може да доведе до дезорганизация. Трябва да се внимава да се поддържа правилния ба-

ланс. 

• Толерантността, умението да за делегиране на задачи/отговорности, изграждането на доверие и 

културата на доверие са много важни. 

• Като ключови компетенции са подчертани също и чувствителност към поколенията, осъзнаване от 

потребност за учение и развитие. 

• Стратегиите за разрешаване, Ангажираност и Справяне трябва да бъдат включени в управленските 

умения. 
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Дигиталната грамотност, организационната култура и лидерските умения представляват големи 

предизвикателства като цяло за всички участници в интервюто. 

Коментари относно уменията и компетентностите 

Списъкът е добре организиран и структуриран и представя диференциран като вътрешни характеристики 

и съдържателен набор от компетенции и в своята цялост изчерпва обхвата както в настоящето, така и в 

близко бъдеще - това е общата обратна връзка на всички интервюирани. Най-важните забележки и наб-

людения са обобщени, както следва: 

• Всички умения и компетентности са известни от организациите и до голяма степен от техните клиен-

ти. Анкетираните са интуитивно запознати с тази категоризация и предвид естеството на тяхната ра-

бота, те са били предлагани като част от обученията, които организират (вътрешни или за своите кли-

енти). 

• Несъзнателно или съзнателно горепосочените компетентности се търсят и от кандидатите за работа в 

тези организации. Особено важни са индивидуалните / лични умения (критично мислене, иновации, 

гъвкавост, съвместимост), след това техническите, особено свързани с ИКТ. 

• В заключение, изброените умения и компетентности са достатъчно изчерпателни и обхватни и като 

цяло са така определени, че да позволят оцеляването на всяко юридическо лице. 

Относно списъка на страница 45 - това е универсална рамка, от която, в зависимост от бизнеса, 

може да се извлекат различни групи компетентности (за да бъдат съотнесени към различен тип 

бизнес и дейности). 

Коментари и забележки към Списъка на компетентности 

• Този списък от компетентности е по-подходяща за ръководителя на екипа/компанията и мечтаната 

цел за експертите. 

• Интервюираните екипи от микро компаниите потвърдиха значимостта на трите групи от компетенции 

и умения, но имайки предвид спецификата на тяхната дейност, най-важни за тях са техническите и 

социалните умения. 

• Според анкетираните, всички ключови управленски умения са много важни и необходими за ежед-

невния трудов живот, освен лийн мениджмънта (стегнато управление), тъй като то се основава на 
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производствения цикъл на Toyota, е ориентирано главно към производствената индустрия, а и към 

сектора на услугите не е приложимо. 

• За управленските компетенции, според проучванията и прогнозите, професионалистите в Индустрия 

4.0 ще бъдат лица с различни умения, които динамично ще се надграждат, за да се наваксат пробле-

мите с персонала, създадени от бързото развитие на технологиите. В тази група от компетентности 

интервюираните се съгласиха, че познаването на различни езици не е много приложимо в ИТ секто-

ра - вече има установена традиция да се общува само на английски език - това е новото есперанто за 

тях. 

• Относно уменията на служителите - те също са добре подбрани, с изключение на възможността да 

споделят пространство и да работят с роботи, което е специфично предимно за производствена-

та индустрия. 

• Според екипа от строителния сектор, разглеждайки всички компетентности, свързани с иновациите и 

креативността, бизнесът им се класифициран като изкуство, но от друга страна дизайнерите трябва да 

вземат предвид възможностите на машините, тъй като оборудването няма разбиране за красотата, а 

се нуждае от правилно програмиране. Така че за точно този бизнес обвързаността между креатив-

ността и ИТ уменията е високо ценена. 

• Анкетираните също биха разделили трите групи по начина, по който са представени, но те смятат, че в 

зависимост от възрастта, компетентностите се представят или липсват сред работниците. Например, 

техническите умения, необходими за Индустрия 4.0, липсват при по-възрастните групи. Що се отна-

ся до управленските умения, за необходимия преход към Индустрия 4.0, най-важното е визията у 

висшия мениджмънт. Проблемът е, че мениджърите без визия все още са мнозинство и те спират / 

прекъсват логичното приемане от страна на своите екипи на технологичните или индустриалните 

промени. Очевидно е, че подобна липса на визия ще доведе до загуби на пазари за тези компании по 

естествен начин. Проблемът е с организациите, финансирани с публичния бюджет, където този проб-

лем води до ограничения и по-бавен (ако има такъв) преход от страна на следващите поколения. 

• Интервюираните подчертаха значимостта на комбинацията от специфични умения като творчество и 

решаване на проблеми - много мощна комбинация в стресови ситуации. 
 

Предизвикателствата и компетенциите изглеждат познати и важни за анкетираните. И двата списъка са 

подходящи и те не биха препоръчали добавяне или премахване на нещо в тях. В приложение 4 към пъл-

ната версия на Обобщение на полевото проучване е предложена преработена карта на компетенциите. 

По-долу са обобщени собствените предизвикателства, коментари и предложения на анкетираните: 
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• Управление на променящия се начин на мислене, че академичното образование не е 100% изисква-

не в тази променяща се среда и се нуждаем от повече фокус върху трансверсалните умения; 

• Нови планове, необходими за финансиране на подкрепа за създаване на домашен офис в текуща 

среда; 

• Липса на обучение за преподавателите за нови трансверсални умения; 

• Промяната в голямата организация е много трудна и бавна, което означава, че сме зад завоя през 

цялото време. Невъзможността да се наемат ключови фигури като главен изпълнителен директор / 

директор бизнес развитие / мениджър на бизнес операции е представена като предизвикателство 

пред мултинационалните корпорации. 

