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НА ФОКУС:   

Новият свят на труда: Влиянието на 

цифровизацията върху пазара на труда и 

трудовите и социалните права 

 

Част ВТОРА 

ИЗСЛЕДВАНИЯ И АНАЛИЗИ 

 

ОФОРМЯНЕ НА НОВИЯ СВЯТ НА ТРУДА. ВЪЗДЕЙСТВИЯТА НА 

ЦИФРОВИЗАЦИЯТА И РОБОТИЗАЦИЯТА. 

Обобщение на основните изказвания на Конференцията, 

организирана от ЕКП и ЕПИ на 27-29 юни 2016 г.
2

 

 

ПЛЕНАРНА СЕСИЯ А – ОСНОВНИ ВСТЪПИТЕЛНИ РЕЧИ 

Призив за нов европейски социален модел 

В своето приветствие, Luca Visentini, Генерален секретар на Европейската 
конфедерация на профсъюзите (ETUC) подчерта, че тази трансформация повдига 
големите въпроси за индустриалната революция (независимо дали тя се определя 
като трета или четвърта), зелена, кръгова, цифрова и икономика на споделянето, 
роботизация и други икономически промени. Много от проблемите, като 
например изменението на климата, пресичат няколко области на политиката. 
"Големият въпрос", отбеляза Visentini, е  "дали ние сме или не сме готови да 
реагираме правилно на тези промени и да ги управляваме?" Той предложи три 
основни области, в които могат да се намерят възможни решения:  

- работещи публично/ частни политически партньорства в области, като 
създаването на работни места, като се наблегне на публичните инвестиции в 
противовес на строгите икономии и изграждане на подходяща индустриална 
политика за Европа;  

- Насърчаване на концепция за конкурентоспособност на базата на качество, 
умения и участието на работниците;  

- Осигуряване на справедлив преход към новата икономика, като заедно с 
това се води борба с нелоялните практики. 
                                                 
2
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В заключение, той подчерта необходимостта "да се мисли за нови видове 
индустриални отношения и нов социален модел за Европа". Синдикатите се 
нуждаят от инструменти и капацитет, за да се постигне това, като основните 
актьори в обществения живот трябва да играят по-активна роля. 

Възможна потребност от нови гарантирани от закона права 
Marianne Thyssen, европейски комисар по заетостта, социалните въпроси и 
социалното приобщаване, напомни на участниците, че конференцията се 
провежда само четири дни, след като Великобритания гласува да напусне 
Европейския съюз. Това решение, каза тя, не остави място за "бизнес както 
обикновено". 

Тя се възползва от възможността да информира за напредъка на Комисията по 
постигане на "рейтинг три пъти А в социалната област" за ЕС (по аналогия с 
рейтинга ААА във финансовата област). Отбелязвайки, че  все повече  нарастват 
доказателствата, че неравенството действа като прекъсване на икономическото 
развитие, тя обясни отговора на Европейската комисия: Европейския стълб на 
социалните права. Това идентифицира различни принципи, като равни 
възможности за образование, заетост, условия на труд и социална защита. 
Комисарят въведе друг елемент, в отговора на социалния модел на роботизацията, 
цифровизацията и алтернативните форми на труд в икономиката на 
сътрудничество: необходимостта от баланс между гъвкавост и сигурност. Този 
баланс изисква по-добра защита за всички преходи на пазара на труда, независимо 
дали между безработица, заетост или самостоятелна заетост, и по-внимателно 
обсъждане на социалната защита. Thyssen подчерта, че дори в една икономика, 
където задачите са все повече поети от машини, "пълната заетост остава валидна 
цел на политиката". В този контекст, уменията и обучението придобиват 
допълнително значение, за да се осигури равен достъп на всички до пазара на 
труда. Тя призова за преосмисляне на учебните планове по компетентностите, 
които трябва да имат за цел до осигурят съответствие на уменията на хората с 
потребностите на днешните и утрешните работни места. "Пригодността за заетост 
не е мръсна дума", подчерта тя. 

Комисарят призна, че мнозина се страхуват, че алтернативните форми на труд, като 
повече самозаетост, ще доведат до низходяща спирала в условията на труд. Това 
може да изисква съществуващите законово гарантирани права на информация, 
консултация, работното време, или колективни права да се адаптират към новата 
цифрова работната среда. Тя вярва, че цифровизацията, "ако се насочи правилно 
към нашите основни социални принципи, може да бъде сила за подобряване на 
качеството на работа". Тя ще донесе със себе си по-висока производителност, 
финанси за повече и по-добра социална сигурност, по-приобщаващи работни 
места и по-добър баланс между работата и личния живот. 

Тя  призова конференцията, вместо да гледаме назад към разцвета на 
манифактурното производство, ние трябва да търсим начин как по-добре да се 
възползваме от предимствата на новите глобални, цифрови икономики и 
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икономики на сътрудничество за европейските граждани". 
 "Това може да изисква съществуващите законно гарантирани права на 
информация, консултация, работно време или колективни права да се адаптират 
към новата цифрова работната среда." 

Да се адаптираме към новите технологии, а не да им се противопоставяме 
Джефри Франкс, директор на офиса на МВФ за Европа припомни, че МВФ е 
ангажиран в редовен диалог със синдикатите от 2002 г. насам. Синдикатите, с 
уникалния си опит, имат ключова роля в диалога за новия свят на труда. 
Сегашната трансформация е различна от предишните промени. И двата процеса - 
на технологични промени и на иновации, са все по-бързи. Това е глобално явление, 
което засяга работните места и гражданите във всички социални и икономически 
класи по сложен начин. Той посочи растежа на новата икономика  на споделянето 
или на сътрудничеството  с появата на бизнес модели, като Uber.  Тази икономика 
расте с 25% годишно, според Европейската комисия, и над 5% от населението на 
Европа вече предоставя стоки и услуги на тези платформи. Глобализацията 
увеличава възможностите за заетост, както и конкуренцията, не само на местно 
равнище, но по цялата  планета. "Налице е нарастваща опасност от надпревара към 
дъното по отношение на заплащането и защитата на работниците", предупреди 
той. 

Този нов свят на труда дава възможности за гъвкава работа, но и повдига въпроси 
за данъчното облагане, законодателството и защитата на потребителя/ 
работодателя. Франкс посочи, че това не е първият път в историята, когато 
технологичният напредък поражда опасения. В миналото те са се оказали 
неоснователни. Макар, че  прогнозира, че роботите ще намалят работните места в 
някои професии, той смята, че хората могат да се преместят на работни места, на 
които роботите не са в състояние да работят. Технологичните промени, подчерта 
той, не може да бъде спряна, така че хората трябва да се адаптират към тях и да се 
опитват да оформят и ръководят процеса. Елементите на този процес на оформяне, 
според него, включват:  

- «сграбчване» на ползите от повишения икономически растеж и по-високи 
доходи, като същевременно се гарантира ползите да се поделят справедливо; 

 - Подпомагане на иновациите и отделяне на повече инвестиции за 
образование и обучение;  

- Обръщане на повече внимание на защитата на работниците, а не толкова 
на работните места сами по себе си;  

- Адаптиране на институциите на трудовия пазар към промените, с които се 
сблъскват. 

"Чувствам, че технологичните промени ще доведат до по-високи стандарти на 
живот, но най-вероятно не всички ще бъдат справедливи, така че ще има нужда от 
законодателство, регулиране, социалната защита и профсъюзна дейност", заключи 
той. 
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Промяната е задвижена от много мега тенденции, а не само от цифровизацията 
Mark Keese, ръководител на отдела по заетост, анализи и политики на ОИСР, 
обърна внимание на значението на социалния диалог и то на синдикатите. "Това 
не е просто програма за правителствата, а се нуждае от отговора на синдикатите и 
работодателите", подчерта той. Според него, цифровизацията и новите форми на 
труд не може да се разглеждат изолирано. Те трябва да се разглежда заедно с 
други мега тенденции, като глобализацията, глобалното затопляне, застаряване на 
населението и политическите промени, като например тези, които вероятно могат 
да се очакват след неотдавнашното гласуване на Великобритания да напусне 
Европейския съюз. 

Keese посочи акцента на ОИСР относно необходимостта от по-добри доказателства 
за въздействието на цифровизацията върху света на труда. Самата организация 
стартира нова политика в областта на автоматизацията през януари 2016 г. и 
отхвърля всякакъв технологичен детерминизъм, при който промените в пазара на 
труда се приемат пасивно. Той отбеляза, че опасенията за загуба на работни места, 
не са нови. Според ОИСР , прогнозите на САЩ, че 47% от всички работни места в 
страната могат да бъдат автоматизирани в рамките на следващите 40 години, са 
"тревожни". Заедно с това, с помощта на изследване на уменията на възрастни, 
организацията разглежда работните места в риск и достига до далеч по-ниска 
стойност от 9%. 

Въпреки че много задачи ще могат  да се извършват от компютри и роботи в 
бъдеще, според него, работните места няма да изчезнат, но хората ще трябва да се 
адаптират, особено, когато те са били заети по-продължително време и има 
опасност уменията им да не са вече актуални. Това изисква повече обучение, което 
трябва да бъде осигурено от публични усилия и колективно договаряне. "Имаме 
нужда от повече възможности за учене през целия живот", каза той. 
Този въпрос беше обсъден в Панел 2 относно бъдещето на индустрията в Европа. 
Технологията може да доведе до необходимостта от висококвалифицирани 
работни места, особено в свързаните с промишлеността услуги. Но в дискусиите в 
този панел, се чу, че все още не е ясно дали ще има хора на разположение за тези 
роли. 

Keese призна, че се знае по-малко, отколкото би трябвало, за по-широкото 
въздействие на икономиката на платформите, за хората, участващи в нея, за 
заплатите и условията на труд. Но тя прекъсва дългосрочните договори между 
работодателите и служителите. Тя връща работата на парче, води до все по-голям 
риск от несигурност, ниско и променливото заплащане и намаляване на 
социалната защита. Той заключи, че макар че цифровизацията и роботизацията 
няма да доведат до масова безработица, те водят до риск от социални неравенства 
и увеличават несигурността на работното място. За да се избегне това, се изисква 
координиран отговор от правителството, синдикатите и работодателите. 

ОИСР разглежда явлението чрез своята инициатива Бъдещето на труда. Тя включва 
как колективното договаряне би могло да се адаптира към новата ситуация и 
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преразглеждане на стратегията за работните места на ОИСР с акцент както върху 
броя, така и върху качеството на работните места. Организацията ще продължи да 
помага на правителствата да развиват своя собствена стратегия за умения, за да се 
отговори на потребностите от нови умения. "Това не е просто програма за 
правителствата, но се нуждае от отговор  и от синдикатите и работодателите." 

Ясен  призив за промяна в съществуващите политики 

Гай Райдър, генерален директор на МОТ, започна с две забележки. "Не се 
опитвайте да предскажете бъдещето с прекалена самоувереност," каза той. Второ, 
в момента има твърде много безработица, неравенство и маргинализация. Ако 
тези тенденции продължат, прогнозите са песимистични. 
Той разкритикува онези "погрешни политики" от последните 20 години, които 
създадоха висока степен на разочарование сред младите хора към света на труда. 
"Ние трябва да се движим напред в различна посока", призова той. 
Той приветства предприетите инициативи за научни изследвания на Европейската 
комисия, ОИСР и МВФ. Той обясни инициатива за бъдещето на труда, която МОТ е 
започнала и която ще бъде в центъра на нейния вековен юбилей през 2019 г. Това 
включва над 130 национални тристранни диалози и има за цел да се убеди, че  
организацията е в състояние да изпълнява мандата си в един все по-променящ се 
свят. 

МОТ се опитва да установи мега движещите фактори, които променят света на 
труда. Технологичният напредък не може да се смята за корена на всички промени. 
Други фактори играят роля: демографската промяна, изменението на климата и 
глобализацията, като за начало. Предвид мащаба на предизвикателствата, г-н 
Райдър предупреди срещу "парализата на политиката ". За да се избегне това, е 
необходимо да се помисли за това, какво означава трудът и неговата 
"социализираща функция" в нашите общества. Сегашната индустриалната 
революция, с нейната реорганизация на производството, прави разграничение 
между труд и работа. "Ние трябва да изработим мерки за начина, по който да 
регулираме пазарите на труда", каза той. 

По-късно, в дискусията, той подчерта значението на колективното договаряне и 
призова то да бъде укрепено. "Договарянето и диалогът са от основно значение, за 
да се получи това право", каза той. Синдикалното движение трябва да се 
позиционира в политическия дебат. 

Thomas Händel, председател на Комитета по заетост и социални въпроси на 
Европейския парламент, като бивш синдикален секретар познава от първа ръка 
последствията от технологичните промени. Той е убеден, че новата индустриална 
революция няма да бъде ограничена до индустриализирания свят, но също така ще 
се отрази на услугите, както и начина, по който компаниите са организирани и 
водят до промени за работниците. 

Евродепутат от Европейската обединена левица призова за повече прозрачност в 
дебата за бъдещето на пазара на труда и демонстрира премерен подход към 
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промените, които се извършват сега. Той предупреди, че оптимистите трябва да 
бъдат по-предпазливи, когато прогнозират, че роботите ще донесат големи ползи 
за работното място. В същото време, той разглежда като "преувеличени" 
опасенията, че роботизацията ще засегне милиони работни места. "Опитът показва, 
че влиянието върху работниците ще бъде доста ограничено", каза той. 
Той призна, че цифровизацията и роботизацията ще имат последствия за цялото 
общество. "Така че ние се нуждаем от политически дебат и призовавам 
синдикатите да се позиционират като движение, което може да окаже въздействие 
върху този дебат. Става въпрос за участие и работниците трябва да бъдат 
включени." 

Той призова за кодекси на труда, които да бъдат променени, за да се вземат 
предвид промените, които се извършват, минимални такси за самостоятелно 
заетите лица, преразпределение на работното време и ефективно регулиране, за 
да се гарантира, че повишаването на гъвкаво работно време дава възможност на 
работниците да се радват на здравословен баланс работа / личен живот, без да 
бъде експлоатирани. Подобно на Thyssen, той подчерта значението на обучението. 
"Ако работниците трябва да се адаптират към новата рамка, ние се нуждаем от 
правила, които обхващат дигиталните умения," добавяйки: "Ние трябва да 
поощряваме такива условия, при които работниците да са ангажирани в 
индустриалната революция." 

В последвалата дискусия, акцент беше поставен върху значението на ученето през 
целия живот. Keese обобщи общото чувство: "Обучението не е само 
първоначалното обучение. Ние трябва да отидем отвъд реториката. Това не 
означава, че само работодателите трябва да предлагат обучение, самите 
служители трябва да са готови да се включат." Въпросът за обучението беше 
поставен в Панел 2, където участниците посочиха, че фирмите се нуждаят от 
правилните стимули за преквалификация на персонала. Също така бе посочена и 
необходимостта компаниите да споделят съдържанието на обучението с 
преподавателите и студентите от висшите училища, за да смекчат прехода от 
образование към света на труда. 

Беше  изразена загриженост във връзка с влиянието на сегашния преход върху 
работещите жени, въпреки че някои участници посочиха потенциалните ползи от 
по-голямата гъвкавост. "Но това не е неизбежно. Ние трябва да осигурим това да се 
случи", акцентира Франкс.  Постигнато беше общо съгласие, че промените, които се 
провеждат, не следва да водят до "технологичен детерминизъм" и безпрекословно 
приемане, а към тях  трябва да се приложи по-цялостен, холистичен подход. Както 
акцентира Райдър: "Това е дискусия за политиката." Visentini подчерта 
необходимостта от въвеждане на макроикономически елементи в дебата. Той 
призова за инжектиране на публични инвестиции, особено за обучението и 
инфраструктурата. "Цифровата икономика в САЩ е родена от публичните 
инвестиции," припомни той на участниците. 
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Той направи и разлика между реалните иновации и това, което се представя като 
такива. Uber попада в последната категория. Моделът е старомоден капитализъм, 
експлоатиращ работниците чрез използване на нови технологии. "В реалните 
иновации, синдикатите трябва да бъдат включени." За да се управлява 
трансформацията, която се провежда, той призова за нови правни стандарти и 
използване на традиционните синдикални инструменти, като колективното 
договаряне. 

Запитан каква единна политика ще помогне да се отговори на предизвикателството 
на новите начини на работа, Франкс предложи защита на работниците, а не на 
работните места. Райдър предложи: "Укрепване на диалога и колективното 
договаряне." Keese призова за обучение, което както да подготви младите хора за 
работни места, така и да повиши квалификацията на работниците, в съчетание със 
социална защита през периодите на преход. 

 

ПЛЕНАРНА СЕСИЯ Б - ГОЛЯМАТА КАРТИНА (ОПИСАНИЕ НА 

СИТУАЦИЯТА) 

 

Платформената икономика: компасът, който трябва да ни води 
Синдикатите трябва да са в челните редици на развитието, което оформя новата 
икономика, основана на новата дигитална революция. Това беше препоръчано от 
Джереми Рифкин, президент на Фондацията за икономически тенденции. 
Синдикатите трябва да оглавят "разрушителната революция" 
Рифкин, основен говорител в пленарната сесия Б " обясни от методологическа 
гледна точка еволюцията на новата световна икономика, благоприятна към 
климата. Тя ще се основава на това, което той нарича " технологична платформа с 
общо предназначение " - инфраструктурата, създадена от Интернет на нещата (IOT), 
която свързва комуникациите, енергетиката и транспорта. Той призова 
синдикалното движение да поведе тази "разрушителна революция."  

Според Рифкин, лошото икономическо управление доведе до криза на околната 
среда, с по-екстремни климатични събития - "засушавания, горски пожари и 
разрушителни снегове". Как може това да бъде решено? "Ние трябва да имаме 
компас, за да се движим в новото пътешествие на следващите две поколения, 
започвайки от днес," заяви той. "Това включва отказ от изкопаеми горива в 
рамките на следващите четири десетилетия и конвергенция на новата 
комуникационна технология, новите енергийни източници и новите видове 
транспорт в Интернет на нещата." Датчиците от домакинствата, селското 
стопанство и промишлеността подхранват тази "цифрова планетарна платформа", 
която според Рифкин е огромна крачка напред за човечеството, съединяваща 
хората и "елиминираща хората на средни позиции в труда", с малки разходи. 
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Кооперативите - водещи в тази сфера 

Рифкин заяви, че така наречената икономика на споделянето ще бъде реалност 
към 2030 г., със стоки и услуги, които все повече ще са достъпни при нулеви 
пределни разходи, извеждащи МСП и кооперациите като водещи икономически 
играчи.  Той обясни как "Три милиарда просюмери (от prosumers,  едновременно 
производители и потребители ) произвеждат и споделят виртуални стоки помежду 
си при нулеви пределни разходи в областта на образованието, социалните медии, 
музиката и видеоклиповете", добавяйки как музиката, телевизията и 
полиграфската промишленост са разрушени от технологичната промяна. 

 Тази икономика на споделянето сега намира място в секторите на енергетиката, 
електроцентралите и транспорта, като извежда примера на възобновяемите 
енергийни кооперации и споделянето на автомобили. Кооперациите вече 
изместват големите фирми в тази нова икономическа парадигма. Рифкин обясни 
как това се е случило в енергийния сектор на Германия, с възобновяема енергия, 
произведена от кооперации, имащи намерение да обхванат 100% от 
производството на енергия до 2040 г., като вземат връх над големите компании, 
като EnBW и Vattenfall. 

Рифкин твърди, че използването на вятърната и слънчевата енергия може да 
доведе до създаването на 23 милиона работни места в строителството и други 17,5 
милиона в енергийните съоръжения, надминаващи загубата на работни места в 
сектора на изкопаеми горива с три милиона. 

Това мнение бе споделено в панел 9, където беше обсъден потенциалът на 
кръгова икономика за създаването на работни места. Бяха  дадени цифри за 
енергийния преход, в повторното производство, ремонта и лизинговите бизнес 
модели във Франция с 450,000 възможни нови работни места, създадени он-лайн. 
Въпреки това, Рифкин подчертава, че парите все още се изразходват за 
"инфраструктура от втората индустриална революция във всеки регион на Европа, 
15 до 20 години след нейния пик". ЕС ще трябва да инвестира по различен начин.  