Изисква се по-практичен подход в преподаването и наставничеството в компаниите или на чираку-

ващите, с акцент върху практически проблеми за решаване, управление на промените, нови методи 

на обучение. 

• Иновационни предизвикателства: Сътрудничество (вътрешно и външно) с потребители (както съ-

ществуващи, така и потенциални) по цялата линия на предлагане, включително с конкуренти и екс-

перти в бранша, както и непрекъсната оценка/предефиниране на бизнес модела и съответствие с 

организационната стратегия; 

• Технологични предизвикателства: Демонстрирана полза от разходите с оглед на ефективността 

пред потребителите (както съществуващите, така и потенциалните). Интервюираните предлагат да 

се преместят Съпротива срещу промяната и Стратегия за работната сила... към предизвикателства-

та на Мотивационния мениджмънт, тъй като и двете са по-подходящи за управление на промени-

те. Те биха добавили и Големите данни като ключов компонент на Индустрия 4.0, като предизвика-

телството е управлението и интерпретацията на данните.  

• Умения и компетенции/Иновации: Предлага се адаптивно-гъвкава организация. 

• Умения и компетенции/Texнология: предложение за добавяне на Компетентност за обработва-

не на големи данни 

• Някои анкетирани не биха отхвърлили нито една от изброените опции. Те обаче биха добавили Пос-

тавяне на реалистична цел/награда в раздела за мотивационно управление. Целеполагането моти-

вира за какво да работите, стига целите да са постижими и реалистични. 
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• Върху Културните предизвикателства трябва да се наблегне повече, тъй като от опита си, някои ин-

тервюирани виждат огромно влияние на различните култури върху приложените методи, настрой-

ката за ученето и отношението към промените като цяло. 

• Мотивационно управление - липсата на визия и култура е основно предизвикателство в мотиваци-

онния мениджмънт - ако те са правилно заложени, пораждат чувство за цел, което мотивира. 

• Друго предизвикателство може да бъде натискът, под който е подложен управителя/собственика на 

бизнес, особено в микро предприятията. Тъй като те изпълняват много дейности и носят много шап-

ки (собственик, управител, ЧР, продажби, маркетинг, доставки, безопасност на храните, здраве и бе-

зопасност, качествен контрол, и т.н.), работното им време е много дълго и от техния опит заключа-

ват, че много области / изисквания не са изпълнени. Често се започва нещо, но в последствие из-

пълнението на задачите може да се окаже много трудно.  

Времето е проблем по отношение на растежа и развитието на компаниите. Някои предприятия 

разделят годината на база на месеци на производство и месеци на продажба, напр. микро предпри-

ятие за производство на сирене произвежда през пролетта и лятото и активно продава и развива 

бизнеса през есента и зимата. 

• Червената лента (бюрокрацията) под формата на законодателство е друг проблем за бизнеса, осо-

бено за хранителния сектор. Има толкова много разпоредби, които трябва да се спазват, и системи-

те за управление трябва да са налице, за да постигне и демонстрира съответствие. Необходимото 

време и ресурси не винаги са налични.  

Двете предизвикателства, които биха били най-важни за някои, са все по-голяма нужда от инова-

ции и непрекъснато учене, вътрешнофирмена култура на обучение, тъй като нуждата от инова-

ции, съчетана с непрекъснато обучение, е съществена част от ежедневната работа. 

 

Матрицата на компетентностите изглеждаше интересна и подходяща за интервюираните и беше одоб-

рена от тях. Ето ги забележките им: 
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• Предизвикателство пред управлението - Необходимост от целеви услуги / спецификация: - налични-

те решения/инструменти трябва да бъдат изброени и добре описани, какво се знае и за какво може 

да се използва. 

• Желана управленска компетентност (предложена) - способност за подбор на хора, които са отво-

рени за иновации. 

• Предизвикателство, свързано с технологиите - устойчивост на промяна / спецификация - инженерите 

и работниците от по-ниско ниво се смущават, тъй като автоматизацията може да замени работата, ко-

ято правят сега. Повтарящите се дейности най-вече. Може би новите мениджъри не могат да предви-

дят какви биха били тези процеси все още, но опитните професионалисти ги знаят добре. Мениджъ-

рите често подхождат към автоматизацията само от гледна точка „спестяване и намаляване на разхо-

дите“, но не бива да забравяме, че без хора няма иновации. Работните места може/трябва да бъдат 

предефинирани, може да се придобият нови компетенции. 

„Автоматизацията е ваш роб, работи за вас безплатно, като по този начин печелите повече вре-

ме. Зависи само от ръководството дали това време ще бъде добре инвестирано. Например в обуче-

ние, даване на повече свободни дни - нека хората се ангажират с това решение.”  

• Правна рамка, прозрачност. В случая с банковия сектор има различни регулации и правни директиви 

във всяка страна. Например в Португалия софтуерът Primavera се използва за счетоводство в тази об-

ласт, и вече „познава“ португалската действителност, спецификации и правила. В случай, че банка или 

финансова институция купи друга, например чуждестранна компания, която използва различно от 

счетоводство, софтуерът трябва да бъде персонализиран и адаптиран към местните условия. Напри-

мер колко цифри съставят данъчен номер в една или друга държава. Например немска компания ку-

пува португалска, словенска или унгарска дъщерна компания. Софтуерът SAP вече е доста добър в то-

зи смисъл, но с много други, по-малко еволюирали програмни продукти, собствениците ще имат 

проблем с персонализирането. Ще бъде въпрос на време (спешност) и пари. Компания в период на 

растеж трябва да се съобразява и с това усложнение и разход.  

• Необходимостта от иновации е постоянна: тя е осезаема и реалистична. Например дадена компания 

трябва да осигури по-добър и по-безопасен достъп до вода за гражданите чрез пречистване на дре-

нажната система, контрол на бактериите, предотвратяване на замърсяване, отстраняване на възник-

нали проблеми колкото е възможно по-скоро (никой не трябва да остане без вода дълго време), под-
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държаща информационна система, и др. – всяка от тези области има постоянна нужда от иновации, 

обвързани с положителни иновационни цели.  

• креативността не е достатъчна сама по себе си; трябва да върви заедно с разбирането на голямата 

картина и ключовите моменти. 

• Работа под натиск - вместо това умение да се наблегне на управление на стреса / устойчивостта на 

стрес. Доброто управление на времето също е от съществено значение. 

• Приемането на ротация на работата (взаимозаменяемост) е важно умение. 

• Изследователски умения - езиковите умения и познаването на професионалния речник също са от 

съществено значение 

• Разширени ИТ потребителски умения, инструменти за управление (например бази данни, презента-

ции, редактиране на документи, редактиране на образи, и т.н.) 

• Разбиране на процесите - важно е, но не е достатъчно, аналитичното мислене също е важно, за да се 

постигне разбиране на нещата в дълбочина. Трябва да можем да разделим процесите на съставни 

части, да ги анализираме и след това да ги сглобим отново.  

• Високата трудова и иновационна етика също има ключово значение. 

• Менторството е много важно.  

• Необходима е допълнителна компетентност: бърз и реалистичен преглед на нещата - дори сложни 

ситуации - и възможност за идентифициране и определяне на основния проблем.  

• Корекция на компетентност: способност за управление на промяна и трансформация 

• Призив към иновации - без иновационна етика това е вредно.  

• Устойчивост - управление на стреса - това трябва ли да бъде надградено до „съзнателен начин на 

живот“, който обхваща разпознаване и следване на здравословни хранителни навици, подходящо 

обучение на организма (адаптиран към възрастта), редовно поддържане на психологическото благо-

състояние (например релаксация, медитация) и емоционална интелигентност. Мениджърите трябва 

да се справят с такова огромно количество стрес, че се нуждаят от напълно здрави и балансирани хо-

ра, които могат да изпълняват добре задачите си и да вземат добри решения. 

• Предложение за компетентност: мотивация на изпълнителното ниво, способност за разбиране на 

техните проблеми. 

• Разширена способност за синтезиране, като се има предвид какво е добро за цялата компания. Ин-

дустрия 4.0 носи риск да загубим представа за това и ние се фокусираме върху детайлите и някои от-

дели, вместо върху доброто на целия екип.  
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Според директора/член на борда на един от най-големите автомобилни компании в света: „Учебни-

ят комплект трябва да бъде по-всеобхватен в широк смисъл, в съответствие с най-съвременните 

начини на работа. Индустрия 4.0 налага обширна и безпрецедентна промяна. Мисля, че младите хо-

ра трябва да бъдат обучени по управление 3.0, ръководство на служители, автономия и справяне с 

гъвкавостта като нова стабилност. Тези неща са основни в дигитализацията, която е основният 

мотор на Индустрия 4.0.“ 

Анкетираните бяха от различни сектори и от различни по големина компании. Тяхната функция в компа-

нията също беше различна, което също означава, че познанието им за Индустрия 4.0 се отличаваше. 

Всички обаче се съгласиха, че компетентностите, посочени в списъка, изготвен по настоящия проект, 

са важни, независимо от Индустрия 4.0. Всички компании се съгласиха, че напр. иновациите и мотива-

цията, както и способността да се мисли критично и креативността са качества, които всички търсят в 

своите служители или виждат като част от своите качества. 

Отговорите им могат да бъдат обобщени в следващите точки: 

• Четвъртата индустриална революция не е достатъчно зряла в някои страни; 

• Важно е да се изучи, разбере, проектира и внедри процеса на трансформация; 

• Необходимо е да се генерира пътна карта за цифровизиране на работния процес - гъвкаво използва-

не на приложения и услуги; 

• Технологичните промени са бързи, както и търсенето на пазара, така че трансформацията в компани-

ите е задължителна; 

• Всеки вижда голяма нужда да участва в различни сегменти на компанията, компанията трябва да 

функционира като органично цяло; 

• Бързото приспособяване към промените е необходимо, както се оказа в случая с пандемията COVID-

19; 

• Интердисциплинарността на хората ще бъде оценена още повече в бъдеще, тъй като се очаква те да 

могат да изпълняват различни задачи в компанията; 

• Подчертано е значението на вземането на правилни и навременни решения (бързо вземане на ре-

шения) и сътрудничество (работа в групи, изграждане на мрежа от заинтересовани страни и сътруд-

ничество). 
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Свързаността на всичко в целия бизнес процес и неизбежните промени в бизнес организациите се 

очаква да станат предизвикателство в близко бъдеще. 