 Справедлив преход 

Luc Triangle, генерален секретар на Европейския синдикат industriAll, зададе серия 
от въпроси на Rifkin за това какво тази нова икономика би означавало за 
европейския социален модел? 

- Каква ще бъде цената на труда? - Каква ще бъде ролята на труда? - Каква ще бъде 
дефиницията на труда, доходите и минималната работна заплата? - Как ще се 
променят трудовите договори? Как фирмите ще сключват договори, ако те намират  
работниците от интернет? - Как ще се провежда колективно договаряне от страна 
на синдикатите? 

 Според Triangle, Рифкин не е бил ясен по тези въпроси в своята презентация. 
Ключовият момент, според Triangle е, че трябва да има "справедлив преход", при 
който работниците не са повлияни отрицателно. Той се съгласи с Рифкин, че 
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синдикатите и работниците трябва да бъдат в основата на дебата: "Става въпрос за 
нашите доходи и нашето благосъстояние." Той изрази загриженост във връзка с 
прехода към "по-неравно общество, където богатите ще станат по-силни, защото те 
ще притежават цифровите платформи." 

Triangle призова за подходящо обучение, за да се осигури "хората да не бъдат 
изгубени по време на този процес". Работниците, които са загубили работните си 
места в прехода, трябва да могат да си намерят работа в новата икономика. 
 

"Избягване на новите неравенства": работни места, обучение и образование 
Susanna Camusso, генерален секретар на CGIL, каза, че както високо 
квалифицираните работници с високи нива на знания се нуждаят от защита, така и 
по-ниско квалифицираните работници се нуждаят от нея. Тя призова за гаранции, 
че всички работници ще бъдат обучени в новата икономика, така че те ще имат 
работа. Camusso подкрепи необходимостта от непрекъснато инвестиране, но смята, 
че това не се случва в действителност. ЕС, каза тя, трябва да се движи в посока на 
публичните инвестиции ", за да се избегне умножаването на нови неравенства". 

 Laurent Berger, генерален секретар CFDT, каза, че „Тъй като следващите две или 
три поколения ще живеят в период на преход, въпросът, който се нуждае от 
отговор не е къде отиваме, а как да стигнем до там". Според него,  все още има 
липса на баланс между труда и образованието: как би могло да се гарантира, че 
хората ще намерят правилните работни места? По отношение на работното време, 
той запита как работата и свободното време "могат да бъдат съгласувани". 

Темата беше разгледана в панел 11, занимаващ се с интензификацията на труда, 
която се е увеличила между 2005 г. и 2013 г. Данните показват, че разширяването 
на интензификацията на труда възниква успоредно с разпространението и 
използването на ИКТ инструментите. Когато използването на ИКТ в работата е 
повече от три часа на ден (интернет, интранет, имейли), интензификацията на 
труда нараства значително. Camusso изрази загриженост за образователната 
система, в която на учениците се преподават толкова много професии, че 
основното знание е оставено на заден план. То все още е необходимо, наред със 
специализираните познания, когато се осъществява връзка между технологиите. 

Бергер е притеснен, че икономиката на споделянето все още може да се докаже, 
че е несправедлива. Той попита какво следва за правителствата по отношение на 
данъчното облагане. "Това е важно за начина, по който ние се борим като 
синдикат." 
Повтаряйки Berger, Triangle попита каква ще бъде ролята на държавата, когато се 
стигне до данъците. Как правителствата биха плащали за обществените услуги, без 
да облагат с данък доходите? 
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Колективното договаряне в икономиката на споделянето 

Luca Visentini, генерален секретар на ЕКП, говори за трудностите на колективното 
договаряне в новата икономика. Той  подчерта, че Uber "не е иновативна фирма и 
не е пример за икономика на сътрудничеството". Тя  експлоатира шофьорите, не 
винаги плаща данъци и не  защитава адекватно своите работници. Той каза, че най-
ефективният инструмент за синдикатите, за да се справят с тези проблеми е 
колективното договаряне. Но, според него, това  ще бъде трудно, тъй като 
работниците са трудно достъпни, предвид естеството на новата икономика. 

По време на дискусията в панел 19 имаше също така призиви за политическа рамка, 
за да се засили, разшири и защити колективното договаряне. Нейният обхват 
трябва да бъде разширен, за да обхване нарастващия брой работници, които не са 
наети в юридическия смисъл, но са по-скоро извън системата на договаряне, като 
работниците в тълпата (crowdworkers), самостоятелно заетите и свободните 
професии. 

Необходими са решения и Visentini похвали моделите, използвани от 
скандинавските синдикати, при които са установявани контакти със самостоятелно 
заетите в различни сектори. Те са били включени в рамков колективен трудов 
договор, съдържащ стандарти за доходите, социалната защита, работното време и 
пенсиите. Синдикатите ще съдействат в преговорите с работодателите и ще 
гарантират стандартите в договора да бъдат изпълнени.  

"Това може ли да се счита за първи опит да се отговори?" попита Visentini. 
"Какво можем ние, синдикатите, да направим, за да предоставим на работниците 
решения, независимо от статуса им?" "Въпросът, който трябва да зададем е, дали 
ние сме профсъюзи от втората индустриална революция? И как можем да се 
превърнем в синдикалисти за третата индустриална революция, която ще бъде на 
бюрото ни скоро", заяви Triangle. 

Организиране на представителите на поколението от новото хилядолетие 

Rifkin посочи, че синдикалното движение в момента е в същото положение като 
фирмите при втората индустриална революция. Синдикатите "дават промишлени, 
технически, социални, стратегически и политически отговори, съответстващи на 
тези компании, които контролират капитал, но които сега са в безпорядък." Той 
каза, че кооперациите, заедно с малките и средни предприятия и ново 
стартиращите предприятия, могат да организират логистичен интернет, като 
Amazon, като алтернатива на големия бизнес. "Това може да се направи отстрани, 
ако синдикатите работят с тези групи, за да ги организират". Ако такъв  органайзинг 
не се случи, ще има "повече Amazons ", каза той. Рифкин постави под въпрос 
опасенията, че фирми като Uber ще доминират на пазара. "Мислите ли, че Uber ще 
може успешно да хване всеки един таксиметров шофьор в света? Няма причина 
тези шофьори да не могат да образуват кооперации, да използват същия GPS и да 
бъдат синдикализирани. " 
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Рифкин обясни, че тъй като младите хора се връщат към организиране на 
кооперации, ролята на синдикалното движение е да се гарантира, че те са напълно 
защитени, Относно заплатите Рифкин каза, че младите хора са "социални животни, 
които не искат да им се плаща за «правене на нищо", тъй като те желаят да 
допринесат и да добавят стойност. Дългосрочната заетост се движи към сектора с 
нестопанска цел, в който синдикалното движение трябва да има присъствие. 
"Пазарът ще стане по-автоматизиран, но причината заетостта да се премества към 
сектора с нестопанска цел, е, че той се нуждае от човешки същества", каза Рифкин. 
"Няма да видите роботи да подготвят мозъците на децата да станат социални 
същества," заяви той. 

Рифкин коментира, че за разлика от големия бизнес, синдикатите не са били 
успешни в привличането на млади хора, нещо, към което той е критично настроен. 
Ключът, според него, е кооперациите и синдикатите "да се обединят и да станат 
част от действието. Синдикатите трябва да организират младежите, които трябва 
да знаят, че не могат да се организират с кликване върху едно приложение (app). 
Трябва да се насърчи цифровото поколение да се организира и мобилизира. 
Покажете им, вашия дух и мъдрост, за да ги насочите по правилния път". 
 

ПЛЕНАРНА СЕСИЯ В – TЕХНОЛОГИЯТА 

 
Как могат синдикатите да организират онлайн работниците? 
Влиянието на технологиите върху днешната работна среда беше основната тема на 
пленарната сесия В, като въпросите бяха центрирани върху ролите на синдикатите 
в защита на онлайн работниците. В един свят, който все повече се определя от 
работата, наред с развитието на икономиката на споделянето с 3,5 милиарда души 
дигитално свързани хора, съществуват рискове за работниците, базирани онлайн. 
Mark Graham, професор по Интернет география в Оксфордския институт по 
интернет на Университета в Оксфорд, каза, че свързаността променя практиките по 
наемане и заетост и води до проблеми. 

Докато търсенето на онлайн работа е съсредоточена върху ЕС и САЩ, предлагането  
на онлайн - труд има по-глобален обхват, включително страни в Африка и Азия, 
като Индия, Филипините и Нигерия. Поради огромния дисбаланс между търсенето 
и предлагането, съществува свръхпредлагане на услуги, които според Греъм  
намаляват силата на колективно договаряне на цифровите работници, а това води 
потенциално до "надпревара към дъното". Той даде пример с уебсайта ‘upwork. 
com’, където клиентите изброяват работните места за онлайн работници, за които 
правят оферта. Това включва работа в области като писане, графичен дизайн и уеб 
програмиране. Пример за една такава работа рекламирана за $ 50  е спечелването 
на търга от оферта само за $ 23. Спечелилият търга след това преминава към друг 
работник само за $ 3,50.  

"Проблемът е, че цифровите работници по идея са принудени да се състезават 
един срещу друг. При липсата на физическа близост, някои онлайн работници се 
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отнасят с присмех към идеята за присъединяване към профсъюз, като "нелепо 
понятие". Те познават други кандидати за работа, които са готови да бъдат 
третиран по-зле от тях ", обясни Греъм. Много онлайн работници се класифицират 
като предприемачи, работещи на свободна практика и временни работници, които 
"получават рисковете на предприемачеството, но не и наградите. Ако работниците 
оттеглят услугите си, поради лошите условия, има други, готови да заемат мястото 
им. " 

Той добави, че проблемът с опитите да се регулира онлайн светът е в това, че 
много хора считат, че страните нямат никакъв суверенитет върху интернет, като  
подчертават, че мнозина вярват, че онлайн работните места са се превърнали в 
"нерегламентирани и нерегулируеми". Обратно на това, Греъм твърди, че в 
Интернет винаги има икономическа география, и като разберем как той работи, 
ние можем да работим, за да се прилагат по-добре правилата и нормите, които ще 
подобрят живота на тези, които го използват. 

Цифров съюз 

Средството да се сложи край на експлоататорските практики спрямо онлайн 
работниците, според Греъм, е да се организират цифровите работници. Това би 
могло да бъде организация, създадена по  транснационалните линии, 
обединяващи различни онлайн работни групи под една «шапка». Алтернативно, тя 
може да бъде под формата на кооперация или по-свободен колективно на 
работници: които все още се стремят да упражняват власт като група, а не като 
индивиди, работещи в мрежа. Друга възможна стратегия, като се има предвид 
географски разпределения характер на сектора, е това, което Греъм описва като 
"цифрови пространства на съпротива", които включват онлайн "цифрови стачни 
постове", като например Facebook групи, в които могат да се подават обратна 
информация и жалби. 

Навлизане на "обществото на роботи" 

Bettina-Johanna Krings, ръководител на изследователска област "общество на 
знанието и политика на знанието", ITAS-KIT, Карлсруе, започна с въпроса: 
"Навлизаме ли в общество на роботи? Ако отговорът е да, как? " Нейната 
презентация беше разработена върху пролиферацията на роботиката и системите 
за автоматизация в световен мащаб, в сферите на здравеопазването, автомобилите, 
селското стопанство и науката. "Роботите и системите за автоматизация са успех. 
Развитието на системи от роботи има важно значение по отношение на бъдещите 
общества, по-специално за процесите на развитие, научните изследвания и 
иновациите.  

 Те биха могли да разрешат проблемите на работата и проблемите на пазара на 
труда, както и такива въпроси на обществото, като демографските промени, 
допълни Krings. Според нея, взаимодействието човек-машина не е достатъчно 
анализирано. "Кой за какво отговаря? Технологията е от решаващо значение във 
взаимодействието човек-машина, но ние не знаем достатъчно за това ", заяви тя 
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Тя обясни, че даването на възможност на хората и роботите да работят заедно, 
рамо до рамо, повдига правни въпроси и въпроси на сигурността, което води до 
въпроса за това кой какво контролира? "Много хора считат, че страните нямат  
никакъв суверенитет по отношение на интернет, много хора считат, че онлайн 
работните места са се превърнали в" нерегламентирани и нерегулируеми". 

В обсъждането в Панел 23, беше подчертано, че положителните или отрицателните 
последици от роботизацията зависят от това кой е собственик на роботите. Също 
така възникват предизвикателства за здравето и безопасността, свързани с 
роботите, включително физическите и психосоциалните рискове от 
взаимодействието, като стрес, натиск, неизправности и променящите се стандарти 
за ефективност. Това е в допълнение към други трудности, свързани с прилагането 
на законодателството и подзаконовите разпоредби, при която не е ясно къде  е 
отговорността. 

Модераторът на  Пленарната сесия Daniella Vincenti, главен редактор на Euractiv, 
попита Krings за ролята, която синдикатите биха могли да играят в оформянето на 
роботизацията. Според Krings, синдикатите трябва да помогнат за разработването 
на нови визии за цената на труда и да разработят "нова концепция за труда". 
Необходими  са също нови идеи за изграждане на институции и "повече фантазия 
за институционалната рамка". "Те трябва да работят сериозно върху социалната 
визия и новия начин на работа", заключи тя. 

"Ядосаният  високо-квалифициран работник" 

Ursula Holtgrewe, началник на отдел "Труд и равни възможности", Център за 
социални иновации (ZSI), постави въпроса: накъде върви трудът? 
В търсене на отговор, тя каза, че той става все по-глобално разпределен, с местни 
работни места, които се възлагат на външни изпълнители и мултинационални 
корпорации, намаляващи дейността си в западните страни и преместващи се в 
различни места в Югоизточна Азия. 

Макар тези фирми да стават "по-икономични", Holtgrewe каза, че това не е без 
рискове или слабости, като например загуба на контрол върху основните 
компетенции и загуба на сътрудничество и координация. "Изграждането на голяма 
технологична инфраструктура разчита на човешката координация и 
сътрудничество." Това води до появата на "ядосания високо квалифициран 
работник", каза Holtgrewe. "Това се дължи на чувството на неудовлетвореност и 
несигурност, тъй като тези работници, които се очаква да създават стойност, са под 
натиск, постоянна оценка и сравнение с конкуренцията в световен мащаб". 

Трябва  да бъдат установени повече "платформени кооперации", управлявани от 
работниците, които си сътрудничат, а не се конкурират помежду си, каза Греъм. 
Вместо да имат пазарно ориентиран дизайн, те трябва да бъдат създадени на 
принципа на сътрудничеството. Той свързва въпроса за това дали синдикатите 
трябва да станат платформено базирани с необходимостта от създаване на такива 
платформени кооперации, където работниците споделят възнагражденията си - 
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това би било положително развитие. Докато Krings призова синдикатите да се 
съсредоточи върху социалните, а не върху технологичните визии, Holtgrewe твърди, 
че не всеки бизнес е глобален и следователно, трябва да има място за 
националното регулиране.  

Ролята на синдикатите в икономиката на споделянето 

По време на дискусията беше поставен въпросът биха ли могли синдикатите да 
играят роля при определяне на минималните условия и стандарти в икономиката 
на платформи? Греъм се съгласи, като каза, че е необходимо по-добро регулиране 
в страните, където са клиентите. Той призова за ясни насоки, тъй като никой не 
знае какво да заплати на платформените работници, поради липсата на регламент. 
Докато фирмите не искат да плащат високи възнаграждения на работниците, те в 
никакъв случай не искат да плащат най-евтино. Тези компании имат затруднения 
при решаването какво би представлявала една справедлива цена за работниците в 
платформената икономика. Ще бъде минималната работна заплата или най-
ниската заплата това, което работниците са готови да приемат? 

Като решение за подобряване на правата на онлайн работниците, той предложи 
"фондация за справедлив труд на цифровите работници ", подобно на фондацията 
за  справедлива търговия, използвана за компенсиране на кафе производителите. 
"Това ще сертифицира цялата верига на стойността, така че хората ще бъдат 
щастливи, че тази дейност се извършва с отчитане на етичните стандарти."  

Промяна на подхода 

Повдигнат беше и въпросът дали е необходимо синдикатите да променят подхода 
си в предлагането на подходяща информация за младите цифрови работници, 
които имат нестандартно работно време и може да не са наясно със стандартите 
или имат различни ценности. Синдикатите, които имат най-голямо влияние са все 
още са тези, които участват в "физически събирания", каза Holtgrewe. Тя предложи 
комбинация от двата подхода, като профсъюзите посещават местата, където 
младите онлайн работници са склонни да се събират. "Става въпрос за постигане 
на правилния микс от това, което е старо и доказано и това, което е ново и 
свързването на тези сфери. Това е трудно да се направи, но то може да работи. " 

Krings се съгласи, но спомена, че "въпросът е дали ние трябва да знаем в 
подробности какво е трудът", добавяйки, че е "трудно да се намерят 
стандартизирани форми".  Макар че е лесно да се твърди, че трябва да бъдат 
установени минимални стандарти за онлайн работниците, "хората, които работят 
за ниски заплати все още ще служат като магнит". Той повтори, че трябва да бъде 
решен проблемът с високоплатените работни места, които се препакетират и 
препродават за ниски заплати. 
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ПЛЕНАРНА СЕСИЯ Г – ЗАЕТОСТ 

Raymond Torres, директор на изследователския отдел на МОТ, очерта общата 
картина. Той се фокусира върху три теми: основните тенденции при заетостта, 
новите технологии и заетостта, както и прогнози. Глобалният растеж и работни 
заплати намаляват. Има недостиг на 50 до 60 милиона работни места в световен 
мащаб и много работни места са уязвими и неплатени. Трудовите правоотношения 
се променят, появяват се много междинни статуси, като например работа на 
свободна практика. Доходите от труд изостават от производителността и от януари 
2016 г., ръстът на средната класа в света се е забавил. 

Той отбеляза, че процесът на творческа деструкция вече е налице в новото 
взаимоотношение технология / заетост. Създават  се нови продукти и има по-
голяма възможност за индивидуализиране на услугите за клиентите. Нерутинните 
професии са във възход. Тези промени означават, че не е достатъчно просто да се 
повиши общото образователно ниво. Отговорът трябва да бъде по-нюансиран, тъй 
като някои квалифицирани работни места намаляват. Това изисква по-различен 
политически подход към образованието. Рискове за заетостта от цифровизацията 
бяха предмет на дискусия също и в  Панел преминаването  от една работа  към 
друга може да доведе до ситуация, в която биха могли да съществуват "цифрови 
губещи". Някои работни места могат да изчезнат от  пазара в рамките на десет 
години. От друга страна, някои много висококвалифицирани работни места могат 
да се появят. Въпросът е дали европейската образователна система е достатъчно 
силна, за да отговори на  бъдещите нужди на промишлеността. Ако не е, 
инвестициите могат да бъдат загубени. 

Торес посочи как производственият процес става все по-фрагментиран, а 
производствените единици по-малки. Включени са различни лица са, но не 
непременно чрез компания. "Платформите стават все по-важни, отколкото 
фирмите в новите световни вериги на стойност", каза той. 
"Имаме нужда от нова стратегия за оформянето на света, който се появява, за да се 
осигури, че новата технология се използва за благополучието на обществото, за да 
се подобри мрежи, осигуряване на добри работни места и зелена икономика." 
Той призова за нова стратегия за оформянето на света, че се очертава да се осигури 
на новата технология се използва за благополучието на обществото, за да се 
подобрят мрежите, за осигуряване на добри работни места и зелена икономика. 
Това изисква нова роля за регулирането на труда, социалната защита - особено за 
самостоятелно заетите - умения и социалния диалог. МОТ може да играе ключова 
роля в тези области. 

Заплашителни сценарии с  "щипка сол" 

Dominique Méda, директор на IRISSO-UMR 7170, Университета в Париж-Dauphine, 
въведе нотка на предпазливост в прогнозите за въздействието на роботизацията. 
Тя разкритикува учените, които възприеха и повтарят идеите за цифровизация и 
роботизацията, без анализ на оригиналните изследвания, които водят до тези 
заключения. По-специално, тя постави под въпрос широко цитирания сценарий, че 
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47% от работните места в САЩ ще се извършват от роботи. Всички прогнози, 
добави тя, трябва да се вземат с "щипка сол", тъй като някои от изследванията, на 
които те се основават, са "много спорни" и предлагат "тревожни прогнози". 