Предложения в списъка на компетентностите 

По отношение на компетенциите, които се изискват от мениджърите и служителите, които ще помогнат 

за безпроблемния преход на компанията в Индустрия 4.0, анкетираните се съгласиха, че най-важните са: 

• Комуникация 

• Колаборация 

• Управление на екипи 

• Решаване на проблеми 

• Управление на проблеми 

• Иновативност 

• Гъвкавост 

• Емпатия 

• Съвместна интелигентност 

• Творчество 

• Разбиране 

• Лидерство 

• Преносимост 

• Умения за преговаряне 

• Поемане на инициатива 

• Разрешаване на конфликти 

• Убеждаване 

• Толерантност 

• Менторство 

Нова компетентност, идентифицирана от някои от участниците, е управлението на проекти, което се 

счита за меко умение. Управлението на проекти включва организацията на време и ресурси за успешно-

то завършване на проект.  

Въпреки това всички участници се съгласиха, че всички компетентности са еднакво важни и човек, 

който е отговорен за прехода към Индустрия 4.0, трябва да притежава комбинация от горните 

умения.  

 

Всички интервюирани организации споменават, че е трябвало да се запознаят с изброените компетен-

ции и умения през последните няколко години. Трябвало е да осъзнаят значението им и влиянието, кое-

то оказват върху бизнес дейността и човешките ресурси. Повечето от тях бяха наясно с разликата в уме-

нията, които техният персонал има, и вече бяха в ход конкретни програми за обучение за подобряване 

на това положение. 
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Някои интервюирани са провели обучения, където са се запознали с много компетенции и умения. Като 

цяло те не са срещнали нито едно предизвикателство или компетентност на представената карта, които 

биха могли да се приемат за непознати или маловажни. Въпреки това, важността на тези предизвикател-

ства и компетенции са специфични за всеки сектор или бизнес. Предполага се, че въздействието на 

промените ще бъде много по-голямо, отколкото се е смятало досега, дори в индустриите, които не 

са пряко засегнати от Индустрия 4.0 (т.е. счетоводителите не само трябва да могат да разбират или 

използват промените в ИТ, те също трябва да са наясно с някои степени на технологичните промени, за-

сягащи бизнеса на предприятието им като цяло.) 

Обратна връзка, въпрос 2 

Вторият въпрос, на който търсехме реални примери за ежедневната работа на нашите интервюирани, 

беше „Моля, помислете за конкретни проблемни ситуации в ежедневието ви, свързани с компетенци-

ите и предизвикателствата, изброени на картата“. 

Тъй като има толкова много ценни отговори и решения на предизвикателствата, предоставени от 

фокус групата, партньорството се съгласи да ги изброи като примери (случаи) и да бъдат използва-

ни в Ръководството за обучение, което ще бъде разработено в рамките на нашия проект. 

Ние оценяваме споделения опит като най-важното предимство на това проучване и го представяме по 

начина, по който е споделен с нас, като добавяме заглавията, предложени от анкетираните. Някои от тях 

представляват комбинация от предизвикателства / умения и компетентности, описани от самите тях. 

Всички реални примери за бизнес са изброени по азбучен ред в приложение 5 към пълната версия на 

Обобщението на полевото проучване.  

Обратна връзка, въпрос 3 

Третият въпрос, на който нашите интервюирани трябваше да отговорят, беше: „Забелязали ли сте раз-

лика между нивото на умения / компетентност при различните поколения? Например в случай, че Ге-

нерация Z показва повече опит от по-старите поколения за конкретно умение, или обратното? В слу-

чай на кои компетенции? Бихте ли споменали конкретни примери?“ 

Конкретните примери, предоставени от нашата фокус група, са изброени в приложение 6 към пълната 

версия на Обобщението на полевото проучване, тъй като те представляват личното възприемане на по-
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ведението на представител на различно поколение и може да послужат като източник за по-нататъшен 

анализ или материали за обучение. Те са изброени по държави, тъй като културните различия и нацио-

налните характеристики оказват значително влияние върху нашето внимание, очаквания и мотивация. 

Останалите отговори и наблюдения са обобщени по-долу: 

По-младите поколения: 

• Като цяло, най-младите лесно се адаптират към новите устройства и софтуер, но им липсва фокус, не 

могат да четат с разбиране и като основна слабост - те нямат функционалната грамотност. 

Що се отнася до по-младите предприемачи, повечето от тях знаят крайната си цел, но са нетър-

пеливи. За тях трябва да се наблегне на изучаването на социалните компетенции, докато при по-

възрастните - да се съсредоточат повече върху техническите умения, свързани с новите техноло-

гии.  

• Обща забележка е, че най-младите не могат да формулират идеи или концепции (Милениалите) и 

дори да работят по-бързо, се нуждаят от някой, който да провери, коригира или дори да перифразира 

документ. 

• Младите хора имат предимство по отношение на техническите задачи, ако има нещо, свързано с ИКТ 

- нови технологии за изучаване или използване. От гледна точка на четене на данните и правене на 

заключения, както и предлагане на превантивни действия, по-възрастните са тези, които са по-

квалифицирани. 

• По-информирани са за меките умения и защо са важни, така че са инвестирали повече в развитието 

им. 

• Виждат новите знания и технологии като предизвикателство, те се интегрират по-лесно и могат също 

така да предават това ново знание на служители от по-старите поколения. 

• По-уверени са в технологиите. Те не се плашат да ги използват и също така, те са по-информирани за 

тяхното въздействие и ефект. 

• Учат по-бързо и могат да усвояват по-бързо информацията.  

• Не разполагат с необходимия трудов стаж. 

• Липсват им изтънчена стратегия за справяне и смирение в работата; 

• За младите хора всичко е естествено – „всичко минава“; 
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• Младите хора не са усъвършенствани да изпълняват задачи (след многократни грешки не довършват 

документа, който клиентът чака, защото „вече е след работно време“); 

• Младите хора очакват готови решения, те са по-малко задълбочени, нямат търпение (или нужда) да 

направят задълбочени изследвания; 

• Младите хора имат различен поглед върху живота: те живеят по свой начин и виждат работата като 

средство за това; 

• Младите хора имат трудности да поемат дългосрочни задачи и искат да избегнат провал. Те очакват 

редовна обратна връзка, дори и за най-малките подзадачи; 

• По-разкрепостени са, в сравнение с по-възрастните си колеги; 

• Трудно е да се ангажират в дългосрочен план, предизвикателство е да бъдат мотивирани и задържа-

ни в компанията; 

• Младите хора са склонни да се сблъскват с предизвикателства (най-често поколение Z); 

• Натовареността ги кара да се развиват, но обикновено остават с компания само 2 години; 

• Като им се гласува доверие и им се дадат предизвикателства, те ще се представят по-добре. (Като 

обучителни мениджъри например, те ще мобилизират всички свои познати и социални медии, за да 

получат необходимия брой кандидати, за да могат да започнат обученията. Всичко това се подкрепя 

от възнаграждение, основано на резултатите); 

• Те считат работата като вид състезание, в което резултатите са награди; 

• По-слаби умения в критичния анализ (пазарни проучвания, получаване на пазарна информация - из-

пълнителният директор едва ли може да разбере как младите хора получават необходимата инфор-

мация изобщо - те обаче имат проблеми с филтрирането на невярна информация). 

По-старите поколения: 

• Като цяло най-възрастната популация има общи характеристики - спокойствие, стабилен начин на ре-

акция, без паника - броят до 25, преди да говорят.  

• Когато става дума за най-възрастните, обичайно е те първо да опитат да разрешат проблем сами и в 

случай, че имат някакви нерешени проблеми, са готови да потърсят помощ. 

• Друго общо наблюдение е, че човек, роден преди 70-те години, ще използва само функциите на оп-

ределена програма (пр. за 3D дизайн), от която се нуждаят, и не счита за необходимото изучаване на 

други функционалности, докато по-младите се забавляват много с тези възможности и инвестират 

време в обучението и след това използването на тези софтуерни възможности. 
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За по-старите поколения е по-трудно да излязат от зоната си на комфорт, докато младите хора 

имат много енергия и ентусиазъм да експериментират, стига да не са обезкуражени от предишен 

опит и да нямат какво да рискуват. 

• Понякога възрастните служители са много затворени за нови решения или поемане на рискове, дока-

то за по-младите това е по-характерно. 

• Инвестирали са повече в развитието на своите професионални умения.  

• Вече са установили връзки със своите колеги или клиенти и по този начин имат повишени комуника-

ционни умения. 

• Имат усъвършенствани меки умения и опит. 

• Считат се за „блокиращи“ иновациите и при загуба на работа трудно намират нова. 

• По-трудно се приспособяват към новите технологии  

• По-консервативни са и предпочитат личния контакт и ръчно написани бележки. 

• По-умели са да работят в екип и им е по-лесно да си сътрудничат със своите връстници.  

• По-възрастните хора са по-надеждни, ценят повече доброто развитие в организацията (след като мо-

же да са се „изгорили“ другаде); 

• По-възрастните хора са склонни да общуват по-малко открито, склонни са да клюкарстват и да гово-

рят зад гърба на колегите си; 

• За по-възрастните хора работата е основен приоритет, те са отдадени на своите задачи; 

• Те предпочитат предвидимостта и последователността; 

• По-възрастните служители не искат да учат (лежат на стари лаври); 

• По-възрастните служители се характеризират с професионална ревност и гордост; 

• По-възрастните служители са по-малко податливи на потребността от иновации; 

• По-възрастните хора формират затворена група. Бейби бумерите особено, но поколение X също се 

характеризират с подхода „Добре е, както си е“ и считат бързите промени трудни за адаптиране; 

• По-възрастните поколения обикновено могат да се съсредоточат повече и да работят по-интензивно. 

Има също така знания и умения, които липсват у хората, независимо от възрастта им - например 

при вродена липса на съпричастност, при липса на лични приоритети, когато се търсят грешки в 

другите, когато имат твърде много лични стрес фактори, с които не могат да се справят. 
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Общи наблюдения 

Някои участници забелязаха, че служителите от различните поколения имат различия в развитието на 

уменията. Всъщност различните поколения в една компания имат различни култури и понякога им е 

трудно да общуват. Топ мениджмънтът трябва да намери нови начини за комуникация с всяко поко-

ление.  

Като общ модел бяха изтъкнати като по-трудни следните умения (следователно и по-

предизвикателни) за по-младите, отколкото за по-старите поколения:  

1. Разрешаване на конфликти 

2. Комуникационни умения 

3. Способност за трансфер на знания 

4. Лидерски умения 

5. Възможност за работа в екип 

В сравнение с по-младите, по-възрастните поколения намират за много по-трудно да се адаптират, учат 

и използват технологии. Анкетираните смятат, че това е било още по-голям проблем в миналото, но 

предвид промените, наложени ни в глобалната криза, причинена от COVID-19, много бързо хората са 

били принудени да се адаптират, за да оцелеят от професионална гледна точка. Следователно трябва да 

се надгради нивото на набора от умения или няма да може да се работи в новосъздадената среда. Над-

граждането на уменията е от решаващо значение, за което на национално ниво се подготвят програми, 

които да помогнат бизнеса и да осигурят финансова подкрепа за служителите. 