Méda резюмира това, което много от участниците казаха относно това какъв ще 
бъде трудът в бъдеще: той ще включва по-голямо сътрудничество, производството 
няма да се осъществява в големи компании и единството на време и пространство 
ще изчезне. Ще има по-малко различия между професионалния и семейния живот, 
повече работа в облак и повече хора ще станат свой собствен работодател. 

Според нея, докато машините могат да заменят хората в някои отрасли на 
промишлеността, съпротивата на работниците и потребителите на роботизацията 
не бива да се подценява. "Замяната на хората с роботи не е единственото решение. 
Възможно е реално сътрудничество между хората и роботите", каза тя. 

Подобно на други преди нея, тя посочи нарастващото влияние на платформите, 
които предлагат работа, но не поемат отговорност за тези, които осигуряват тази 
работа, тъй като концепцията за работодател се променя. За да се предотврати 
компании като Uber да заобикалят регламентите, тя предлага, че 
законодателството да обхване всички форми на услуги. 
Наред с технологичната революция, тя напомни на аудиторията да не забравя 
екологичното преустройство и необходимостта да се грижи за потреблението на 
суровини. Méda призова за по-справедливо разпределение на работата сред 
цялото население и за намаляване на работното време, ако работните места са 
изложени на риск. Посочвайки силната връзка между членството в синдикати и 
качеството на заетостта, тя напомни централната роля, която синдикатите могат да 
играят в този дебат.  

МВФ увеличава фокуса върху заетостта 

Prakash Loungani, съветник в отдел изследвания на МВФ, посочи, че безработицата 
в цифровата икономика не е неизбежна. "Тя е това, което ние го избираме да 
бъде", каза той. Той обясни как организацията се опитва да промени своите 
виждания за безработицата, институциите на пазара на труда и синдикатите. Сега 
се обръща повече внимание на разпределителните последици от икономическото 
развитие и политики, тъй като неравенството намалява продължителността на 
растежа, докато преразпределението, освен ако не е крайно, не го прави. 
Сред двигателите на нарастващото неравенство, той идентифицира спад на 
синдикалното членство, либерализацията на капиталовата сметка и фискалната 
консолидация, по-известна като строги икономии, тъй като заплатите в публичния 
сектор са орязани. 

Има все по-голямо признание, че политиките на пазара на труда изискват баланс 
между насърчаване на ефективността и защита на работниците. В миналото, 
призна той, се е обръщало твърде много внимание на първата. На микро ниво, 
щедрите обезщетения за безработица трябва да вървят ръка за ръка със защитата 
на заетостта, която не трябва да е прекомерна. На макро ниво, икономиките трябва 
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да са способни  да се направят необходимите промени, за да отговорят на 
шоковете в цялата икономика. За постигането на тези условия, институциите на 
колективното договаряне и доверието между страните са от съществено значение. 
Loungani потвърди, че МВФ определя все по-голямо значение на безработицата - 
за разлика от финансовата стабилност - в политическите дискусии. Това включва 
сериозно отношение към социалната цена на безработицата и приемане на 
двустранен подход, който цели повишаване както на съвкупното търсене, така и на 
и предлагането. Друга особеност е подкрепата на МВФ за количествено 
облекчаване, фискални стимули и призив за повече инвестиции. 

Тъй като МВФ не е ключовата агенция по отношение на въздействието на 
цифровизацията върху заетостта, той взема предвид изследванията на МОТ, ОИСР 
и ЕПИ и гарантира това да бъде отразено в неговите министерски политически 
дискусии. Той припомни на участниците, че страховете за възможни загуби на 
работни места заради роботите не са нови. Те са били изразяване вече повече от 
100 години. Но, както той посочи, нарастващото използване на банкомати в САЩ 
доведе също и до увеличаване на банковия персонал, който повиши уменията си, 
за да се справи с по-сложни задачи. Като цяло, Loungani обрисува картина на по-
загрижен МВФ, който сега изглежда търси начини да реши с по-голямо съчувствие 
проблемите с безработицата, причинена от изместването на търговията и 
технологиите по-съчувствено. 

Това описание беше енергично оспорено  от един участник. Той разкритикува 
политиката на строги икономии на МВФ и многозначително попита дали 
коментарите на  Торес са били "упражнение по  маркетинг». 
 Директорът  на МОТ отрече предположението: "Нищо, за което ние сме се 
застъпвали, не е било срещу стабилните отношения на заетост" 
Той призова синдикатите да изразят опасенията си, ако те виждат дихотомия 
между подкрепените от мениджмънта изследвания и това, което всъщност се 
случва на местно ниво в отделните страни. "Най-добрата роля на синдикатите и 
гражданското общество, която могат да играят, е да ни предизвикват и да ни 
държат честни", каза той. 

Необходими са изясняване и сигурност на новите отношения на заетост 

Veronica Nilsson, заместник-генерален секретар на ЕКП подчерта сегашните високи 
нива на безработица: 8% в Европа (в сравнение със 7% преди седем години) и 10% 
в еврозоната. Налице е леко възстановяване, но не достатъчно, за да създаде 
повече работни места. 

Временните договори се увеличават, като представляват около 15% от всички 
работници, както се увеличават и работата на непълно работно време и фалшивите 
самостоятелно заети лица. Договори за една седмица или дори за един ден вече 
могат да се видят във Франция и Испания. В Испания, една четвърт от всички нови 
договори са за по-малко от седмица. Тенденциите водят до неравенство и бедност 
при работещите, като около 10% от работниците са в риск. 
Nilsson запита дали сегашните трудови договори са годни за бъдещето, тъй като 
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промените в характера на работата не са само резултат на технологичния напредък, 
но също така и на натиска да се намалят разходите. "В дългосрочен план, ние не 
можем да се конкурираме като орязваме заплатите". 

Скорошно решение на Европейския съд дефинира трудовото правоотношение, 
като «да се прави нещо под ръководството на някой друг за възнаграждение». От 
гледна точка на синдикатите, това определение, както и правата, които то съдържа, 
трябва да обхваща онлайн платформите и работата в облак, признавайки 
трудовото правоотношение, което съществува. То трябва да бъде придружено от 
европейски регламент на онлайн платформите и забрана за онлайн платформи, 
които вземат процент от заплащането на работника. 
По-късно, Nilsson призна, че регулирането на пазаруването е основен проблем, 
когато фирмите и платформите се опитват да заобиколят както трудовото и 
данъчното законодателство и призова за глобално решение. Торес отбеляза, че 
МОТ има световни стандарти в тази област и те трябва да се прилагат. Той обясни, 
че Германия, като настоящ председател на Г-8, лансира инициатива за 
компенсиране на жертвите на злополуки и лоши условия на труд. 

В подобен дух, като част от опитите да се организират работниците в цифровата 
икономика, Méda препоръча  да се насърчат повече хора да стартират фирми със 
служители и да запознаят дружествата- майки с техните отговорности за 
действията на техните поделения. Nilsson свърза тези въпроси директно с по-
широката икономическа политика на ЕС. Тя изрази изненада, че те не са 
разгледани в националните докладите на държавите в рамките на Европейския 
семестър и препоръча на Комисията направи това в следващия кръг на доклади, 
който започва през есента.  

 

ПЛЕНАРНА СЕСИЯ  Д - УСЛОВИЯ НА ТРУД 

 
Ursula Huws, професор по труда и глобализацията от Училището по бизнес към 
Университета на Хертфордшир, каза, че тъй като тя е започвала да изследва 
влиянието на технологиите върху труда през 1976 г. тя е видяла повтарящ се модел. 
Всяка криза е била последвана от масова безработица, глобално преструктуриране 
на капитала и огромни инвестиции в нови технологии. След това, пет- шест години 
по-късно има нов индустриален пейзаж и дебатът се поляризира между 
утопичните оптимистите и обречените на отчаяние. Такъв е случаят отново сега. 
Тя твърди, че въпреки някои твърдения за обратното, считащи, че преди това е 
имало малко реална промяна в следвания модел на работа. Около 30% от 
работната сила в повечето страни-членки са били в сигурна заетост с около 15-16% 
самостоятелно заети лица. 

Въпреки това, този път тя счита, че се очертава "нова парадигма на организацията 
на труда". Тя се характеризира с масивна концентрация на капитала и увеличаване 
на доминирането на мултинационални компании. Налице е разпространението на 
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информационните и комуникационните технологии, с почти универсален мобилен 
достъп до интернет. Глобалното разделение на труда както в производството, така 
и в услугите достигна критична маса и прие две форми: на движението на хора към 
работните места и на  движението на работните места към хората. Налице е нова 
вълна на автоматизация, докато офшорният аутсорсинг е унищожил много 
традиционни работни места в Европа. Новите работни места са на различни места, 
създавайки различни модели на пространствена дифузия. 

Huws идентифицира формализирането на сивата икономика, като 
разпространението на явлението Uber, създавайки нов начин за натрупване на 
капитал и монетаризиране на личния живот. В допълнение, развитието на 
дейностите на самообслужване, като он-лайн резервация и закупуване на билети 
трансформира платената работа в неплатен труд. Тя идентифицира ключовите 
тенденции: - нарастващото използване на онлайн платформи за управление и 
наблюдение на работата; - По-широка стандартизация на задачите; - Растеж на 
непризнатите и не възнаградени задачи, свързани с потреблението; - Данни от 
онлайн дейности се използват за определяне на цели за мониторинг на 
изпълнението, включително рейтинг на клиенти;  - Повишаване на очакванията 
работата да се извършва извън пространствените и времевите граници на 
традиционните работни места и на база 24/7; - Размиването на границата между 
платен и неплатен труд; - Необходимост от актуализиране на уменията; - 
Необходимост от конкурентна самореклама в устройването на работа; - 
Увеличаване на непредсказуемите изисквания на работата. Творческите работници 
и работещите в публичния  сектор са в предната линия на тези промени. 
 

Цифровата революция се използва за капиталистически цели 

Simon Head, старши научен сътрудник в Института по публично знание в 
университета в Ню Йорк, смята, че цифровата революция е отприщила 
"безмилостните и хищнически аспекти на капитализма", без да има социални и 
реформистки движения, които да действат като противовес. 

Head започна с положителната оценка на развитието в САЩ  на Рифкин с аргумента, 
че американският икономист е "отвърнал поглед от това, което се случва сега в 
отношенията между капитала и труда". След като президентът Рейгън победи 
самолетните контрольори през 1981 г., беше подета офанзива срещу синдикатите. 
Това позволи на големи компании, като Amazon и Walmart,  да се намалят 
драстично синдикалната плътност. 

Head призна, че големите информационни системи помагат на науката да се 
повиши разбирането на човечеството за естеството на Вселената и на такива 
явления, като например изменението на климата. Това е автентично и обективно 
използване на научен проблем. Но, добави той, цифровата революция се използва 
също и за задоволяване на разнообразието на бизнес култури по начини, които 
правят "бъдещето доста ужасяващо". 
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Първият е в производството, където научните източници имат огромно влияние. На 
второ място, големи системи за услуги, като например Amazon и други, използват 
системи за анализ и програмиране на изключително строги техники за контрол и 
наблюдение. На трето място, технологията се използва също за "наблюдение на 
себе си и нашето поведение" за начина, по който корпорациите искат от нас да се 
държим. На четвърто място, големи компании, като Google, събират и анализират 
големи данни, увеличавайки изключително информацията, която те имат за частни 
лица. Крайното използване на информацията е от страна на държавата за целите 
на сигурността, често придружени с натиск от антитерористичните власти да се 
разводнят личните гаранции и гаранциите за правата на човека ". 

Признаването на уменията изисква регулиране 

Цифровизация и равенството на половете на работното място, беше темата, която 
разгледа  Jill Ръбери, професор по сравнителни системи на заетост в Училището по 
бизнес в Манчестър. Според нея, някои от причините за проблемите, с които 
жените се сблъскват, са подценяването и липсата на видимост на уменията на 
жените и различията при житейския път  на мъжете и жените. Според нея, 
признаването на уменията, зависи от степента на властта в трудовото 
правоотношение. В същото време, за да бъдат признати уменията, е необходимо 
регулиране, за да се даде възможност за валидиране чрез сертифициране. 
Регламентът следва да е законово определен и колективен. Той трябва да се 
използва, за да се установи диференцирано заплащане на различните умения и да 
подпомогне постъпването на работа.  

Според Rubery, работещите в облак споделят много от неблагоприятните условия, с 
които жените се сблъскват. Работата в облак няма механизъм за оценяване на 
уменията. Вместо това, тя представлява конкуренция в наддаването в страни с 
различни стандарти на живот. Тя привлича тези, които са изключени от 
стандартната заетост и включва кръстосано субсидиране от обезщетения, 
семейството и / или основната работа. Тя фрагментира времето, тъй като то е 
разделено на тесни конкретни задачи и се заплаща само извършената работа, но 
не и времето, прекарано в търсенето й. В заключение, тя предупреди, че 
цифровизацията може да намали работата на мъжете до равнището на заетост на 
жените. Необходимо е да се вземат мерки срещу изключването и да се запази и 
разшири стандартното трудово правоотношение. 

Patricia Vendramin, професор в UC Louvain, представи как цифровизацията 
потенциално води до повишаване на влошаването на условията на труд в Европа. 
Дигитализацията води до промени в задачите, професиите и работните места и 
създава нови и квази нови форми на заетост. Работниците стават "цифрови 
номади". Те са онлайн по всяко време в различни работни локации и отговорността 
за работата все повече се поставя на техните раменете. Различните форми на 
цифрови платформи поставят много различни предизвикателства към условията на 
труд и взаимоотношенията. Те замъгляват йерархиите и концепцията за работно 
място, смисъла и измерването на работното време, формирането на работните 
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заплати, границите между работа и личен живот, защитата на неприкосновеността 
на личния живот и управлението на времето и могат да повлияят на личното 
здраве и благосъстояние. 

Тя идентифицира риска от нарастващите неравенства между стандартните 
постоянни форми на заетост и различните нестандартни форми с нарастваща 
поляризация между високо и ниско квалифицирани платени работни места. 
Солидарност все повече се превръща индивидуализирана, тъй като светът на труда 
става по-малко структуриран. Това намалява обхвата на социалното 
взаимодействие и увеличава риска от разминаване между индивидите по време на 
работа и традиционни колективи и между работниците и институциите. 
Тъй като не е ясно как ситуацията ще се развива, Vendramin призова за по-
целенасочени изследвания върху различните сектори и професии. Тези 
изследвания трябва да се съсредоточат също и  върху образованието, за да се 
осигури, че се предлагат най-подходящите умения и обучение. 

Marie-Hélène Ska, генерален секретар на CSC-ACV и водещ на сесията, подчерта 
значението на тесни връзки между синдикалното движение и университетите 

Законодателството и социалният диалог могат да подобрят условията на труд 

Агнес Jongerius, евродепутат, Група на Прогресивния алианс на социалистите и 
демократите в Европейския парламент, обясни, че цифровата икономика е почти 
не е на вниманието на депутатите, предимно се обсъждат защитата на данните и 
правата на потребителите. Тя отбеляза, че в света на цифровите технологии, както 
може да се види с Uber и Facebook, няма ясна линия между капитала и труда. Това 
прави по-трудно за синдикалното движение да намери нова роля и да преговаря 
пълноценно в тази нова среда. 

Подобренията в условията на труд трябва да бъде задача на правителствата и на 
социалния диалог. Правителството трябва да определи минимални стандарти, а 
социалният диалог трябва да се стреми да договори по-високи стойности. Но в 
един все по-цифровизиран и глобализиран свят, тя се бои, че капиталът вече има 
повече власт върху труда. Jongerius призова синдикатите да лобират 
правителствата да признаят, че цифровизацията променя контекста на труда от 
национален към международен и да реагират по съответния начин. 
"Синдикатите трябва да оказват натиск върху политиците не да дерегулират, а да 
регулират и да направят цифровизацията въпрос не само за потребителите и 
неприкосновеността на личния живот, а и въпрос за работниците». 

Huws посочи дори още по-широка роля за синдикатите при отговор на въпрос за 
конкуренцията, с която МСП се сблъскват в лицето от компании като Uber. 
"Синдикатите трябва да надхвърлят изискванията, които се отнасят само  до 
техните членове", каза тя и добави, че трябва да провеждат  кампании по 
обществените изисквания, които защитават всички работници, независимо дали са 
синдикални членове или не.    
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ЕС трябва да избегне цифрови губещи и разделения 

В своята програмна реч, Гюнтер Йотингер, европейският комисар за цифровата 
икономика и общество, каза: "Ние живеем в условията на цифрова революция." Тя 
започва да обхваща всички сектори и "всичко, което може да се цифровизира, ще 
бъде цифровизирано". Той предупреди, че "тези, които имат данните имат силата". 
Това повдига основни въпроси за собствеността върху данните и 
неприкосновеността на личния живот на работниците и служителите. Защита на 
личните данни и електронните лични данни, трябва да се осъществява на 
европейско, не на национално ниво и той призова синдикатите да убедят своите 
правителства в логиката на този общоевропейски подход. Цифровизацията ще 
доведе до предимства и недостатъци на пазара на труда. Ще видим хора, по-
мобилни и гъвкави и изчезването на традиционните 9-5 работни дни. На другия 
край, работниците ще бъдат постоянно в контакт, така че може да бъде 
необходимо регулиране или колективно договаряне, за да се гарантира правото да 
не бъдат изключени от мрежата в определени моменти. 

Комисарят подчерта, че трябва да се направи всичко, за да се избегне да има 
цифрови губещи. Това изисква както цифрово обучение, за да се гарантира, че 
всеки има основна цифрова компетентност и повече ИТ специалисти, около 
150 000, по негови оценки."Т "Ако не можем да се отговорим на това търсене, това 
ще означава, че нашата образователна политика се е провалила", каза той. 
Йотингер посочи важността на подходящата инфраструктура и управление, за да се 
избегне опасността от цифровото разделение. Това разделение може да бъде 
между поколенията. Младите са склонни да бъдат "по природа цифрови", докато 
по-възрастните поколения изискват повече обучение. Разделението може да бъде 
между градовете и селските райони или между Северна и Южна Европа. 
Проблемът с младежката безработица може да бъде решен чрез развитие на 
цифровите умения сред младите хора. Социалният фонд на ЕС, Еразъм и 
инициативите за младежката безработица – всички те трябва да включват цифрово 
обучение между техните дейности. Комисарят присъедини гласа си към призивите 
синдикатите да бъдат включени в отговорите на нарастващата цифровизация на 
европейската промишленост. Комисията ще организира кръгла маса за дигитални 
умения и създаването на работни места през септември. Той покани за участие 
синдикатите 

Дебатът  за цифровизацията следва да обхваща всички въпроси 

Заместник-генералният секретар на ЕКП Петер Шерер се съгласи, че не трябва да 
има губещи от цифровата технология и че  са необходими големи инвестиции в 
инфраструктура. Той посочи, че някои държави-членки не разполагат с 
необходимите средства за това и това може да увеличи пропастта между 
печеливши и губещи. 

Scherrer подчерта необходимостта от ефективни правила – независимо дали на 
европейско или национално ниво - за защита на работниците. 
Scherrer посочи и други цели на синдикатите: съответното право на защита на 
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личния живот, осигуряване, че хората в цифровата икономика ще са част от 
системата за социална сигурност и желанието Комисията да решава всички тези 
въпроси чрез „по-цялостен подход, а не на парче".  

В отговор, Йотингер потвърди, че няма да има ограничения за темите на разговора 
на кръглата маса. "Ние се нуждаем от пълната картина - от роботизацията до  
социалните въпроси." Той добави: ". Сигурен съм, че няма да имаме едни и същи 
отговори на всички въпроси, но можем да постигнем общо разбиране". "Имаме 
нужда от по-силен ЕС, които може да управлява висококвалифицирания труд и да 
намали разликата между региони, страни и полове," и добави: "Ние можем да 
развиваме алтернативи и да вземем предвид това, което синдикатите и 
обикновените хора казват. 

 

ПЛЕНАРНА СЕСИЯ Е - КАК ДА СЕ ПРЕОСМИСЛИ ТРУДОВОТО 

ЗАКОНОДАТЕЛСТВО? 