Анкетираните също така смятат, че трябва да има механизъм за доброволно съкращение, който да даде 

възможност на служителите, които не искат да се променят или не искат да работят повече в променена-

та среда, да се оттеглят с осигурена финансова подкрепа, и да отворят възможност да се назначат нови 

служители. 

В крайна сметка, една смесица от поколения, структурирана по подходящ начин в организацията, е от 

полза за нея да бъде в крак с технологиите, като същевременно се запазва ангажираност при постигане 

на организационните цели. 
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Мост над пропастта 

Разлики: поколения търсят информация по различен начин. По-младите поколения ще използват кла-

вишната комбинация CTRL+F, докато по-старите проверяват в съдържанието на даден документ. Млади-

те хора са по-агресивни, ориентирани към специфични цели. 

Обикновено лидерите на екипи са по-млади хора, докато членовете на екипа са възрастни хора. Млади-

те ръководители на екипи са изправени пред сериозно предизвикателство: те имат по-малко професио-

нален опит от своите подчинени, но все пак трябва да ги водят и мотивират, затова и работят усилено, за 

да спечелят уважението на своите екипи. Колегите ги подкрепят, за да станат по-добри в комуникацията 

и да установят своята позиция. 

Заслуги при успех и признаване приноса на останалите – Мениджърски проектен екип се натъкнал на 

труден и спешен проблем. Те търсили решения, но не било лесно да разрешат ситуацията. Накрая млад 

колега предложил добро решение, но го представил по много арогантен начин. Това предизвикало го-

ляма дилема у мениджъра: ако признае младия колега, лоялността на други, по-възрастни колеги ще 

бъде застрашена, поне в този проект. В случай че отхвърли решението на младия колега, проблемът ня-

ма да бъде решен. Решение: мениджърът предложил две възможности за избор на младия колега: 1. 

той се оттегля или 2. подготвя преработена презентация за предложеното решение, в която обяснява как 

приноса и опита на останалите членове на екипа са му помогнали да достигне до идеята и решението. 

Благодарение на това колегите наистина са разбрали, че работят в екип, въпреки че идеята се е оформи-

ла най-накрая у младия колега. Конфликтът е разрешен. 

Целите на различните поколения и мотивацията за работа са различни: Какво прави работното място 

привлекателно за тях? По-възрастни професионалисти: добра заплата, стабилно и безопасно работно 

място (дългосрочно), възможности за изграждане на кариера (топ 3). Млади професионалисти: доста-

тъчно свободно време, гъвкаво работно време/стил на работа. Проблемите с времето и качеството на 

живота имат по-голямо значение за тях, докато лоялността е по-малко важна. 

Както виждаме, има ясна пропаст в комуникацията и напредъка между поколенията. Решението е да 

се създадат екипи, които се състоят от хора от различни поколения, така че всички да се възползват един 

от друг. Както забеляза един от анкетираните, разликата между поколенията е по-малко очевидна при 

компаниите, които прилагат междуфирмени образователни програми. 

Младите хора започват да използват новите инструменти по-рано, но нямат необходимото „вътрешно“ 

разбиране, така че когато възникнат усложнения, младите хора са тези, които по-трудно намират реше-

ние, в сравнение с по-възрастните. Може би това се дължи и на опита, който възрастните хора са придо-
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били чрез по-дълъг трудов стаж. Това беше особено подчертано от един интервюиран, който се проек-

тира роботизирани съоръжения по поръчка, като сподели, че по-старото поколение намира решения за 

управляващата роботите програма по-рано от по-младите. 

Друг интересен цитат от един от анкетираните е, че в момента сме в ерата на Индустрия 4.0, 

като хората принадлежат към индустрия 3.0, а технологии - към индустрия 2.0. 

Заключения 

В днешната бизнес екосистема многообразието и приобщаването са важни не само по социални причи-

ни, но има и много бизнес причини за управление на многообразието. 

За първи път от началото на индустриализацията, на едно работно място има 5 различни поколения. 

Всяка от тези групи има своите желания и мотиви по отношение на това, което искат от своята работа и 

как се справят с предизвикателствата. За съжаление, много организации все още не са идентифицирали 

какви са тези уникални нужди и по този начин да планират как да се възползват от потенциала, присъщ 

на наличието на толкова разнообразна работна сила. 

Тези поколения са: традиционалисти (тихо поколение, родено между 1928 и 1945 г.); Бейби бумъри 

(Родени между 1946 и 1960 г.); Поколение X (Роден между 1961 и 1980); Поколение Y (Милениали, ро-

дени между 1981 и 1995 г.); и Поколение Z (Digital Natives, родени след 1995 г.).  

В току-що излезлия доклад на Global Talent Trends 2020 report, многонационалната работна сила е иден-

тифицирана като едно от четирите основни течения, които ще формират търсенето и придобиването на 

таланти през следващите години. И 89% от търсачите на таланти, изследвани от LinkedIn, заявиха, че на-

истина работна сила от много поколения прави една компания по-успешна. 

Тъй като традиционалистите представляват само 2% от работната сила през 2020 г., техните характерис-

тики не са част от нашето проучване, тъй като те няма да участват активно в прехода към Индустрия 4.0. 

Global forecasts прогнозират, че до 2025 г. Милениалите ще съставляват три четвърти от глобалната ра-

ботна сила 4: 

• Хората на възраст между 15 и 24 години съставляват почти 20% от населението на света.5 

 
 

4 EY, Global Generations: A Global Study on Work-Life Challenges Across Generations (2015): p. 1. 

https://business.linkedin.com/talent-solutions/recruiting-tips/global-talent-trends-2020-report?trk=bl-po_how-to-attract-multigenerational-workforce
https://www.catalyst.org/research/generations-demographic-trends-in-population-and-workforce/
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• Те представляват повече от 15% от световната работна сила.6 

• До 2020 г. 41,0% от световното население ще бъде на 24 години или по-младо.7 

В Европа работната сила на ЕС намалява.8 

Милениалите са малцинственото население на Европейския съюз.  

• В работната сила има по-малко Милениали и Поколение Z, отколкото са бумърите в Европа.9  

Прогнозира се, че населението на ЕС на възраст 80 и повече години ще се увеличи над два пъти до 2100 

г. (от 5.6% през 2018 г. до 14.6% през 2100 г.).10 

• Населението в пенсионна възраст (65 или повече години) ще представлява 31,3% от населението на 

ЕС до 2100 г., в сравнение с 19,8% през 2018 г. 11 

• Въпреки че достигат пенсионна възраст, възрастните остават на работа по-дълго.12 

Населението в пенсионна възраст ще бъде повече от населението в трудоспособна възраст в Европа 

през следващите десетилетия.13 

• Очаква се населението в трудоспособна възраст да продължи да намалява до 2100 г.14 

 

В глобалната тенденция на застаряване е очевидно, че няма баланс - в един перфектен свят ще има тол-

кова навлизащи на пазара на труда, колкото и напускащи и в бъдеще ще има баланс чрез служители от 

следващото поколение. За съжаление в индустриализираните страни Милениалите отлагат семейното 

планиране и раждането на деца за по-късен етап в живота си и съответно имат по-малко деца; плюс то-

ва, наличието на работа не е равномерно разпределено по целия свят. 

 
 

5 ILO, World Employment Social Outlook: Youth (2016): p. 1. 
6 ILO, World Employment Social Outlook: Youth (2016): p. 1. 
7 United Nations, “Percentage of Total Population by Broad Age Group, Both Sexes (Per 100 Total Population),” World 
Population Prospects 2019 (2019). 
8 Deloitte Insights, Voice of the Workforce in Europe (2018). 
9 Deloitte Insights, Voice of the Workforce in Europe (2018). 
10 Eurostat, “Population Structure and Ageing,” (2019): p. 7. 
11 Eurostat, “Population Structure and Ageing,” (2019): p. 9. 
12 Deloitte Insights, Voice of the Workforce in Europe (2018): p. 4. 
13 Eurostat, “Population Structure and Ageing,” (2019). 
14 Eurostat, “Population Structure and Ageing,” (2019): p. 9. 

http://www.ilo.org/global/research/global-reports/weso/2016/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/research/global-reports/weso/2016/lang--en/index.htm
https://population.un.org/wpp/DataQuery/
https://www2.deloitte.com/us/en/insights/focus/technology-and-the-future-of-work/voice-of-workforce-europe-survey.html
https://www2.deloitte.com/us/en/insights/focus/technology-and-the-future-of-work/voice-of-workforce-europe-survey.html
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Population_structure_and_ageing
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Population_structure_and_ageing
https://www2.deloitte.com/us/en/insights/focus/technology-and-the-future-of-work/voice-of-workforce-europe-survey.html
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Population_structure_and_ageing
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Population_structure_and_ageing
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Икономистите отбелязват, че за разлика от по-ранните поколения, има недостиг на хора, навлизащи на 

пазара на труда. И когато хората се пенсионират, те вземат със себе си значителни познания за бизнеса и 

индустрията, които не може да бъдат заменени. Pew Research наскоро съобщиха, че Бейби бумърите 

достигнаха 78,8 милиона през 1999 г., а прирастът на поколенията напоследък е извън нормалния темп. 

Имайки предвид всички тези цифри и съответните заплахи, нашето партньорство трябва да бъде 

съсредоточено върху изискванията за обучение на четирите поколения на пазара на труда, като 

предоставя разнообразни инструменти за посрещане потребностите на различни поколения групи 

с избор от тези три теми: Иновационно мислене; Управление на мотивацията и Техническо сътруд-

ничество. 

Според нашите интервюирани, дори да съществуват конфликти в работна среда, съставена от много по-

коления, главно поради различията между личните и професионалните ценности и различните стилове 

на комуникация, много работодатели вече твърдят, че се възползват от тази уникална възможност да 

имат на едно място и по едно време, такова разнообразие от професионални и индивидуални умения и 

знания, като по този начин имат възможност да изградят в компаниите собствена база данни с ноу-хау. 

Това разнообразие със сигурност може да осигури ползи от гледна точка на уникалния произход и перс-

пективи, които носи всяко поколение. Това също може да доведе до недоразумения и конфликти. Приз-

наването на потенциала за конфликти и предприемането на стъпки за проактивно намаляване на този 

потенциал може да помогне за осигуряване на положителна среда за всички - такава, в която може да 

процъфтяват множество възможности и поколения. 

Компаниите навсякъде съобщават, че намирането на хора за дадени позиции не е чак толкова трудно, 

но все по-трудно е да се намерят хора с експертиза и опит, които да вършат работата си добре. 

От интервютата можем да заключим, че преходът на дадена компания към Индустрия 4.0 е придружен 

от много предизвикателства, включващи както човешки, така и независещи от човека фактори. По-

конкретно, предизвикателствата, идентифицирани от анкетираните, са увеличените разходи, техноло-

гичния напредък, липсата на цифрови умения у служителите, липсата на ключови компетентности от ръ-

ководството и необходимостта от постоянно обновяване на знанията.  