 

Новата  парадигма 

Традиционната  структура на пазара на труда се фокусираше върху работниците и 
работодателите, каза Isabelle Daugareilh,  изследовател в CNRS в Университета в 
Бордо. Тя зададе въпроса: как трябва да се адаптира трудовото законодателство 
към новата цифрова работната среда? Тя се пита кое би било по-добре  - дали 
адаптацията или като се започне от нулата. "Може ли трудовото законодателство 
да обхване нови дейности или те трябва да попадат в рамките на нова категория?" 
Според нея, за предпочитане е адаптацията.  Цифровизацията  на работата 
размива границите между работник и работодател. "Проблемът е, че властта вече 
не се изразява както преди, тъй като отговорността на работодателите е 
отслабнала. 

По време на дебата беше изразена тревога, че цифровизацията е спомогнала за 
създаването монополни компании като Amazon, които имат платформи  за 
човешки ресурси, или като Daugareilh, описан като "октопод", който контролира 
работниците.  В този контекст може ли личният живот на работниците да бъде 
защитен, попита тя, отбелязвайки, че "законът не може да предложи нищо 
ефективно". Както и в пленарната сесия В, платформата "upwork.com" беше дадена 
като пример за това как една компания може да работи без континент или 
отговорност. И работниците и държавите са големите губещи в цифровата 
икономика, каза Daugareilh, добавяйки, че печалбите от "Uber в Париж отиват в 
Силиконовата долина". 

Обединение, организиране и подпомагане на цифровите работници 
Michel Bauwens, директор на Фондация P2P, направи разграничение между 
понятията “commons” и икономика на споделянето – като при първото стойността 
се създава чрез споделяне на знания, като Wikipedia, докато второто има негативни 
конотации за труда. Те включват работници, които се конкурират помежду си, 
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ниски заплати, и собственост, която остава частна. Той даде пример с Facebook, 
която упражнява централизиран контрол над технологията peer to-peer (партньор 
към партньор). Нищо от творческата стойност не се споделя с ко-създателите, в 
този случай абонатите. 

По отношение на трудовото законодателство, Bauwens каза, че стоката труд бавно 
намалява и частта на икономиката с тези нови форми на работа се увеличава. Той 
се оплака, че дихотомията, възникваща между автономните работници в по-
несигурно положение и подчинените или работниците на заплата. "Ако ние 
изоставен разделението между независими и подчинени работници, би било 
стъпка напред", подчерта той. Daugareilh смята, че работниците, за да се 
организират, те трябва да имат "колективни места извън дигитални компании". 
Модераторът на сесията Esther Lynch, Конфедерален секретар на ЕКП, призова за 
повече смелост в определянето на дневния ред за регулиране на платформената 
икономика. "Да постигнем предлагането на заплата по-ниска от минималната 
работна заплата да бъде признато за престъпление", предложи тя. 

За Bauwens, основното предизвикателство е да се осигурят "предимства при 
заплатите" за работещите на свободна практика и автономните работници. 
Решението е с трудова взаимопомощ. Той похвали примера на SMART в Белгия, 
която има 75,000 работници, като им предлага работно пространство и правна и 
финансова подкрепа. Той описва как подобен взаимен гаранционен фонд на 
организацията, в който членовете внасят малки суми, позволява фактурите да 
бъдат изплатени в рамките на няколко дни, "нещо много важно за независимите 
работници, които се притесняват с въпроси за наличните кешови потоци". 
Bauwens сподели и друго предложение: правно решение за установяване на 
„условия за виртуални заплати" за автономните работници. Той твърди, че това ще 
създаде равни условия и ще помогне за елиминиране на всяка "завист" сред 
независимите работници, когато виждат възприеманите привилегиите на заетите 
на работна заплата, в сравнение с тяхното собствено несигурно положение. 

Simon Deakin, професор по право в Университета в Кеймбридж, се съгласи с 
Bauwens по отношение  на трудовата взаимопомощ, твърдейки, че тя ще насърчи 
развитието на кооперации, както и като добра форма на сигурност на доходите. Но, 
според него те са твърде малко в споделената икономика, за да оказват влияние. 
Ето защо, ще се изисква нова рамка, тъй като сега те трябва да се конкурират с по-
големите фирми.   

Може платформената икономика да се регулира? 

Проф. Deakin обясни, че споделената икономика е трудно да се регулира. Това се 
дължи на законодателни изключения  от правните норми в САЩ за фирмите в 
интернет и електронната търговия. "Те има бизнес модел, базиран на регулаторно 
know how - те знаят как да заобиколят правилата и да използват всички вратички. 
Не е случайно, че бившият комисар Нели Крус бе назначена в борда на 
директорите на Uber. " 
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Подход стъпка по стъпка  

Що се отнася до преосмисляне на трудовото законодателство в областта на 
роботизацията, Michał Boni, евродепутат, ЕНП, призова за подход  случай по случай, 
тъй като се изискват повече знания. Той предупреди, че не трябва да има дискусия 
за законови промени, докато "няма по-добро разбиране на сегашното състояние 
на нещата". 

По отношение на отговорността и задълженията за действията на роботите, той 
каза, че решенията ще трябва да се доказват в бъдещето. Преминаването към нова 
парадигма може да наложи нова рамка, като например случая с автономни 
автомобили, които ще изискват законодателни промени за осигуряване, издаване 
на шофьорски книжки и правна документация. Според Boni, съществуващите 
правила относно защитата на данните, неприкосновеността на личния живот, както 
и собствеността на данните са адекватни на новите предизвикателства. 
Той призова за сътрудничество във всички области от бизнеса, законодателите и 
синдикатите в подготовката на мнение за регулаторната рамка в трудовото 
законодателство. Той отново подчерта, че само след оценка на заплахите и 
ползите, които роботизацията може да донесе, би могло да се мисли за рамката. 
Преминаването към нова парадигма може да се наложи нова рамка, като 
например случая с автономни автомобили, които ще изискват законодателни 
промени за осигуряване, издаване на шофьорски книжки и правна документация. 

Нова категория работници 

Хората, които създават своя собствена работа, се нуждаят от собствено си 
наименование и нов пакет от права, посочи Lynch, като осе запита дали това ще 
донесе никаква полза за работническото движение.  

Daugareilh вярва, че това ще изисква политическа дискусия и преосмисляне на 
принципите на основните права. Тя заключи, че пътят напред е създаването на 
общо трудовото законодателство с основните права за хората, които работят. "Ние 
трябва да мислим за основните и общите принципи за всички работници и аз 
вярвам, че е възможно", каза тя, като се аргументира, че сегментацията между 
отделните категории би  могло да създаде напрежение и конфликти между хората. 

Bauwens счита, че има съществена разлика между тези самостоятелно заети 
работници и самостоятелно заетите предприемачи, поради липсата на 
измерението печалба. Позовавайки се на "upwork.com", той попита, тъй като 
трудовото законодателство е национално, може ли то да предпази независимите 
работници, които са международни и не са обвързани с една държава членка на 
ЕС? Необходим  е цялостен подход, за да се разберат по-добре техническите 
проблеми, твърди Boni. Той предупреди: "Ние губим голямата картина" при 
обсъждането на трудовото законодателство и платформите. "Ние трябва да 
разберем всички въпроси, всички заплахи и всички предимства," каза той. В новия 
цифров свят е важно да се съсредоточим върху правата едновременно на 
работниците, потребителите и купувачите, подчерта той. 
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Той отново подчерта, че е необходим анализ "част по част" при обсъждането на 
новата рамка, независимо от това дали тя ще бъде регулаторна или не-регулаторна. 
Той заключи, че работната група на Европейския парламент относно роботиката ще 
поиска мнението на синдикатите по този въпрос, когато тя започне работа през 
есента. Той призова за по-тясно сътрудничество между синдикатите и на ЕП. 
Maxime Cerutti, директор на отдела за социални въпроси, BusinessEurope, заяви, че 
предизвикателството пред социалните партньори и политиците е да се подкрепи 
започналия процес на технологична промяна сега се случва. 

Това изисква баланс между такива фактори като конкуренция и защита. Той посочи 
съвместното изявление работодатели и синдикати, които наскоро се договориха за 
стажовете и чиракуването. Работодателите, каза той, биха искали да обсъдят със 
синдикатите и европейските и националните органи как да бъдат разработени 
бенчмарк-показателите, за да се насърчат европейските социални права. 
Що се отнася до Комисията, той посочи необходимостта от по-силна координация 
на националните политики, но предупреди срещу всяко подробно Европейско 
предписание 

Catelene Passchier, вицепрезидент на FNV, заяви, че предизвикателството 
технология се променя. Това се придружава от "един вид трик на изчезването", тъй 
като работодателите изчезнат от сцената. "Ние трябва да определим кой е 
отговорен и след това да намерим някой, с когото да преговаряме", каза тя, 
многозначително питайки работодателите: "Готови ли сте да се върнете на масата 
и да поемете отговорност и да спрете да изчезвате?" 
Това, което е необходимо, според нея, е да се комбинират мнението на 
синдикатите, че цифровизацията е заплаха с мнението на работодателите, че това 
е една възможност. В края на деня, каза тя, синдикатите и работодателите ще се 
договарят относно необходимостта за достоен и устойчив труд.  

Nils Trampe, Постоянен представител на DA, Асоциацията на датските работодатели, 
отхвърли мнението, че работодателите изчезват. "Мисля, че компаниите се 
адаптират към новите предизвикателства", но  скоростта на промяната означава, че 
те трябва да се адаптират бързо. Той посочи, че колективните трудови договори в 
Дания съдържат права за обучение и че квалификационният фонд предоставя 
финансиране за тези, които се нуждаят. 

Сам Hägglund, генерален секретар на EFBWW, отбеляза, че използването на роботи 
не е нищо ново в строителния сектор, където тежкият физически труд е в норма. Те 
са били използвани от архитектите от 1970 г. насам и сега все по-често в 
съвременното строителство. Строителният сектор има много реални 
самостоятелно заети работници, които нямат затруднения. Фалшивите  
самостоятелно заети са тези, които нямат никакви права, и тук се крият проблемите  
Той посочи, че изследванията показват, че фиктивната самостоятелна заетост прави 
сектора по-малко ефективен и конкурентен. Това означава, че намаляването на 
размера на фиктивната самостоятелна заетост в сектора ще бъде печеливша 
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ситуация за синдикати и работодатели с. Поради това, тя е често е в дневния ред на 
Европейския социален диалог в сектора. 

Дискусията потвърди, че има общо желание от двете страни на индустрията за 
конструктивен социален диалог на европейско ниво. Въпреки това, Passchier 
изрази разочарование от текущото състояние на нещата. Тя твърди, че 
договореностите трябва да бъдат засилени, за да се покаже, че Европейският 
социален диалог е от значение и може  да има трансгранични ползи както за 
работниците, така и за ЕС като цяло. Trampe защити по-рестриктивната роля на 
социалния диалог. Той трябва да бъде ограничен до умения и обучение, а 
държавата да се грижи за социално-осигурителните въпроси, а европейските 
политици с конкурентното право.  

Резюме  

Jacki Davis обобщи трите дни на интензивна дискусия за "оформянето на новия свят 
на труда". Преобразяването на света на труда носи безпрецедентна промяна, 
предлагаща възможности и също огромни предизвикателства: могат да се 
създадат работни места, но и много могат да бъдат унищожени. Тя обобщи 
основните теми, въпроси и препоръки на конференцията в 10 кратки послания: 

1. Необходимост да се поддържа растежът и да се  създават качествени 
работни места. Може ли това да бъде постигнато от ЕС? Ще има ли справедливо 
разпределение на ползите от цифровизацията и предотвратяване на по-нататъшни 
неравенства? "Ние трябва да избегнем ситуацията на цифрови печеливши и 
губещи" 

 2. Налице са както еволюция, така и революция в икономиката. Еволюцията 
се случва  по отношение на несигурните работни места, бедността при работещите 
и ниските заплати, всички те вече са съществували. Революционната част е в това 
как тези тенденции се изострят. "Но всъщност колко революционно е това?" "Това 
старо вино в нови бутилки ли е - старомодният капитализъм, който използва 
новите технологии, за да експлоатира работниците?" Дали всъщност икономиката 
на споделянето е нещо подобно?  

3. Революцията не може да бъде спряна, така че от политиците, синдикатите 
и другите участници зависи оформянето на света на труда. Технологията и 
роботите могат да променят света и могат да бъдат регулирани. Дали това е добро 
или лошо зависи от това кой е собственик на технологията. 

4. Европа не е на правилния път в момента. Настоящите политики не са в 
състояние да се справят с проблемите. Дебатът за социалното измерение на 
единния цифров пазар не получи никакво внимание. 

 5. Едно единствено решение, подходящо за всички" няма да работи. 
Необходим е набор от мерки в различни области. В някои случаи няма нужда от 
ново законодателство, като например в областта на защитата на данните. Но в 
други области законът е неадекватен и се нуждае от радикално преосмисляне. 
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Предвиждането на промяната е императив. "Вие не можете да планирате 
публичната политика за нещо, което не можете да предвидите". 

6. Всички трябва да работят заедно, чрез консултации и преговори. Това е 
голямо предизвикателство в един свят, където е все по-трудно да се 
идентифицират работникът, работното място и работодателят. Повече дебат е 
необходим за това как да се предприеме колективно договаряне. Как може 
работниците да бъдат убедени, че те се нуждаят от синдикатите, за да ги 
представляват?  

7. Необходим е  холистичен подход, за да се отговори на опасенията за 
разширяване на неравенствата. Докато някои може да натрупа огромни 
възнаграждения, други могат да загубят значително. За да се предотврати този 
сценарий, действията трябва да бъдат координирани в цяла Европа на национално 
и секторно ниво. 

8. Уменията, обучението и ученето през целия живот са от съществено 
значение за преодоляване на неравенствата. Бяха изразени много опасения 
относно възможностите за дигитално разделение между тези, които имат 
необходимите умения и тези без такива умения. Това би могло да подкопае 
основите на обществото. Прогнозирането  на уменията е от съществено значение 
за осигуряването на необходимото обучение в новата икономика. 

 9. Изисква се холистично, изчерпателно и "обединяващо" мислене. Такива 
въпроси, като дигиталната революция и данъчното облагане са преплетени и 
оказват влияние върху обществото като цяло.  

10. Изследванията са от ключово значение, за да се дадат на синдикатите и 
гражданското общество "амунициите", необходими за повишаване на 
информираността за основните предизвикателства, за предлагането на нови 
решения и да се отговори на въпросите и да се държат политиците отговорни, 
когато не действат. 

Обобщавайки богатите прозрения от шестте пленарни сесии, 24-те панелни 
дискусии и изказванията на над 160 лектори, Дейвис заключили, че синдикатите 
могат да действат като силен лидер в тази икономическа трансформация. Но те все 
още не са се възползвали от тази възможност.  

Бъдещето ще бъде сигурно в ръцете на синдикатите. 
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ПРЕГЛЕД НА ИЗСЛЕДВАНИЯТА 

КОНТЕКСТ - КАКВО Е ДИГИТАЛНА ИКОНОМИКА? 

През последните няколко години проблемите, свързани с дигиталната революция 
и нейния ефект върху индустрията, икономиката и пазара на труда са в центъра на 
засилен политически дебат и академичен интерес. Основен фокус на дебата е 
четвъртата индустриалната революция, състояща се от развитието на 
информационните технологии, съчетани с роботизацията, автоматизация на задачи, 
интернет на нещата, 3D печат, коли без шофьори, безпилотни самолети и т.н., 
платформи, рабата в облак и др. В индустрията най-популярната фраза за 
дигиталната революция е "Индустрия 4.0", която представлява новата цифрова, 
кибер-физически свързана ера, четвърта индустриална революция, задвижена от 
интернет, което позволява физическият и виртуалният светове да се слеят. 

Ерата на цифровите технологии трансформира нашите общества и икономики чрез 
въвеждане на нови начини за използване и предоставяне на услуги, създаване на 
нови производствени процеси и производството на големи количества данни и 
информация. Преходът към цифрова икономика е от решаващо значение за 
конкурентоспособността на икономиката и за растеж и работни места и създава 
потенциал за по-ефективно използване на ресурсите. 

Икономиката на споделянето е бързо развиваща се бизнес тенденция, която 
включва разнообразна гама от дейности: например споделяне на къщи, пътуване с 
автомобил и битови услуги, виртуални услуги. На английски се появиха няколко 
термина, които описват този нов дял от икономиката:"sharing economy", "peer-to-
peer economy" или " оn demand economy", “gig-economy”, “Uber-economy”и др. Те 
обикновено се използват взаимозаменяемо, но няма общоприета дефиниция и 
консенсус дали всъщност представляват едно и също нещо. 

В своите документи  Комисията използва широко понятието икономика на 
сътрудничеството (collaborative economy), като включва всички бизнес модели, 
съществуващи предимно на базата на сделки между партньори, където дейността 
е улеснена от съвместни платформи, които създават отворен пазар за временно 
използване на продукти или услуги, често предлагани от частни лица. Такъв тип 
сделки често не включват промяна на собствеността, а осигуряват достъп до 
съответните услуги и могат да бъдат извършени с реализиране на печалба или с 
идеална цел. 

Европейският парламент и някои други европейски институции (Европейският 
икономически и социален комитет, Комитетът на регионите и др.) използват 
главно термина икономика на споделянето ('sharing economy').     

Изследователите от Европейския синдикален институт считат, че терминът 
"икономика на сътрудничеството (collaborative economy) е подвеждащо понятие, 
като твърдят, че тази тенденция е просто разширяване на пазарния механизъм. 
Поради тази причина, те предлагат алтернативния термин " платформена 
икономика", което подчертава, че водещото явление е работа on-line платформи, 
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което намалява транзакционните разходи на аутсорсинг на труда и на временния 
достъп до стоки и услуги, чрез използване на интернет технологии.  

Philippe Pochet, генерален директор ETUI, , че използването на термина от ЕК е 
силно подвеждащо, тъй като не признава важната разлика между две коренно 
различни концепции. От една страна, има платформен капитализъм, който 
предвижда печалби за малко щастливци, такива като Google, Apple, Facebook и 
Amazon. Такова нещо като "сътрудничещ си  капитализъм" (collaborative capitalism) 
просто не съществува, както се вижда, например, от делата срещу тези компании, 
водени от самата Комисия за нелоялна конкуренция и фискални практики, както и 
в редица страни, например срещу Uber. От друга страна, истинска икономика на 
сътрудничество на общите блага, включва такива примери като Wikipedia и Linux. 
Без тази основна разлика, е невъзможно да се осигури адекватен отговор на 
предизвикателствата, пред които тези явления ни изправят днес. 

Необходими са повече информация и усилия за разграничаване и по-добро 
познаване на различните видове платформи в тяхната оперативност и 
функционалност (напр. кои са засегнатите сектори, какво е влиянието им върху 
продуктите и цените, труда и трудовия статус, какви квалификации биват 
развивани чрез тях, какъв вид работници обхващат, какво е нивото на зависимост 
от платформата). Само така ще се прецизират предизвикателствата и възможните 
решения.  

Споделено е все пак мнението, че дигиталната икономика (ДИ) се гради върху 
свързаност и мрежи, чрез които се създава интегрирани системи, позволяващи 
бързо производство и незабавно подаване и обмяна на информация. Съществуват 
две взаимносвързани измерения: 1) създаването и разпределението на дигитални 
продукти (напр. софтуер, свързани едно с друго устройства и др.) и услуги (т.нар. 
„облаци“ за съхранение на данни, приложения, он-лайн платформи); 2) 
адаптирането на дигиталната технология сред различните икономически сектори 
(напр. 3D принтирането) и нейното разпространение, повлияващо за промяна на 
структурите на заетостта (автоматизацията, мобилният труд, извършването на 
задачи при поискване (т.нар. on-demand tasks), потреблението (електронната 
търговия) и обществата (напр. генерираното на съдържание от потребителите). 
Тези две измерения означават, че разбирането на дигиталната икономика не бива 
да се ограничава до производството и разпределението на ИКТ (информационно-
комуникационни технологии) или до ИКТ сектора като цяло. Дейностите в ДИ се 
случват бързо и мащабно поради: повишената мобилност на нематериалните 
ценности, бизнес и потребителските операции; повишаващите се ефекти на 
мрежата; големите потоци от данни; развитието на бизнеси с различни канали.  