Интервюираните също така идентифицират множество компетентности, изисквани за ръководството, за 

да се улесни прехода на компанията в Индустрия 4.0. Те се съгласиха, че всички компетентности са ед-

https://www.pewresearch.org/
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накво важни и човек, който е отговорен за прехода към Индустрия 4.0, трябва да притежава комбинация 

от умения. 

Относно различията в поколенията вътре във фирмата, участниците се съгласиха, че по-младите поколе-

ния са по-ефективни с новите технологии и могат по-лесно да се адаптират към промените, докато по-

възрастните поколения предпочитат личен контакт и имат по-напреднали комуникационни умения. 

Наред с разликите във възрастта, изследванията показват, че всяко поколение има уникално възприема-

не на концепцията за заетост. Някои я виждат като транзакционен процес, чрез който могат да придоби-

ят важни ресурси и статус. Други виждат работата като средство да повлияят на средата си и да намерят 

смисъл в живота си. Важно е да се отбележи, че няма правилни или грешни отговори за това каква тряб-

ва да бъде работата, а само лични възприятия и очаквания. 

Тъй като работното място става по-разнообразно, не само по отношение на генерациите, но и заради 

други характеристики, е важно за мениджърите да отделят време за разбиране на процесите и да пре-

доставят възможност за взаимодействие със и между различните групи. Колкото повече хора са способ-

ни да се разбират помежду си, толкова по-добре могат да работят заедно, като по този начин се призна-

ва значимостта на социалните компетенции. 

Въпреки че има много разлики между четирите поколения на работното място, които обхванахме в изс-

ледването, има някои неща, за които всички поколения са единодушни. И четирите поколения отдават 

огромно значение на семейството. Освен това и четирите поколения смятат, че обучението и обратната 

връзка са изключително важни за успешната кариера. И накрая, промяната е трудна. Млади, стари или 

някъде по средата, повечето хора не се радват на промяна. Независимо от личните ви мнения и предпо-

читания, опознаването на вашите колеги и начина им на работа е изключително полезно за всякакъв вид 

влияние. 

Някои практически съвети към мениджърите, работещи в среда с много поколения: 

Не се фокусирайте върху различията. Изглежда има тенденция да се фокусираме повече върху това, 

което е различно за всяко поколение, отколкото върху съществуващите прилики. Избягвайте да приема-

те за верни стереотипите за различни поколения; бъдете внимателни с изразите, които пораждат стере-

отипи, като: „Моето поколение е…“, „Когато бях на вашата възраст…“ или „Всички [всяко поколение] са 

...“. 

Разширете своята комуникационна стратегия. Правете съобщенията достъпни в разнообразни фор-

мати.  
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Пояснете очакванията си. Винаги изяснявайте очакванията за завършване на проект или задача. Ръко-

водители от генерациите на Традиционалистите и Бейби бумърите може да очакват незабавно да се ра-

боти по обсъжданата задача, докато Поколение X и Милениалите може да бъдат удовлетворени и само 

ако е записано в списъка със задачи. 

Говорете с факти. Дори ако смятате, че проблемът ви има връзка с възрастта на някого или с предпо-

ложението ви, че е бавен или мързелив, придържайте се към фактите. Кажете им какво е било вашето 

очакване и какво сте наблюдавали. Придържайте се към открит диалог - може би не сте имали същото 

очакване или вашето наблюдение е неточно. Говорете с факти, а не с преценки. 

Изградете партньорски взаимоотношения. Разбираме и оценяваме повече другите, след като сме 

имали възможност да ги опознаем. Създайте на възможности за служителите от различни поколения да 

си взаимодействат както в условия на работа, така и в извънработно време – това ще помогне за изг-

раждането на позитивни взаимоотношения и ще минимизира недоразуменията. 

Създайте възможности за наставничество между поколенията. Това може да работи и в двете посо-

ки - не приемайте автоматично, че само по-младите поколения ще бъдат наставлявани от по-старите по-

коления. Има възможности всички възрастови групи да се учат една от друга. 

Проучете вашите служители. Разберете демографските характеристики на работното си място, както и 

предпочитанията за комуникация между служителите. Може да се използва редовно проучване (напри-

мер годишно), за да се идентифицират както различията, така и приликите между различните групи слу-

жители. 

Помислете за различните житейски пътища. Разберете къде се намират служителите ви в житейските 

им пътища по отношение на отговорности и интереси извън компанията, без предварителни предполо-

жения. Важно е да запомните, че служителите, независимо от поколението, споделят както общи неща, 

така и различия. 

Покажете уважение. Признайте, че различният подход или изборът на време за решаване на даден 

проблем или изпълнение на задача може да се дължи на разликата в поколенията, така че имайте тър-

пение и проявявайте уважение непрекъснато. Ако не разбирате чуждия работен процес и питайте, ако е 

необходимо да разберете нещо. 



При  те з и  динамични  и  не си г урни  об с то я те л с т в а  мениджъри те  тр ябв а  да  с е  
ад ап тира т  к ъм  преди з ви к а те л с т в а та  на  Индус три я  4 . 0 .
Проек т ът  T r a n s I T  е  с п ециа лно  ра зр або тен ,  з а  да  у л е сни  мениджъри те  у с п ешно  да  
премина т  к ъм  т а з и  нов а  ера .

Партньори
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