Възможностите и предизвикателствата, произтичащи от дигиталната икономика и 
дигиталното разпространение трябва да бъдат разгледани във всеобхватни 
политически рамки и в консултация с всички заинтересовани страни.  
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Възможности Предизвикателства 

 нови работни места и задачи 
(специалисти по ИКТ, експерти по 
мрежи и др.) подкрепени от 
обучаващи се машини, процеси 
на автоматизация и спада на 
повторяемите задачи; 

 интелигентни фабрики и 
интегрирани услуги, 
подобряващи енергията, 
транспорта и администрацията; 

 процъфтяваща икономика на 
знанието посредством отворен 
обмен, големи бази данни и 
партньорски мрежи; 

 по-ниски транзакционни разходи 
и употреба на неизползвани 
активи с възможност за 
допълнителен доход; 

 по-добри условия на труд чрез 
нараснала автономия и 
кооперативни структури, по-
добра ергономия и по-кратко 
работно време;  

 подобряване на благоденствието 
чрез ИКТ в здравеопазването, 
широколентов достъп в селските 
райони, приложения и др.; 

 овластяване на предприемачите; 

 производствени приходи и 
достигане до отдалечените 
райони. 

 възможност за загуба на работни 
места, особено при интензивните 
рутинни и изискващи средно 
ниво на уменията професии;  

 нарастваща пропаст при 
притежаваните умения; 

 отслабване на колективното 
договаряне и социалния диалог; 

 ръст на неравенствата и 
поляризация на работните места; 

 състезание между работниците 
за „задачи“, резултиращо в 
нестабилност на доходите; 

 увеличаване на нетипичния, 
несигурен труд чрез наемане на 
„независим контрактор“ 
(independent contractor) и на 
работниците в тълпата (crowd 
workers), с което всички рискове 
се прехвърлят върху 
работниците; 

 избягване от трудовата и 
регулаторната рамка; 

 размиване на разликата между 
трудов и семеен живот; 

 разгърнат мониторинг на 
работното място и незащитени 
лични данни; 

 концентриране на пазарна власт, 
информацията като новото 
„злато“; 

 ерозиране на данъчните бази и 
публичните фондове 
(включително системите на 
социална защита и пенсионно 
осигуряване).  
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През последните години икономиката на споделянето се развива бързо и достига 
значителни пазарни дялове в някои сектори. Така например брутният приход  в ЕС 
от платформи за сътрудничество и доставчици се очаква да бъде 28 милиарда € 
през 2015 г. Приходите в ЕС в пет ключови сектори (краткосрочно отдаване под 
наем, превоз на пътници, битови услуги, професионални и технически услуги, 
съвместно финансиране) почти се е удвоил в сравнение с предходната година. 
Налице е потенциал за  бързо развитие на нови пазари, навлизане на нови 
предприятия и разширяване на  услугите, предлагани чрез икономиката на 
споделяне. Според някои експерти, икономиката на сътрудничеството 
(collaborative economy) може да добави 160-572 милиарда евро към икономиката 
на ЕС. Според допитване на Евробарометър потребителският интерес към услугите, 
предоставяни чрез икономиката на споделянето постоянно се засилва. 

Обяснимо е, че това бурно развитие и успех на платформите за сътрудничество 
среща отпор от участниците на съществуващите традиционни пазари. Но трудно 
могат да се спрат иновациите, които дават възможност на отделните граждани да 
предлагат услуги и по този начин да се отворят нови възможности за заетост, 
гъвкаво работно време и нови източници на доходи. За потребителите, 
икономиката на споделянето може да осигури ползи чрез предлагане на нови 
услуги, както и традиционни услуги на по-ниски цени.  

Синдикатите, признавайки някои ползи на икономиката на споделяне, са по-
скоро загрижени за „тъмната страна” на цифровата икономика. 

Бързите и всеобхватни технологични промени винаги нарушават традиционните 
начини за правене на нещата и отправят нови предизвикателства. Дигитализацията 
може не само да доведе до загуба на работни места, но също така и до влошаване 
на качеството на работните места в цифровата икономика. Използването на онлайн 
технологиите за създаване на глобални пазари за работа, може да насърчи 
надпреварата към дъното във връзка със  заплатите и условията на труд и 
прехвърлянето на риска и отговорността от работодателите към работниците. 
Доклад на Световната банка за Световното развитие 2016 "Цифрови дивиденти" 
признава също, че въпреки някои ползи на агрегирано ниво, влиянието на 
цифровите технологии е по-малко от очакваното. Ръстът на производителността се 
е забавил, пазарите на труда са станали по-поляризирани и в много страни 
неравенството се е повишило. 

Този нов модел на икономическа активност предизвиква известно безпокойство,  
свързано по-специално с това, че новите участници предизвикат пазарни 
дисбаланси и представляват нелоялна конкуренция по отношение на 
традиционните участници на пазара, тъй като те не са задължително обвързани с 
едни и същи правила и стандарти за безопасност и биха могли да избягват 
данъците и социално осигурителните си задължения. Въпросите за защита на 
потребителите също не са достатъчно решени, тъй като не е ясно кой е отговорен 
за инциденти или за разрешаване на конфликти - операторите на платформата или 
доставчиците на услуги. 
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Друга сфера, която е предмет на загриженост на синдикатите се отнася до 
трудовите стандарти и права, тъй като доставчици на услуги често имат неизяснен 
статут на „независими контрактори” или "работещи на свободна практика" и не 
могат да се възползват от системата на социалното осигуряване, на която се 
разчитат традиционните работници. Те също не са задължително застраховани, за 
да упражняват своята дейност, а традиционните застрахователни пазари се бавят 
да предложат нови, адаптирани застрахователни пакети. Стои въпросът с 
прилагането на съществуващите правни рамки в областта на труда, поради размита 
граница потребителите и доставчик, работници и самостоятелно заети лица, 
професионално и или непрофесионална предоставянето на услуги. В същото време, 
съществува риск, че регулаторните сиви зони се използват, за да се заобиколят 
правилата, целящи запазване на обществения интерес и част от платформите 
оперират в сивата икономика. Някои екологични ползи от икономиката на 
споделянето също са поставени под въпрос, например в транспорта.  

Има допълнителни опасения за възможна дискриминация въз основа на раса, 
религия или сексуална ориентация, а включващият характер на тази икономика е 
спорен, като участието на цялото население може в действителност да се окаже 
трудно (например в селските райони, или сред тези, които нямат цифрови умения).  

 

БИЗНЕС МОДЕЛИ И РЕГУЛАТОРНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА 

Бизнес моделите в дигиталната икономика изглежда скъсват с традиционните 
организационни структури. Компаниите разчитат на свободния поток на 
информацията, трансграничните транзакции и мобилността на ресурсите, чрез 
което се създават бизнеси с различни канали и комерсиални стратегии отвъд 
националните граници. Местонахожденията, включени в дейностите на 
дигиталната икономика, стават все повече в географски план - това води до 
предизвикателства, свързани с юридическото приписване на права и задължения.  

Есенцията на дигиталната трансформация, или това, което е наистина ново, е 
интернет като дигитално информационно пространство, което свързва хората. 
Бъдещето на обвързания със знания труд има два пътя: дигитални производствени 
линии (assembly lines) и дигитален контрол, но и хуманизиране на дигиталния свят 
на труда. Ако се опитваме да оформим дигитализацията така, че да я направим по-
хуманна, то пред нас се разкриват два възможни пътя: действия за добавяне на 
хуманност към чисто техническия дебат - или с други думи как да създадем 
дигитален свят, оформен от хората? Другият възможен път е ефективното 
използване на новите възможности, достъпни за взаимодействие между хората. 
Така че оформянето на текущите структурни промени и предотвратяване 
ерозирането на регулаторната система на труда изисква нова инициатива за  
хуманизиране  на труда. 

Събирането и използването на лични данни на работното място представлява 
предизвикателство за служителите. Синдикатите биват затрупани от оплаквания за 
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гарантиране правата на работниците, тъй като все още не е ясно в какъв момент се 
събират данните, кои единици са отговорни за тях, какво се случва с данните за 
наетите при поглъщане на компанията от друга компания, какви национални 
закони се прилагат в подобни случаи, но и кога компанията използва софтуер за 
съхранение на личните данни върху чуждестранен сървър (напр. извън ЕС)3.  

Правото на работодателят да събира лична информация за легитимна дейност 
трябва да бъде балансирано с ефективна защита на работника от скрита употреба 
на същата информация (напр. наблюдаване на представянето и поведението с цел 
налагане на дисциплинарни действия). През 2016 г. Съветът и Европейският 
парламент приеха нова европейска регулация за защитата на личните данни. С 
приемането на  Регламента относно защитата на физическите лица във връзка с 
обработването на лични данни и свободното движение на такива данни4  се 
създаде единен набор от защитни правила в Европа.  Регламентът е сериозна 
крачка напред за работниците. Сега съществува единен европейски стандарт във 
всички сектори, приложим към всеки, който обработва данни. Подсилени бяха 
правата на индивидите (напр. правото на достъп до информация и правото на 
изтриване на данни). Засега най-голямото предизвикателство остава 
приложението на Регламента.  Приложението трябва да бъде подпомогнато чрез 
назначаване на служители за защитата на данните в компаниите. Важно е да се 
отбележи, че държавите членки могат да отидат отвъд европейския Регламент и 
тук потенциална роля има и колективното договаряне. За извличането на 
максимална полза от Регламента представителите на работниците могат да бъдат 
ангажирани в мониторинга по изпълнението му, а държавните власти по защита на 
данните трябва да способстват за приложението на правата на наетите.  

                                                 
3
 Трябва да се осъзнае, че промяната в компаниите е много по-голяма от технологиите сами по себе 

си. Променя се индивидуалният труд и балансът трудов-семеен живот (напр. активността в 
социалната мрежа следствията от това за сегашното работно място и бъдещата оценка на 
персонала), но също така и културата (как общуваме в и извън работното място). Синдикатите имат 
вече приложени добри практики на фирмено ниво, включващи защитата на лични данни 
(DeutscheBahn), мобилния труд (BMW AG- труд чрез мобилни устройства, зачитан като нормален 
труд), професионално обучение (посредством колективните трудови договори, напр. IG Metal), 
гарантиране сигурността на работното място и подобрения в производителността на логистичния 
сектор (Ver.di).  
4
 На 4 май 2016 г. са публикувани официалните текстове на : 1) Регламент на Европейския 

Парламент и на Съвета (27 април 2016 г.) относно защитата на физическите лица във връзка с 
обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на 
Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните); 2) Директива на Европейския 
Парламент и на Съвета (27 април 2016 г.) относно защитата на физическите лица във връзка с 
обработването на лични данни от компетентните органи за целите на предотвратяването, 
разследването, разкриването или наказателното преследване на престъпления или изпълнението 
на наказания и относно свободното движение на такива данни. Регламентът ще влезе в сила на 24 
май 2016 г. и ще бъде приложим от 25 май 2018 г. Директивата ще влезе в сила на 5 май 2016 г. и 
държавите членки трябва да я транспонират в националните си законодателства до 6 май 2018 г. 
Текстовете на Регламента и Директивата са достъпни ТУК и ТУК.  
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016L0680&from=EN
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Данъчно облагане 

Основните елементи на дигиталната икономика налагат сериозни 
предизвикателства на традиционните данъчни системи и оттук усилват риска от 
нелоялни данъчни практики и избягване плащането на данъци. Както и ОИСР 
отчита, появяват се множество предизвикателства щом се стигне до директно 
данъчно облагане на МНК (по-точно корпоративния подоходен данък, прилагането 
на съществуващите международни данъчни правила). Компаниите са склонни да 
приписват печалби на поделенията си, разположени в юрисдикции с ниско 
данъчно облагане, съществено намалявайки или дори елиминират необходимата 
сума на изисквания данък. Оттук се появява необходимостта за фундаментално 
преобразуване на международните данъчни правила.  

 

Съобщение на Европейската комисия Европейска програма за икономика на 
споделянето, Брюксел, 2 юни 2016 г.: 

В съобщението „Европейска програма за икономика на споделянето“ се 
предоставят насоки за това как съществуващото право на ЕС следва да се прилага 
към този динамичен и бързо променящ се сектор, като се поясняват основни 
въпроси пред участниците на пазара и публичните органи: 

 Какъв вид изисквания за пазарен достъп могат да бъдат налагани? 
Доставчиците на услуги трябва да бъдат задължени да получават 
разрешителни за упражняване на дейности или лицензи само когато това е 
абсолютно необходимо с оглед на постигането на съответните цели от 
обществен интерес. Абсолютната забрана за дадена дейност следва да бъде 
единствено крайна мярка. От платформите не бива да се изискват 
разрешения за упражняване на дейности или лицензи, когато те действат 
само като посредници между потребителите и лицата, предлагащи 
реалната услуга (например услуга в областта на транспорта или 
настаняването). Държавите членки трябва също така да правят разлика 
между отделни граждани, които предоставят услуги в отделни случаи, и 
доставчици, действащи в изпълнение на професионалните си задължения, 
например като определят прагове въз основа на равнището на активност. 

 Кой носи отговорност, ако възникне проблем? Платформите за 
сътрудничество могат да бъдат освободени от отговорност за 
информацията, съхранявана от тях от името на предлагащите дадена услуга. 
Те не следва да бъдат освобождавани от отговорност за услугите, 
предоставяни от самите тях, като например платежни услуги. Комисията 
насърчава платформите за сътрудничество да продължат да предприемат 
доброволни действия за борба с нелегалното съдържание онлайн и за 
повишаване на доверието. 

 Как потребителското право на ЕС защитава потребителите? Страните 
членки трябва да гарантират, че потребителите се ползват с високо равнище 
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на защита от нелоялни търговски практики, като в същото време не налагат 
непропорционални задължения на физически лица, които предоставят 
услуги само в отделни случаи. 

 Кога съществува трудово правоотношение? Трудовото право до голяма 
степен попада в обхвата на националните компетенции, като се допълва от 
минималните социални стандарти и съдебната практика на ЕС. Държавите 
членки по желание могат да вземат предвид критерии, като отношение на 
подчинение на платформата, естество на работата и възнаграждение, когато 
решават дали някой може да бъде считан за наето от дадена платформа 
лице. 

 Какви данъчни правила са в сила? Доставчиците на услуги и платформите в 
контекста на икономиката на споделянето трябва да плащат данъци като 
всички други участници в нея. Става дума за данък общ доход, данък върху 
корпоративните приходи и данък добавена стойност. Държавите членки се 
насърчават да продължат да опростяват и поясняват прилагането на 
данъчните правила в условията на икономика на споделянето. В 
икономиката на споделянето платформите трябва да сътрудничат в пълна 
степен на националните органи за регистриране на икономическата 
активност и улесняване на събирането на данъци….“ 

 

ЕФЕКТИ ВЪРХУ ИКОНОМИКАТА И ЗАЕТОСТТА  

Разпростирането на основаващите се на ИКТ дейности и технологии варира 
съществено сред отделните държави, както и нивото им на възприемане от 
отделните предприятия.  

Според данни от 2013 г. акумулираната добавена стойност на ИКТ технологичния 
сектор е била под 6% от средния БВП на ОИСР, като най-високите стойности са 
отчетени в Корея (с дял от почти 11% от националния БВП), а най-ниските в 
Мексико. И все пак трябва да се отбележи, че високите нива най-често са за сметка 
на IT хардуер и телекомуникации, а не толкова от IT и информационните услуги, 
които също са неделима част от дигиталната икономика. Дигиталният сектор в САЩ 
представлява 5% от БВП и 3% от дела на заетостта. Данните от 2016 г. за 
дигиталната икономика във Великобритания показват, че бизнесите, които са част 
от ДИ са нараснали с 30% за последните 5 години, а дигиталният сектор е 
надхвърлил цялостното представяне на икономиката. Делът на ДИ в световния БВП 
се очаква да нарасне с до 25% до 2020 г., защото частните инвестиции в ключови 
технологии съществено растат. 

Краткосрочните резултати може да установят ръст в сектора на услугите, появата на 
повече самонаети, на интелигентна автоматизация, он-лайн обучения и развитие 
на електронните услуги на правителствата. В средносрочен план е възможно да се 
наблюдава увеличаваща се пропаст при обхвата на социалната защита, 
премахването на рутинно интензивни работни места, пропаст при работещите със 
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средно ниво на уменията и нарастващи подоходни неравенства, навлизане на 
иновации в здравния сектор и автоматичното доставяне на специфични услуги. 
Политиците и социалните партньори трябва да се съобразят с различните 
измерения: как работните места ще се променят от гл.т. и на дизайна, и на новите 
форми на заетост, но и кои могат да бъдат създадени и кои могат да бъдат закрити. 
Следователно е необходим системен подход чрез вглеждане в настоящата 
динамика на заетостта в едно от следните 3 измерения: а) ефекти върху заетостта, 
свързани с разрушаване на работни места вследствие на дигиталните технологии; 
б) промяната на условията на труд; 3) работните места в икономиката на он-лайн 
платформите. 

Наблюдава се потенциал за създаване на работни места в ИКТ сектора и в 
свързаните с НТИМ (науката, технологиите, инженерството и математиките) полета, 
но и чрез трансформирането на индустриите към нисковъглеродни практики в 
секторите на здравеопазването и услугите.  

Ефектите на дигитализиращия се свят върху заетостта 

Дигитализацията има разнороден и противоречащ ефект върху динамиката на 
работните места. От една страна, тя задейства икономически механизми като 
развитието на нови продукти, машини и ръст в конкурентоспособността, което 
води до създаването на нови работни места. Ефектът от  създаването на нови 
работни места силно варира по сектори, в зависимост от ефекта на 
дигитализацията върху бизнес модела, потенциалните клиенти, производствения 
разход и цялостната организация. Тези индиректни ефекти биха имали позитивно 
влияние за сектори като търговия на дребно, хотелиерство и ресторантьорство, 
култура и развлечения. Директният ефект от дигитализацията е измерим в ИКТ 
сектора. Очаква се секторът да нарасне от 7.4 милиона наети през 2012 г. до 7.9 
милиона през 2020 г. От друга страна, дигитализацията и свързаната с нея 
автоматизация заменя части от или цели работни места, с което да доведе до 
загуба на работни места. Изследвания показват, че от 35% до 60% от работните 
места в ЕС се намират в риск поради причинената от дигитализацията 
автоматизация. Смята се, че в най-голям риск се намират работните  места, 
изискващи средно ниво на умения, като офис и административния труд, 
производството, транспорта и др. Дигитализацията води също така до 
пренасочване на ресурси. „Облачната“ технология и автоматизацията улесняват 
аутсорсинга на работни места и на задачи, и то не само към развиващите се 
държави с ниски разходи за труд, но също така и към по-специализирани локации 
и работници. Не бива да се подценява обаче и наблюдаваното до момента 
въздействие: изследвания показват, че цялостният ефект от изнасянето зад граница 
на ИКТ работни места се свежда до 0.8% от общите ИКТ места, които са били 
загубени през 2012 г. Същото се наблюдава и при  „работата в тълпа“ (т.нар. 
crowdwork), което също може да доведе за трансгранично движение на работните 
места, макар и да е относително нова и маргинална практика в Европа. 
Потенциалът за нарастване обаче е голям, тъй като части от почти всички задачи 
могат да бъдат изпълнявани от „тълпа“ (crowd).  
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Cedefop5 прогнозира създаването на 8.5 милиона работни места, изискващи знания 
и интензивно приложение на умения, но и на 2 милиона работни места, изискващи 
по-елементарни познания. Обратно, 4 милиона работни места ще изчезнат, 
основно в неквалифицирания ръчен труд. 

Създаването на умни роботи ще промени света, в който живеем. Възможно е 
съживяване на производството в богатите държави. Така заплатите вече няма да са 
фактор за изискващото ниска квалификация производство, което означава, че вече 
няма да е важно производството да се ситуира в държави с ниски равнища на 
заплащане. Възможно е хората в редица сфери да бъдат подменени от роботи- 
напр. журналистика, финансови анализи, адвокати и доктори. IT може да подмени 
рутинни работни места в средата на подоходната скала. Но може и просто да се 
наблюдава постигане на по-висока производителност, а не подмяна на хора.  

Според изследователя от Европейския профсъюзен институт, Christophe Degryse, 
най-общо дигитализацията ще има 4 основни въздействия върху заетостта и 
работните места: 

- Създаване на работни места: в нови сектори, свързани с нови продукти и 
нови услуги; 

- Промяна на работни места: дигитализация, интелигентен машинен 
интерфейс, нови форми на мениджмънт; 

- Унищожаване на работни места: като следствие от автоматизация и 
роботизация; 

- Изместване на работни места: дигитални платформи, работа в тълпа -
краудсорсинг, споделена икономика. 

Различни анализи и изследвания определят приблизително еднакъв сценарий за 
страни, като Румъния и България. Според този сценарий, периферните страни в 
Европа, за разлика от северните и централните, са най-рискови и работните места, 
които ще бъдат засегнати в тях, ще бъдат  повече.  

В отраслов разрез се очертават две противоположни групи от гл.т. значимостта на 
риска: 

Сектори/професии с най-висок риск на 
застрашеност на работните места от 
дигитализацията 

Сектори/професии с най-нисък риск на 
застрашеност на работните места от 
дигитализацията 

Офисни служители, чиновници 

Търговия на едро и дребно 

Транспорт и логистика 

Преработваща промишленост 

Образование, изкуство, медии 

Правно-юридически услуги 

Мениджмънт, УЧР 

Бизнес 

                                                 
5
 Децентрализирана агенция на ЕС, основана през 1975 г. и понастоящем помещаваща се в Гърция. 

Агенцията подкрепя развитието на европейските политики за професионално образование и 
обучение, допринася и за тяхното изпълнение.  
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Строителство 

Някои аспекти на финансовите услуги 

Определени видове услуги 
(преводачески, данъчно консултиране и 
др.) 

Някои аспекти на финансовите услуги 

Изпълнители на здравни услуги 

Компютърни работници, инженери, 
учени 

Определени видове услуги (социални 
работници, фризьори, козметици и др.) 

 

Основният признак на разделение в обществото се очаква да бъде заетостта. В този 
аспект и голямата обществена поляризация е между работещите и тези, които не 
работят. Това неравенство вероятно ще има и ярко изразен джендър характер. 

Второто голямо разделение идва от търсенето на много квалифицирана работна 
сила и такава с ниска квалификация. По отношение на новите работни места това 
разделение се очертава в следните направления: 

На върха в скалата на заетостта (нови 
работни места) 

На дъното в скалата на заетостта (нови 
работни места) 

Създаване, структуриране и анализ на 
информация 

Софтуер и приложни изследвания 

Мрежови специалисти, изкуствен 
интелект 

Дизайнери и производители на нови 
интелигентни машини, роботи и 3Д-
принтери 

Специалисти по дигитален маркетинг и 
електронна търговия 

Дигитални прислужници, „роби на 
галера” (работници за въвеждане и 
филтриране на данни) и други работещи 
през дигитални платформи 

Шофьори на Юбер, заетост в 
случайна/временна работа (услуги в 
дома, персонални услуги, грижи за 
домашни любимци и т.н.) 

 

В секторите с висока добавена стойност, сред които експортно ориентираните, се 
очаква ръст на инвестициите и увеличаване на търсенето на високо образована и 
квалифицирана работна сила. Сред секторите с очакван ръст са: 

- Информационни и комуникационни технологии 
- Здравни услуги, в т.ч. трудова медицина, услуги за личността 
- Финансов сектор 
- Образование и обучение 
- Туризъм 
- Зелени работни места, напр. в енергетиката и др. 

До 2020 г. Световният икономически форум предвижда в своите оценки на 
заетостта по категории професии намаляване на работните места в 
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администрацията, следвана от производството, докато същевременно най-високи 
нетни придобивки (които обаче са съществено по-ниски спрямо загубите) в бизнес 
и финансовите операции, мениджмънта и задачите, изпълнявани чрез компютри и 
математика.   

И все пак прогнозите относно броя на засегнатите работни места варират. 
Повечето доклади не правят изчерпателен преглед на различията в 
индустриалните системи, капацитета за иновации или нивото на уменията на 
работниците. Резултатите от подобни изследвания повдигат въпроса доколко 
ефектите от технологиите могат да са изолирани от другите икономически фактори. 
Създаването на работните места все пак се влияе от икономиката като цяло. 

Едно от най-често цитираните изследвания на Oxford Martin School твърди, че 47% 
от работните места в САЩ са в риск от автоматизиране през следващите 20 години, 
засягайки на 2 фази: а) транспорта, производството, индустриалната продукция, 
администрацията и евентуално услугите, търговията на дребно и строителството; б) 
последвани от мениджмънта, логистиката и инженерството. Макар и да са спорни 
изчислените стойности, едно от заключенията на автора е, че заплатите и 
образователното ниво проявяват силно негативна връзка спрямо възможността за 
компютъризация - така ниско платените и изискващи ниска квалификация работни 
места биха били съществено по-засегнати.  

Вместо да очакваме изменение на цели сектори, трябва да се фокусираме върху 
задачите в рамките на самите професии, за да създадем правилни стратегии за 
преход, чрез които да се избегне преместването на кадри и загубата на места. 
Както и ОИСР отбелязва, дори и при малък дял на работните места, които са в риск 
от автоматизация, то не бива да се пропуска каква част от задачите на всяко едно 
работно място ще бъдат автоматизирани. Ще се появят и нови работни места в 
други сектори, които ще са т.нар. „допълващи“ работни места, придатък към 
високотехнологичните такива.  

Трябва да се отбележи обаче още, че всеки процес на автоматизация може да бъде 
използван за това да се направят работниците по-ефикасни, без да е необходима 
тяхната замяна. По-правилно е да се предположи, че сложните задачи не могат да 
бъдат заменени, тъй като те изискват критическо мислене, познания и определени 
социални компетенции. Подобни задачи биха били по-ефикасно изпълнявани от 
новите технологии. Други задачи пък могат да бъдат напълно автоматизирани. 
Необходимо е да бъдат приложени предварителни стратегии, които в консултация 
с представителите на работниците да способстват справедлив преход и развиване 
на уменията за засегнатите от подобно „разрушение“ лица. Освен политическите 
действия, определени сценарии задават ролята на организационния дизайн и 
възможността за позитивните ефекти, чрез които да се начертае по-реалистична и 
политически ориентирана картина, отчитаща: 

- всеки процес на автоматизация може да направи работниците по-ефикасни, 
без да ги заменя; 
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- технологиите могат да повишат фирмената продуктивност, запазвайки или 
дори увеличавайки работната й сила.  

Затова е важно да се гарантира, че докато се използват интелигентните системи за 
постигане на едно по-ефективно и добре организирано производство, служителите 
ще бъдат приоритет чрез насърчаване на обученията и гарантиране на здравето и 
безопасността на работното място.  

Новият свят на труда: предизвикателства за пазара на труда  

Дигиталната икономика способства за неравенството, поляризацията на работните 
места и нестандартните форми на труд, тъй като бизнес моделите, произтичащи от 
нея, се облагодетелстват от „вратичките“ и изострят споменатите тенденции, макар 
и да не са нов феномен. Нестандартният труд може да донесе ползи на компанията 
в краткосрочен план, но в средносрочен се наблюдават неблагоприятни последици 
за неравенствата и нивата на уменията на работниците (тъй като обучението или не 
се или рядко се предоставя), а в дългосрочен план се рефлектира върху публичните 
бюджети, системите за социална защита и накрая  и на потенциала за иновации в 
обществата. 

Поляризирането на работните места и подоходните неравенства са във възход от 
дълго време насам. Дигиталната разруха потенциално може да засили още този 
феномен, и то не защото поляризирането на работните места е неизбежно поради 
технологичната промяна, а защото технологията се използва в мениджърските 
стратегии, за да се поляризират създаването на работни места и заплатите.  Един от 
аргументите, изнасян на преден план, е, че възходящите или низходящите 
динамики на трудовите пазари се влияят от търсенето на умения. Без да се запази 
много по средата, в бъдещ план ще оцелеят: 1) високо заплатените и стабилни 
работни места за лицата със специализирани, креативни и с висока степен на 
разрешаване на проблемите умения; и 2) нископлатените работни места в 
обслужването, които са трудни за автоматизиране, но лесно могат да бъдат 
поставени в нестандартно отношение на заетост. Фактът, че в близкото бъдеще 
работниците от средните подоходни групи трябва или да приемат по-ниско 
заплатена работа, или да надградят уменията си с надежда за по-добре платена 
кариера, е 1) една поляризираща визия сама по себе си; 2) предполага запазване 
на подоходните неравенства; 3) игнорира ролята на институциите на пазара на 
труда (включително и на колективното трудово договаряне) за осигуряване на 
достойно заплащане, но и ролята на синдикатите и социалния диалог за 
разработване на стратегии за намаляване на подоходните разделения и за 
насърчаване на осъществяваното на работното място обучение с цел задържане на 
работниците.   

Очаква се намаляване на необходимостта от работници със средно ниво на 
притежаваните умения (medium-skilled workers), докато висококвалифицираните 
(higher-skilled workers) кадри ще се увеличат вследствие на дигитализирането на 
труда. При подобен поляризиран трудов пазар работниците със средно ниво на 
притежаваните умения  ще трябва да надградят уменията си, за да бъдат годни за 
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заетост и за да се квалифицират за висококвалифицираните (higher-skilled) работни 
места. Така например, лицата с най-ниско ниво на притежаваните е-умения са 
възрастните работници и с по-ниско от основно образование. Данни от 
Европейската комисия 6  показват, че един от двама работници в ЕС има 
недостатъчно ниво на е-умения, което е високо проблематично заради правата 
позитивна връзка между е-уменията и конкурентоспособността. Нещо повече, 
броят на свободните работни места, при които работодателите са имали проблем 
да намерят специалисти за поста и очакват да имат подобен проблем и за в 
бъдеще (като например ИКТ професионалисти, здравни специалисти, специалисти 
в науката и инженерството и др.), се очаква да нарасне до 900 хил. свободни места 
до 2020 г. в обвързаните с ИКТ сектори, докато е-уменията ще бъдат необходими в 
други сектори и професии, но и за самия процес на търсене на работа. Подобно на 
е-уменията и други общи умения като „социалната интелигентност“ (способността 
да се свързваш с другите по дълбок и директен начин, да си сътрудничиш с тях, да 
обработваш бързо информация и да отговаряш адекватно) и „пресметливото 
мислене“ (възможността да се преведе огромно количество от информация в 
абстрактни концепции и да се разбира основаващото се на информация 
разсъждаване) ще стават все по-важни за намирането на заетост. 

Предоставянето на всички изискуеми умения изисква промени в професионалното 
образование и обучение. Възможностите за обучение трябва да са свързани с 
бъдещото състояние на пазара на труда, с възможността за наемане на лицата. 
Работниците се нуждаят от оферта за продължаващо обучение и надграждане на 
уменията. За това е необходимо финансиране и набавяне на бюджет по време на 
Европейския семестър. На европейско ниво едно рамково споразумение например 
би дало на трудещите се правото да разполагат с време за учене през целия живот. 
Социалните партньори трябва да бъдат част от процеса на вземане на решения 
относно определянето на обученията за придобиване на нови умения, удържайки 
в съзнанието си, че дигитализацията променя структурата на компаниите. 
Публичните институции трябва също да са ангажирани в определянето на новите 
профили на работните места.  

Необходимо е осъществяване на преквалификация на лицата чрез социална 
защита и адаптиране към темпото на промяната. Следователно като част от 
процеса на адаптация спрямо новите дигитални технологии, трябва да се разгледа 
Европейския социален стълб. От силно значение е идентифицирането на 
необходимите умения и прилагането на стратегии за тяхното разпространение. 
Съществува необходимост от прогнозиране на необходимостта от умения както за 
хората, така и за роботите. Много хора работят на позиции под тяхното ниво на 
квалификация, така че предлагането на умения е от особено значение. Така едно 
от основните предизвикателства е да се гарантира наличието на правилните 

                                                 
6
 Докладът на Европейската комисия от 2014 г. е достъпен ТУК. Докладът представя и данни за 

развитието на определени  високо търсени професии за периода 2008-2013 г. Данните са достъпни 
ТУК. 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=2131
../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AC77XCGZ/rantova/Downloads/Country%20fiche%20BG.pdf
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умения. Особено важни са ИКТ уменията. Промяната на съдържанието на 
работните места също ще изисква адаптиране на уменията. Трябва да се отбележи 
обаче че някои умения- като креативността- все пак са по-трудни за преподаване.  

Инвестициите в ИКТ инфраструктура и широколентов достъп подкрепят нови 
методи на обучение като масовите отворени он-лайн курсове (в съкращение на 
английски: MOOCs). Все още данните на Евростат подчертават необходимостта от 
обучение на работното място по е-уменията, тъй като образователните институции 
достигат главно до младите хора. Добре развити, образователните и обучителни 
програми се фокусират главно върху НТИМ науките, за да се затвори пропастта 
между наличните умения.  

ПРОМЕНИ В ОРГАНИЗАЦИЯТА И УСЛОВИЯТА НА ТРУД 

Дигитализацията поражда сериозни трансформации в организацията на труда и 
взаимоотношенията на заетост. Това стимулира еволюцията на 
микроикономическо ниво (на ниво компании и индивиди), но също и на 
макроикономическо ниво (на ниво пазар на труда и общество). На 
микроикономическо ниво работниците имат гъвкавостта да работят по всяко 
време и от всяко място. Това би спомогнало работниците да подобрят баланса 
между трудовия и семейния живот. Също така положителни последствия ще има 
за заетостта на хората, търсещи по-гъвкави трудови договорености (жени, 
възрастни работници, по-слабо мобилни лица). 

Дигитализацията и независимия от времето и местоположението труд насърчават 
новите форми на гъвкавост на труда и новите типове отношения на заетост като 
напр. работата от разстояние (telework), свободните професии или независимите 
професионалисти (iPro), краудсорсинга(crowdsourcing), заетостта в споделената 
икономика. Все още обаче няма ясни дефиниции за тези нови форми на труд, 
което затруднява събирането на данни и мониторинга на тези феномени. 
Независещата от времето и местоположението работа предлага възможности за 
развиване на благоприятна за работника среда на гъвкавост, но също така има и 
някои негативни странични ефекти, и то за работещите. Например, нарастващата 
интензивност на труда и задължението за работниците винаги да бъдат на 
разположение, могат да причинят стрес или прегряване. Нещо повече, налице е и 
безпокойствие за достъпа до социална защита за работещите по гъвкави трудови 
отношения.  

На макроикономическо ниво цифровизацията води до постепенно поляризиране 
на заетостта от гл.т. автономността на труда и заплащането, включително и 
нарастване на неравенствата. Работните места ще е по-вероятно да се разполагат 
или във високия, или в ниския спектър на заплащането и разпределението на 
автономността, като същевременно ще намалява броят на позициите между двата 
екстремни полюса.  

Всички развития в условията на труд на микроикономическо ниво също ще 
създадат сериозни предизвикателства за моделите на социално осигуряване в 
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европейските държави. Социално осигурителните модели на повечето европейски 
държави са разработени в период, когато е преобладавала заетостта на мъжете, 
пълното работно време и срочните договори. Поради дигитализацията се появяват 
нови отношения на заетост, водещи до атипични кариерни модели (напр. 
фрийланс труда). Създателите на политиките следователно ще са изправени пред 
сериозното предизвикателство да приведат механизмите на социална защита в 
съответствие с новите гъвкави отношения на заетост и да гарантират социалната 
закрила на всички типове работници.  

С разпространението на базиращия се на ИКТ мобилен труд („труд, при който 
работниците могат да извършват своята работа от всяко място и по всяко време, 
подкрепени от модерните технологии“), все по-уместни стават консултациите по 
организацията на труда. Този труд става възможен чрез мрежовите системи, 
мобилните устройства и облачните операции (cloud computing), като нараства и 
благодарение на фактори като ръста на взаимообвързване на вътрешните бизнес 
операции и на световните вериги на стойността. Положителната страна на нещата е, 
че подкрепения от ИКТ мобилен труд намалява разходите, увеличава гъвкавостта и 
автономността на работниците, в частност на тези, които биха желали да работят от 
друга локация поради здравословни или семейни причини, или поради 
настоящето им местожителство (отдалечено, в селските райони).  

Необходима е оценка на различните нива на мобилност и гъвкавост (пълни, 
включващи промяна на местоположението, ад-хок и др.) от гл.т. ефекта им върху 
работниците- напр. балансът на трудов и семеен живот от гл. т. на наложения 
съществен риск. Трябва да бъдат критично оценени някои други критични ефекти: 
напр. липсата на регулации за отговорността на работодателите по осигуряването 
на здравословни и безопасни условия на труд. Освен това, плащането може да се 
основава на резултати, а не на работни часове, или да се наблюдава технологично 
напреднал мониторинг,  като напр. системи, засичащи дали работникът е свързан 
към компютърната мрежа и колко дълго работи на всяка отделна задача.  

Политическият диалог със социалните партньори, допълнителните анализи и 
консултирането с работниците на ниво компания биха били основни елементи за 
съгласуване на гъвкавостта и технологичните нововъведения заедно със защитата 
на работниците и техните права, без да се извършват каквито и да е компромиси. 
Организацията на труда и работното натоварване трябва да бъдат дискутирани с 
работниците. Техният принос за въвеждането на новите технологии е съществен. 
Мотивацията на компанията по повод на ИКТ мобилния труд не бива да бъде за 
сметка на редуциране на разходите, а да включва нарастваща производителност и 
ангажираност на работника. Обучението, договореностите по работното време и 
усъвършенстваните механизми за работа от разстояние трябва така да станат 
интегрирана част от мобилния труд. Необходимо е и реформиране на социално-
осигурителния модел. Това включва въвеждането на ревизирана законова рамка, 
която отговаря на дигиталната икономика. Подобен реформиран социално-
осигурителен модел трябва да включва подсилена и основана на доверие система, 
договаряна от работодателите и работниците.  
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ПЛАТФОРМЕНАТА ИКОНОМИКА - ЕВОЛЮЦИЯ ИЛИ 

РЕВОЛЮЦИЯ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ТРУДА ОТ ГЛ.Т. НА 

СОЦИАЛНИТЕ ЕФЕКТИ?  

Някои от предизвикателствата на платформената икономика не са нови - напр. 
укриването на данъци, нередовната и несигурна работа (casualization of work), 
работата на повикване (work-on-demand), аутсорсингът или самостоятелната 
заетост. Тези стари техники се разпростират в различни сектори на икономиката, и 
то в по-голям мащаб, с което платформите се превръщат в „нова маска на стар 
модел за експлоатация на хората“(Gabrielle Bischoff, EESC). Възникват обаче и 
редица нови предизвикателства. Да вземем за пример Airbnb като дигитална 
агенция за жилища, която не спазва социалните и типичните за дадена среда 
стандарти, чиито действия се преобразуват в нелоялна конкуренция с 
традиционния сектор хотелиерство, която въздейства върху дългосрочния пазар на 
наемите в градска среда (напр. Барселона) и която използва самостоятелно заетите 
и избягва социално-осигурителните задължения.  

Платформите могат също потенциално да заместят функциите на агенциите за 
заетост на пазара на труда, да въведат нови форми на „приложима 
субординация“ чрез рейтингуване и манипулиране, но и да увеличат ефектите от 
нередовната работа  и от новите форми на несигурен труд, което рефлектира върху 
дефиницията за „работник“ и за „работодател“, отчитаща в себе си тези сложни 
реалности.  

Дали това не е опит за либерална революция срещу държавата на 
благосъстоянието? Или платформената икономика може да бъде разгледана като 
„еволюционна революция“? 

Типично при платформите е крайната индивидуализация на работника, който не 
знае за кого работи, с кого и каква е печалбата на наемащата компания. 
Работниците все повече с третирани като стока, липсва прозрачност в трудовите 
взаимоотношения. Платформите са едностранни - те определят достъпа до заетост, 
какви ще са задачите и заплащането, контролират и оценяват представянето.  

За работниците най-важните принципи са: справедливо заплащане (в някои случаи 
няма никакво възнаграждение или има затруднения пред ефективното изплащане 
на дължимото); платформата да ръководи сериозни задачи; гарантиране, че няма 
да бъде наложено наказание при отказ от някои дейности; осигуряване на здравно 
и пенсионно покритие. По-малко от 10% от работниците в тълпа (crowd-workers) са 
синдикални членове (често, защото имат и допълнителна работа), а само 5% от тях 
работят повече от 20 часа седмично.  

Ето защо е необходимо да се регулират платформите. Социалното и човешкото 
измерение трябва да бъде в центъра на това. Ако платформите не създават 
достойни работни места, то те се провалят на социалния тест и не са приложимо 
решение. Необходима е стабилността на работниците вътре в платформите. Лицата 
трябва да са по-приспособими- необходимо е надграждане на уменията, но и 
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гарантиране правото към преминаване на самостоятелна заетост (както и 
разширяване обхвата на политиките на пазара на труда към самостоятелно 
заетите).   

Политическите въпроси, съотносими към труда чрез он-лайн платформи 

Отчитайки съвременните динамики на пазара на труда, задължително трябва да се 
вземе предвид влиянието на задвижваната от технологиите промяна при 
организацията на труда и то особено по отношение на ролята на интернет по 
ориентирането на лицата на пазара на труда. Преди 15 години беше изучена за 
пръв път ролята на интернета като посредник за свързване на търсенето и 
предлагането на пазара на труда; оттогава значението на интернет нараства 
драматично. Ако интернет е първоначално използван като бюлетин за ефикасно 
рекламиране на свободните места сред търсещите работа лица, то реалната му 
роля сега се разпростира много извън тези предели. Едно от най-интересните нови 
развития е появата на он-лайн аутсорсинг платформи, които издигнаха интернет от 
статуса му като обикновен бюлетин до статус, инкорпориращ в себе си 
организирането на труда. Казано просто, шофьорът на Uber или уеб дизайнера от 
Upwork не е вероятно да знаят къде е физическата локация на организацията, за 
която работят. Това, което е важно за тях, е виртуалната платформа, която възлага 
задачите и управлява доходите им. 

През юни 2016 г. ЕК публикува дълго очакваното съобщение на Комисията до 
Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и 
Комитета на регионите, озаглавено  „Европейска програма за икономиката на 
споделянето“7. Терминът „икономиката на споделянето“ е често използван за 
съотнасяне към ролята на он-лайн платформите за подпомагане на временния 
достъп до стоки и услуги, включително и аутсорсинга на труд. Използвана е 
следната дефиниция на „икономика на споделянето“: „… бизнес модели, при които 
за улеснение на дейностите се използват платформи за сътрудничество, с които се 
създава открит пазар за временното използване на стоки или услуги, които често се 
предоставят от частни лица“. Подобна широка дефиниция предоставя малко 
конкретика, за да се разбере ефектът на тази нова икономика върху обществото. 
ЕКП предлага възприемането на по-удачния термин „платформена икономика“, 
тъй като същественият феномен е използването на он-лайн платформите, които 
намаляват транзакционните разходи по аутсорсинга на труда и временния достъп 
до стоки и услуги.  

Аутсорсинг платформите осигуряват услуга по свързване търсенето на труд с 
предлагането на труд. Те позволяват организиране на достъпа до ресурса „труд“  в 
контекст на разходоемки услуги по търсене и избор на кандидатите и 
сътрудничество с институциите по заетостта.  Има три важни аспекта спрямо този 
феномен. Първо, платформите осигуряват алгоритъм, позволяващ ефективното 
напасване на предлагащи и търсещи работа. Второ, технологиите занижават 

                                                 
7
 Пълният текст на Съобщението е достъпен на български език ТУК. 

../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AC77XCGZ/rantova/Downloads/COM_2016_356_F1_COMMUNICATION_FROM_COMMISSION_TO_INST_BG_V2_P1_851616.PDF
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транзакционните разходи в степен, в която платформите също могат да улеснят 
микро-транзакциите си. Трето, платформите осигуряват услуги за намаляване или 
управление на рисковете, произтичащи от пазарните транзакции, оттук справяне с 
такива пазарни неуспехи като непълната информация за доставчика на труд или 
рисковете от измама. Подобни услуги също включват системи за мониторинг и 
следене на репутацията, както и стандартни механизми за застраховане и правни 
услуги срещу измами.  

За да отчетем напълно разнообразието от услуги, което се крие зад концепцията на 
он-лайн платформите, както и тяхното въздействие, трябва да вземем в предвид 
разнообразието от платформи. Първото разграничение е между платформи, които 
способстват достъпа до стоки или имущество и тези, които осигуряват достъп до 
самостоятелно заетите работници или до услуги. В единия край на спектъра са 
виртуалните пазари като  eBay и уебсайтове за наемане на собственост като Airbnb. 
В другия край са платформи като TaskRabbit и TakeLessons, които свързват 
доставчиците на труд с ползвателите. Все пак, между двата типа няма ясна 
разделителна линия, като някои от платформите за физически стоки може да 
оказва важни последствия върху пазара на труда. Например платформата Airbnb 
позволява на потребителите да дават под наем частните си жилища (изцяло или 
дори самостоятелна стая в обитаема къща). На пръв поглед, подобна платформа е 
малко съотносима към пазара на труда. Все пак самата  Airbnb признава, че много 
от нейните потребители не използват платформата за допълване на доходите си 
чрез спорадично отдаване под наем на техните домове, а за отдаване под наем на 
редица необитаеми единици под формата на мини-хотел. Подобни договорености 
изискват различни форми на труд: чистене, счетоводство и поддръжка, които могат 
да се предоставят от самия собственик, но на практика често са аутсорсвани към 
друг човек, който от своя страна може да се окаже самостоятелно лице или 
посредник.  

Втората разлика е между платформите, които организират местните трудови 
пазари или размяната на стоки на между регионален и/или глобален формат. 
Докато компании като Airbnb и Uber са международни корпорации, то тези 
платформи всъщност преструктурират местните трудови пазари. Обратно, 
платформи като CoContest улесняват връзката между търсенето в дадена локация и 
отдалечени доставчици (които може евентуално да живеят в чужбина). Особен 
случай са „чистите“ уеб платформи като AmazonMechanicalTurk, TaskRabbit или 
Upwork, които не предлагат офлайн компонент и трудът- например въвеждането 
на данни, програмирането и уебсайт дизайна- се извършва изключително он-лайн.  

Накрая, полезно е да се разграничат платформите, които способстват достъпа до 
ниско или средно квалифициран труд (като например вкарването на данни или 
карането на таксита), и тези, които се фокусират върху високо квалифицирани 
дейности (например интериорен дизайн). В следващата таблица е направено 
разграничение на он-лайн платформите по нивото на уменията и „локалния или 
виртуалния“ характер на труда.  
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 ниско или средно 
квалифициран труд 

високо квалифицирани 
дейности 

Виртуални/глобални 
услуги 

MTurk 

 

UpWork, 

99Design, 

CoContest 

Физически/местни услуги ListMinut, 

TaskRabbit, Uber 

TakeLessons 

 

Съществуват обаче огромни различия между държавите от гл.т. на познаването на 
тези платформи- така най-разпознаваеми са те във Франция, Хърватия и Естония, 
но остават сравнително непознати в Кипър, Малта И Великобритания ( данни от 
FlashEurobarometer 4388). Интересното е, че изглежда има повече работници 
отколкото ползватели на платформите, което предполага, че клиентите често са 
компании, а не отделни лица. Като цяло платформите са притегателни за 
демографския профил на младите, по-образованите и живеещите в градовете. Тези 
данни са сравними в получените от PEW poll (изследване в САЩ). Според  
Eurobarometer 438 само 15% от работещите в платформи предлагат редовно услуги, 
докато 28% са предложили само веднъж своите услуги.  

Фигура 1: Познаване и използване на он-лайн платформи 

 

                                                 
8
Оригиналният източник на данни е Flash Eurobarometer 438. Достъпен на английски език 

http://ec.europa.eu/COMMFrontOffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/FL
ASH/surveyKy/2112 
 

http://ec.europa.eu/COMMFrontOffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/FLASH/surveyKy/2112
http://ec.europa.eu/COMMFrontOffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/FLASH/surveyKy/2112
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         Чувал e за платформи          Използвал услуга            Предлагал услуга 

Източник: ETUI Policy Brief N° 5/2016 „The platform economy and the disruption of the employment 
relationship“ http://www.etui.org/Publications2/Policy-Briefs/European-Economic-Employment-and-
Social-Policy/The-platform-economy-and-the-disruption-of-the-employment-relationship 

 

 

Евробарометър 438 „Използването на платформите за сътрудничество“, Март 
2016 г. 

Платформите за сътрудничество са базирани на интернет инструменти, които 
способстват транзакциите между хората, ползващи, и тези предоставящи услуги. Те 
могат да бъдат използвани за широка гама от услуги- от наемане на жилище до 
споделяне на превоз с автомобил и до извършване на малки домакински услуги. 
Тези платформи са част от по-широкия феномен на т.нар. „икономика на 
сътрудничеството“ (‘collaborative economy’), която има потенциала да осигури 
възможности за растеж, работни места и придобивки за потребителите в Европа.  

Европейската комисия се зае с оценката на регулаторната рамка, в която оперират 
платформите за сътрудничество. Първата стъпка от този преглед е 
осъществяването на публична консултация по повод на платформите, он-лайн 
посредниците, базите данни и като цяло икономика на сътрудничеството 
(‘collaborative economy’) 9 . Консултацията се осъществява в периода 24-ти 
септември 2015 г. до 6-ти януари 2016 г. Първите резултати от дискусията показват, 
че мнозинството от гражданите и бизнесите признават ползите от он-лайн 
платформите, главно защото платформите правят информацията по-достъпна и 
улесняват комуникацията, създават нови бизнес възможности и увеличават избора 
от стоки и услуги. По-голямата част от бизнеса и от потребителите се съгласяват, че 
съществуват регулаторни и други предизвикателства пред развитието на 
икономиката на икономика на сътрудничеството (‘collaborative economy’) в Европа. 
Несигурността по правата и задълженията на потребителите и доставчиците е 
основното предизвикателство пред развитието на този вид икономика.  

Изследването Евробарометър 438 е една от стъпките за по-доброто разбиране 
ролята на платформите на сътрудничеството в контекста на икономика на 
сътрудничеството (‘collaborative economy’) като цяло. Представени са мнението и 
действията на гражданите от 28-те държави членки на ЕС по повод на интернет 
базираните инструменти. Периодът на изследването е 15-16 март 2016 г.  

Ключови резултати в доклада 

Осведоменост и честота на използване на платформите за сътрудничество  

 Повече от половината респонденти са чували за платформите за 
сътрудничество (52%) и около двама на всеки десет отговаря, че ги е 

                                                 
99

 Повече информация относно процедурата на публичната консултация и първите изнесени 
резултати от нея могат да бъдат намерени на английски език ТУК и ТУК.  

http://www.etui.org/Publications2/Policy-Briefs/European-Economic-Employment-and-Social-Policy/The-platform-economy-and-the-disruption-of-the-employment-relationship
http://www.etui.org/Publications2/Policy-Briefs/European-Economic-Employment-and-Social-Policy/The-platform-economy-and-the-disruption-of-the-employment-relationship
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/public-consultation-regulatory-environment-platforms-online-intermediaries-data-and-cloud
https://ec.europa.eu/digital-single-market/news/first-brief-results-public-consultation-regulatory-environment-platforms-online-intermediaries
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използвал (17%); 

 По-младите и по-високо образовани респонденти, които живеят в по-
градска среда и които са самонаети или са наети, е много по-вероятно 
спрямо средностатистическия гражданин да са наясно с платформите за 
сътрудничество (63%) и да са използвали тези платформи поне веднъж 
(32%).  

Използване на платформите за сътрудничество като доставчици на услуги 

 Над една трета от респондентите, които са посещавали платформите за 
сътрудничество отговарят, че са предоставили услуги в тези платформи 
(32%); 

 Почти един на всеки десет респондента, които са посещавали платформите 
за сътрудничество, е предоставял еднократно услуга на тези платформи 
(9%), докато почти един от петима от тези респонденти предлагат 
регулярно услуги чрез този вид платформи- веднъж на няколко месеца 
(18%). последно, един на двадесет отговаря, че предлага редовно услуги 
чрез платформите- всеки месец (5%).  

Предимства и недостатъци за потребителите в платформите за сътрудничество   

 Поне четирима на всеки десет респондента (41%), които са чували или 
посещавали платформите за сътрудничество, че една от основните 
ползи за потребителите им е по-удобния достъп до услуги; 

 Повече от четирима на всеки десет респондента (41%), които са чували 
или посещавали платформите за сътрудничество, споделят, че един от 
основните недостатъци за потребителите на платформите е, че не се 
знае кой носи отговорността при наличието на проблем (41%).  

 

Емпиричните данни показват, че включването в платформите е еднократен акт за 
бъдещите работници, които се регистрират в приложението, приемат една или две 
задачи и след това напускат завинаги (виж примера на ListMinut платформата на 
фигура 2). Може би тези работници опитват късмета си и в други платформи, но 
повечето като цяло се отказват.  
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Фигура 2: Разпределение на доходите в ListMinut платформата ListMinut (декември 
2013-декември 2015 г.); сума след заплащане на платформата на таксите за 
посреднически услуги 

 

 

            Евро 

Източник: Willem Pieter De Groen, Ilaria Maselli and BrianFabo „The Digital Market for Local Services: A 
one-night stand for workers? An example from the on-demand economy“ 

Повечето от работниците в ListMinut са изкарали своя доход с осъществяване на 
една единствена задача. Всъщност 57% от работниците са изпълнили и само една 
задача през двугодишния период на изследването, 16% са изпълнили две задачи и 
27% са работили по три или повече задачи. Лицата с висок брой задачи (завършили 
между 20 и 78 задачи) представляват само 2% от припечелващите работници.  

Според данни от друго изследване (SimonJoyce&UrsulaHuws, ‘Results of a survey of 
crowdwork in four EU countries’), проведено в Германия, Нидерландия, Швеция и 
Великобритания, около 12% от лицата 16-70 години докладват, че са работили в 
платформи за работа в тълпа („crowd sourcing platforms“), които са субкатегория на 
платформите, които обикновено аутсорсват рутинни, добре дефинирани задачи 
към он-лайн работници. Този тип труд, който представлява около половината от 
броя на платформените работници, идентифицирани чрез Eurobarometer, е най-
вероятно да бъде еднократно събитие за работниците. Мнозинството от 
работниците докладват за ниска честота на труда (седмична, вместо месечна и 
годишна). Нещо повече, според проучването платформите изглежда биват 
обикновено използвани от работници с ниски доходи, като източник на 
допълнителен доход, отколкото като единствен източник на доходи (и все пак 
данни от 2010 г. предполагат, че този извод не е валиден в по-слабо развитите 
държави).  

Разнообразието от платформи предполага и разнообразие от ефекти върху пазара 
на труда. Първо, платформите ще позволят преобразуването на традиционно 
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свързаните с отношенията на заетост дейности в самостоятелна заетост. Това е 
може би най-радикалният ефект, заслужаващ вниманието на политиците. Досега 
обаче успешните платформи реорганизираха сектори, които вече разчитаха на 
някаква форма на самостоятелна заетост (напр. Uber и белгийската платформа за 
интериорни дизайнери CoContest).  

Второ, платформите биха могли да способстват предоставянето на услуги от 
разстояние, като така потенциално биха довели до излизането на труда от 
местните трудови пазари. Например MTurk и CoContest свързват работници и 
работодатели от цял свят. Компанията PwC   идентифицира местни услуги като 
транспорт, ресторантьорство, настаняване, изкуства и забавление като едни от 
основните полета, където икономиката на споделените услуги е възможно да расте, 
предполагайки, че ефектът от изнасянето на дейностите може и да не бъде със 
сериозни последици, или поне в краткосрочен план.  

Трето, платформите увеличават конкуренцията чрез занижаване на бариерите за 
навлизане на пазара, макар и просто да реорганизират самостоятелната заетост, с 
което водят до по-голям натиск върху заплащането и условията на труд. Например 
в случая на Uber професионалните шофьори биват поставени в конкуренция със 
студенти или лица в отпуск по майчинство, които търсят извънреден доход. Тези 
занижени бариери също допринасят за размиването на физическите граници 
между работата и семейната среда, което води до рискове за здравето и 
безопасността на работниците.  

Четвърто, платформите може да способстват за повишаване разбиването на 
трудовите дейности на индивидуални задачи, които след това се разграничават на 
задачи, изискващи креативен и високо квалифициран труд и на задачи, които могат 
да бъдат оставени за изпълнение „на ръка“. Докато квалифицираният труд изисква 
много висок стандарт на заетост от гл.т. на заплащане и допълнителни придобивки, 
то трудът на ниско квалифицираните е под непрекъсната заплаха от изнасяне зад 
граница и автоматизирането му.  

Така платформите могат да допринесат за нарастване несигурността на труда. 
Нарастването на тяхното значение може също потенциално да доведе до ръст на 
практиките по определяне на трудовите стандарти на базата на дейностите, 
приложими в платформената икономика.  

Увеличаващото политизиране на темата за платформените работници отваря един 
нов прозорец за релевантните актьори- включително синдикати, представители на 
традиционните и новите индустрии и политическите власти- за определяне и 
конструиране правилата на играта. Този процес изисква обмисляне на бариерите 
между пазара и обществото, между печалбата и благосъстоянието, между 
комерсиализацията и насърчаването на споделянето на публичните пространства. 
В резултат дебатът по он-лайн платформите може да доведе до един много по-
широк нормативен дебат за вида на обществото, в което искаме да живеем.  
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Икономиката на он-лайн платформите създаде две суб-категории, които 
заслужават политическо внимание (имайки предвид липсата на адекватна 
законова рамка): „работата на повикване“(т.нар. on-demand jobs) и „работата в 
тълпа“ (т.нар. crowd work). Първата категория обхваща традиционните работни 
места (шофиране, почистване, административен труд), предлагани чрез мобилни 
или уеб приложения, като са обект на стандартни настройки, цени и критерии за 
подбор на самата платформа. Втората категория се отнася за работниците, които 
завършват серия от задачи чрез он-лайн платформи, прекрачващи географските 
граници. Работата в тълпа използва он-лайн платформа, за да осигури достъп на 
индивиди и организации до неопределена и незнайна група от други организации 
или индивиди, за да разреши специфични проблеми или да предостави услуги 
специфични услуги или продукти срещу заплащане. Платформата следователно 
предполага посредническа роля.  

Една от причините за разпростирането на работата на  повикване и на работата в 
тълпа е нареченият от Ursula Huws (2016) паралелен процес на стандартизация 
(процесите и задачите могат да бъдат преброени и използвани за генериране на 
цели и индикатори на представянето) и модулизиране (разделен на части труд, 
като всяка част е отделена от другата пространствено и договорно). Работниците са 
поставени в позиция, където им е казано да се адаптират към новия свят на 
нестабилно разпределение на задачите. Дигиталната икономика предоставя 
техниките, позволяващи платформите да изместят пазарната несигурност към 
работната сила, но не и причината за самата пазарна несигурност. Основният 
проблем за Европа от гл.т. на работата на повикване и на работата в тълпа е 
липсата на законова рамка, направляваща или контролираща този вид заетост.  

Някои он-лайн платформи избягват отговорностите на работодателя (включително 
приноса за социално осигуряване) и предотвратяват синдикализирането им и 
отстояването на правата им. Компаниите в това поле изразходват съществени 
ресурси за лобиране с цел облекчаване или премахване на регулациите, които 
затрудняват бизнес моделите им, но и които са създадени за осигуряване защита 
на работниците и клиентите. Същите компании (освен че налагат такси стандарти 
за услугите) използват рейтингови системи, засягащи по негативен начин 
работниците. По този начин работниците могат да се въздържат от упражняването 
на каквито и да е колективни права, тъй като това би се отразило неблагоприятно 
върху репутацията им.  

Основният въпрос е дали този модел е дублициращ се? Той със сигурност носи 
риска да зададе грешен прецедент. И двата вида работни договорености, 
генериращи се посредством он-лайн платформите, могат да се превърнат в далеч 
по-широк феномен: платформите нарастват съществено и се разпростират към 
нови сектори (UberHealth за повикване на регистрирани медицински сестри, 
Amazon Flex за доставки при поискване, LinkedIn ProFinder-  професионалната 
платформа за услуги и др.). Нещо повече, традиционните компании придобиват 
акции или купуват стартиращи бизнеси чрез платформи (General Motors купува  
Sidecar и инвестира вLyft) , довеждайки така до потенциално разпростиране на 
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основаните бизнес модели. Така напр. в случая на AmazonMechanicalTurks преди 
задачите са били извършвани от служители или независими фрийлансери на 
базата на договорни отношения.  

Не трябва да се изпуска фактът, че базираните на приложения и осигуряващи 
работа на повикване платформи проследяват всяка стъпка от доставката на 
услугата и съответно изработените часове, и следователно имат изискваната 
информация за установяването на взаимоотношения на заетост.  

Съвместни изследвания по темата за т.нар. работници в тълпата (crowd-workers), 
проведени от Фондацията на Европейските прогресивни изследвания (FEPS) и от 
UNI Europa по задание на University of Hertfordshire 10 , показват, че във 
Великобритания, 21% от респондентите са заявили, че през 2015 г. са търсили 
опосредствана чрез платформа работа чрез Upwork, Freelancer, UberorHandy, което 
е еквивалент на 9 милиона души или почти една пета от възрастното население. 
Изследването потвърждава по-високото ниво на участие на уязвимите групи: 25-34 
годишните (33%), от които само 10% са студенти (6% от които работят на седмична 
база), жените (24%). Резултатът от изследването във Великобритания показва, че за 
съществена част от работниците в тълпата (crowd-workers) (над 30%) това е 
единственият или основният източник на доходи. От гл.т. на доходите 42% печелят 
по-малко от £20,000 на година (преди данъчното облагане), а 7% печелят повече от 
£55,000.  

Проведеното в Швеция през февруари-март 2016 г. изследване11 сред лица на 
възраст 16-65 години, показва, че 12% от респондентите работят в т.нар. 
„споделена икономика“- в платформи като  Upwork, Uber или Skjutsgruppen. 24% от 
анкетираните пък заявяват, че са използвали подобни сайтове с надежда за 
намиране на работа. Работниците в тълпата (crowd-workers) в преобладаващата 
част от случаите (53%) идват от нискодоходните домакинства. Това още един път 
потвърждава допускането, че работата в дигиталните платформи задълбочава 
подоходните неравенства. Работата в тълпа (crowd-working) остава много по-рядко 
срещано явление в Северна Европа, където неравенствата са по-малки и 
съществуват добре изградени системи на колективно трудово договаряне.  

Дигиталните платформи за работата на повикване( on-demand jobs) и работата в 
тълпа (crowd work) не оперират по един и същ начин и по една и съща скала. 
Следователно и политическите дейности, представени по-долу, не се отнасят 
изцяло за някои от тях. Засегнатите компании трябва или да ревизират бизнес 
моделите си и/или да станат обект на регулация. Надигащите се политически 
въпроси са както следва: 

                                                 
10

Crowdworking Survey UK  (February 2016), U. Huws& S. Joyce, University of Hertfordshire: 
http://www.feps-europe.eu/assets/a82bcd12-fb97-43a6-9346-24242695a183/crowd-working-
surveypdf.pdf 
 
11

http://www.uni-europa.org/wp-content/uploads/2016/03/crowd-working-survey-swedenpdf.pdf 
 

http://www.feps-europe.eu/assets/a82bcd12-fb97-43a6-9346-24242695a183/crowd-working-surveypdf.pdf
http://www.feps-europe.eu/assets/a82bcd12-fb97-43a6-9346-24242695a183/crowd-working-surveypdf.pdf
http://www.uni-europa.org/wp-content/uploads/2016/03/crowd-working-survey-swedenpdf.pdf
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 Неспазване на регулаторните или законовите стандарти, отнасящи се до 
отношенията на заетост (включително социалната защита, здравето и 
безопасността), данъчното облагане, защитата на данните и личната 
информация на работниците; 

 Липса на трудово взаимоотношение и обезщетения: изместване на риска от 
предприемачеството към работниците (няма търсене, няма работа), 
включително социалната закрила (здравеопазване и пенсии) и данъчното 
облагане, налагайки и високо ниво на саморегулация или липсващо или 
намалено покритие на социалното осигуряване (в т.ч. и риска от 
непокриване на наранявания по време на службата);  

 Платформите се превръщат в нерегулирани, основаващи се на задаването 
на задачи, агенции за заетост; 

 Липса на регулации за работното време или платения отпуск (майчинство, 
по болест и др.) в резултат от което се размиват границите между трудовия 
и личния живот, което носи финансови и социални напрежения; 

 Централизирани решения за ценообразуването и заплащането с дигиталния 
доставчик, който де факто има монополна сила над действителното 
заплащане на работната сила; 

 Обвързано с рейтинг и бъдещата ангажираност възнаграждение, водещо до 
висока несигурност на работното място; 

 Повишена конкуренция сред работниците за получаване на задачи, като 
понякога се появяват съвпадащи по време или изискващи бърза реакция 
задачи, като само на един работник се заплаща; 

 Намаляване на възможността или предотвратяване на сдружаването и 
колективното трудово договаряне; 

  Липса (на достъп) до обучения и надграждане на уменията.  

Европейската агенция за безопасност и здраве при работа през 2015 г. публикува 
резултати от изследвания относно отрицателните аспекти от труда в 
платформите: 

 необходимостта от изясняване статуса на платформите, за да се реши дали 
могат да бъдат зачитани като агенции за временна заетост и се очаква да 
отговарят на същите изисквания; 

 необходимо е да се изясни неяснотата, заобикаляща идентичността на 
отделните работодатели.  В случаите, където платформата е разработена на 
базата „работа от дома“ за служителите на дадена фирма, то е очевидно, че 
актьорите тук са работодателят и работникът. По-често обаче съществуват 
три страни- клиентът, он-лайн посредникът и работникът; 
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 трябва законово да се изясни кой поема застраховките за инциденти или 
случаите, при които продуктите не напасват на заданието или стават обект 
на законови диспути; 

 необходимо е да се намерят методи за прилагане на съществуващите 
европейски директиви и национални законодателства към труда в тази 
категория; необходимо е изясняване на статуса на работника, за да попадне 
в обсега на съответните директиви за работното време, временната заетост, 
недекларирания труд, справедливото заплащане и др.; 

 защитата на потребителите и безопасността на обществото също изисква 
регулаторно оформяне, поради объркването между производители 
(изискващи защита на заетостта) и потребители, за което трябва да се 
приложи разпространение на необходимите процеси и контрол, на 
инспекциите и на механизмите за подаване на оплаквания; 

 трябва да се обърне внимание на начините за сертифициране на уменията, 
предлагани през платформите, особено в сфери като здравеопазване и 
електрически услуги.  

Взимайки предвид трудовите отношения в платформената икономика, следва да 
се предприемат следните важни стъпки: 

 Регулаторна рамка, гарантираща трудовите отношения и правата на 
работниците- включително стандарти за минималната заплата (и 
пропорционалното за извършените задачи и за работата в тълпа (crowd 
work)) и вноските, дължими от платформите за социално осигурителните 
схеми и схемите за обезщетения; 

 Право на колективно трудово договаряне и включване в синдикати; 

 Прилагане на механизми за социална защита , анти-дискриминация и 
стандарти по БЗР; 

 Право за всички работници от дадена платформа на включване в  обучения 
и надграждане на уменията; 

 Платформите за търсене на работа и свързване на профила на кандидата с 
дадено работно място трябва да бъдат предмет на същите регулации, на 
каквито са и другите агенции по заетостта. 

 

ПОСТИГАНЕ НА СПРАВЕДЛИВА ПОЛИТИКА ПО ДИГИТАЛНАТА 

ИКОНОМИКА: РОЛЯТА НА СИНДИКАТИТЕ 

Синдикатите са ключова страна в дигиталната икономика и в третирането на 
въпроса за бъдещето на труда на микро ниво (чрез предоставяните услуги) и на 
ниво система (чрез синдикализиране и колективно представителство). 
Свидетелствата показват, че синдикатите са от съществено значение за 
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ефективността на институциите на пазара на труда чрез гарантиране на 
задоволителни заплати и справедливо разпределение на производствените 
приходи, добри условия на труд и управление на ефектите от аутсорсинга и де-
локализациите, поради глобалните динамики и технологичната промяна. 
Следователно е от решаващо значение да не се отслабва, а напротив да се 
увеличава синдикалната членска маса и покритието на колективното трудово 
договаряне: през първата индустриална революция чрез колективната 
организация на работниците във фабриките и чрез колективното договаряне се е 
постигнало достойно заплащане и разпространение на ползите от иновациите.  

Синдикатите не само реагират на разрушителните процеси, но и допринасят за 
развитието на бъдещите фирмени стратегии и подкрепят задвижваната от 
служителите иновация, като и по-нататъшното развитие на уменията на работната 
сила. Те участват също така в дискусиите по въвеждането на нови организационни 
модели (включително защитата на данни и здравето и безопасността на 
работниците) и технологии- напр. чрез социалния диалог се обсъждат ИКТ и 
роботизацията. Като членове на секторни съвети за уменията на работниците, като 
активни доставчици на умения (от гл.т. на дизайна на обучението, финансовите 
аспекти и изпълнението) и като кариерни съветници, синдикатите могат да 
участват за поставяне на въпроса с необходимостта от придобиване на нови 
умения. Те са водещи страни в гарантирането на висококачествени стажове, 
професионално образование и обучение и системи за обучение през целия живот. 
Синдикатите на национално и световно ниво развиват принципи, включват се 
директно в дигиталната икономика и участват, където е възможно, в 
разработването на политиките.  

Industriall Europe публикува „Манифест за повторно активиране на индустрията“12, 
който е отговор на „постепенното изчезване на монотонния труд във фабриката, 
което трябва да мотивира към инвестиране в социални и трудови иновации, 
фокусиращи се върху компетентностите, креативността, автономията, иновативната 
организация на труда и достойните, висококачествени работни места“. 

 В отговор на разпространението в САЩ на независимите контрактори (independent 
contractor) в платформите за работата на повикване (on-demand platform economy), 
AFL-CIO 13  разработва и публикува следните 7 принципа 14 : 1) Използване на 
технологията за даване на възможности, а не за отслабване, на работниците; 2) 
Насърчаване на социалното и икономическото включване; 3) Установяване на 
правила за постигане на обвързваща корпоративна отговорност, независимо от 
това къде и как се трудят хората; 4) за всички работници да се осигурят придобивки, 
които могат да бъдат трансферирани от едно работно място на друго; 5) защита на 

                                                 
12

 В оригинал “Manifesto to put industry back to work”. Пълният текст е достъпен на английски език 
ТУК. 
13

 Федерацията на американските синдикати, включваща 56 синдиката и представляваща 12.5 
милиона работещи граждани.  
14

Достъпни на английски език ТУК. 

http://www.industriall-europe.eu/Bodies/excmt/2014/FinalManifesto-EN.pdf
http://www.aflcio.org/Issues/Jobs-and-Economy/Our-Principles-on-the-On-Demand-Economy
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трудовото правоотношение с оглед гарантиране закрилата на работните места; 6) 
повишаване на възможностите за достъп до добри работни места; 7) гарантиране 
на равнопоставеност  за бизнеса. 

FNV KIEM15е пример за синдикат, организиращ зависимите работници и/или 
фрийлансърите в художествената и креативната индустрия в Нидерландия. От 
Голямата рецесия насам това е един белязан от политики на икономии сектор. 
Вследствие на дигитализацията и стратегиите на работодателите за орязване на 
разходите за работниците, фрийлансърите се превърнаха в най-бързо развиващата 
се група на холандския пазар на труда. FNV KIEM приема приобщаваща стратегия. 
По този начин синдикатът се опитва да избегне риска от конкуренция по 
отношение на разходите между зависимите работници и фрийлансърите, които 
впрочем често работят заедно по един и същ проект. Тази включваща стратегия не 
следва да включва единствено процедури по легитимацията, лобиране пред 
правителството и социален диалог за подобряване на условията на труда. 
Колективното трудово договаряне трябва да е приложимо към фрийлансърите, 
като до момента законово това не е възможно, поради регулацията, задаваща 
равнището на цените. Същевременно е необходимо разширяване на синдикалния 
дневен ред, тъй като представителството на фрийлансъри изисква познания за 
традиционни за работодателите теми, като корпоративно право и законите за 
конкуренцията.  

 

Друга инициатива, свързана с ДИ и новите форми на труд, включва ангажирането 
на Международния транспортен синдикат (ITF) в защитата на работниците на Uber. 
Цели се, от една страна, признаване на трудовото правоотношение с платформата, 
и от друга, правото на организиране на работниците.  

На 16 март 2016 г. европейските социални партньори публикуваха обща позиция 
по дигитализацията.  

 

Позиция на Европейските социални партньори по дигитализацията 

Текущата дигитална революция има потенциала да доведе до създаване на 
работни места. Някои от съществуващите работни места и сфери на дейност ще се 
развият; някои работни места ще изчезнат и ще се създадат нови дейности. Европа 
има ключова роля в гарантиране на това, че този процес води до позитивен, 
справедлив и устойчив резултат. Някои от най-големите предизвикателства, с които 
трябва да се справим заедно, са бъдещето на труда, социалната сигурност, 
данъчното облагане, създаването на равнопоставеност и честна ДИ за работниците 

                                                 
15

 FNV KIEM- или Съюзът на изкуствата, забавленията, информационната и медийните индустрии - е 
професионална организация, представляващата интересите на своите членове в сферата на труда и 
дохода. Членове на FNV KIEM са наети, фрийлансъри и самонаети лица, които работят в сферата на 
Изкуствата, Информацията, Забавленията и медиите. Възможно е и чужденци, работещи или 
обучаващи се в сферата на креативността, да станат (временни) членове на FNV KIEM. 
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и за предприятията от всякаква големина и от всички сектори, както и 
надграждането на дигиталните умения.  

Дали дигитализацията ще доведе в крайна сметка до нарастване на заетостта ще 
зависи от това, доколко успешно европейските предприятия се адаптират към 
технологичните развития, но и от това до каква степен ЕС ще е в състояние да 
създаде благоприятна политика и регулаторна среда, за да се защитят 
едновременно интересите на предприятията и на работещите хора. Трябва да 
вземе предвид и потенциалното разделение, предизвикано от дигитализацията, 
независимо дали ще е поколенченско, между половете, регионално или социално. 
Трябва да се използват съществуващите възможности за подобряване на 
производителността и на баланса между трудов и семеен живот. Нещо повече, с 
оглед  получаване на широка подкрепа за дигитализацията от обществото, от 
съществено значение ще е гарантирането на това работниците да получат шанс за 
адаптиране и да имат достъп до нови възможности. Затова е необходим включващ 
обществото подход и организиране на постоянна обмяна между Европейската 
комисия и социалните партньори.  

В тази връзка е важно Европейската комисия да планира своя дневен ред по 
политиката за заетостта по начин, укрепващ дигиталното преобразуване на нашите 
икономики и трудови пазари. В същото време трябва да се цели максимизиране на 
качествените възможности за заетост, които биха могли да се създадат при 
дигитализирането на икономиките ни. Политиките на пазара на труда трябва също 
да целят защитата и преквалифицирането/надграждането на квалификацията на 
засегнатите от дигатилизацията лица.  

Поканваме съответните комисари да работят ръка за ръка със социалните 
партньори, за да разработят амбициозен и кохерентен европейски дневен ред. 
Ние, социалните партньори, можем да изиграем важна роля, за да гарантираме, че 
договорените политики, най-вече свързаните с пазара на труда и с уменията, имат 
смисъл за предприятията и за работниците.  

Заедно публичните власти и социалните партньори на различни нива трябва да 
направят оценка за това, как най-добре да адаптират квалификационните 
политики, регулациите на пазара на труда и институциите, както и организацията 
на труда, информирането, консултациите и процедурите по участие, за да се 
извлекат максимални ползи за всички от дигиталната трансформация. Повечето от 
действията ще трябва да се проведат на национално, секторно и фирмено ниво. 
Социалните партньори от всички нива могат да допринесат за превръщането на 
дигиталната революция в успешна история за всички европейски граждани и 
предприятия, засилвайки така европейския социален модел и правейки го по-
устойчив. ЕС трябва да играе ключова координационна роля.  

В частност, гарантирането на това хората да имат изискваните умения в 
променящите се трудови пазари, е фундаментално, за да се позволи на 
европейците да извлекат полза от новосъздадените работни места. Това 
предизвикателство е по-остро и належащо в ИКТ сектора, въпреки че 
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дигитализацията създава нова необходимост от умения във всички сектори. Тук се 
има предвид обучението за меки умения като използване на интернет, създаване 
на уебсайт или на приложение. Изискват се обаче и твърдите умения като 
компютърно програмиране и кодиране. И докато дигиталното образование трябва 
да започва от началното образование, то трябва да се гарантира, че по-възрастните 
поколения имат достъп до надграждане на уменията и продължаване на 
образованието.  

Европейските социални партньори се споразумяха да работят по необходимостта 
от умения в ДИ като част от Европейската работна програма на социалните 
партньори 2015-2017 г.16Вярваме, че дигиталните умения трябва да бъдат ключов 
приоритет в предстоящия дневен ред на ЕС за уменията.  

 

По повод на ефектите от дигитализацията на 12 октомври 2016 г. беше подписана 
Обща декларация на Европейските социални партньори в застрахователния 
сектор. Декларацията изисква от социалните партньори от двете страни да си 
сътрудничат за справяне с предизвикателствата, произтичащи от дигиталната 
трансформация. Декларацията беше добре посрещната от страните като важна 
стъпка по повод на дигитализацията, особено във времена, в които заглавията на 
новините са доминирани от съобщения за масови съкращения в банките и 
застрахователните компании. Голяма част от финансовите поделения на UNI 
Europa17 изпитват загриженост във връзка с това развитие на нещата. Декларацията 
ясно заявява, че съкращенията трябва да бъдат разглеждани като крайна мярка в 
процеса на преструктуриране. Всяка една от подписалите страни поема 
ангажимента да разпространи успешния резултат от европейския социален диалог 
на национално ниво и на ниво предприятие.  

 

Съвместна декларация на Европейските социални партньори в застрахователния 
сектор относно социалните ефекти от дигитализацията 

I Увод 

Застрахователната индустрия осигурява покритието на икономическите, 
климатичните, технологичните, политическите и демографските рискове, което 
позволява на индивидите да живеят спокойно, а на компаниите да функционират, 
да се развиват и да въвеждат иновации. Застрахователната индустрия има дълга 
история при осигуряването на тези ползи за обществото, но начинът, по който 
индустрията прави своя принос, се изменя. Застрахователната индустрия е наясно с 
нарастващите предизвикателства, произтичащи от променящия се свят и 
дигиталните изменения, както и с възможното въздействие на дигатилизацията 

                                                 
16

 За повече информация виж точка 8 от текста на Програмата. 
17

UNI Europa има разработена самостоятелна секция на своята уебстраница, посветена на 
дигитализацията и последните новини в тази сфера. За повече информация ТУК. 

http://www.arbeitgeber.de/www/arbeitgeber.nsf/res/Arbeitsprogramm-Europaeischer-Sozialer-Dialog-2015-2017.pdf/$file/Arbeitsprogramm-Europaeischer-Sozialer-Dialog-2015-2017.pdf
http://uni-europa.org/category/digitalisation/
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върху обществото.  

Технологичните и дигиталните развития постепенно изменят Застрахователната 
индустрия. Компаниите се възползват сега от технологии като облачни изчисления, 
мобилни устройства, анализи на данни и социални медии, за да посрещнат 
променящите се нужди и очаквания на потребителите. Много компании в 
осигурителния сектор вече са направили промени в работни процеси, докато други 
компании точно започват.  

Темпото на дигиталната промяна и неговото въздействие ще продължават да се 
ускоряват през следващите 10 години и с това идват нови интригуващи въпроси 
както за потенциалните ползи и възможните непреднамерени последствия. Он-
лайн технологията на работното място може да бъде завладяващ инструмент, но и 
потенциално предизвикателство.  

Европейските социални партньори в Застрахователната индустрия са включени в 
конструктивен диалог, характеризиращ се с взаимен респект и доверие. Все пак 
разработената съвместна позиция на Европейските социални партньори не е 
обвързваща и не може да замени диалога на национално или фирмено ниво, там, 
където той съществува.  

Общата декларация се стреми да рамкира потенциалния диалог на национално 
ниво и да стимулира публичния дебат за социалните ефекти от дигитализацията.  

Европейските социални партньори от Застрахователната индустрия се съгласиха, че 
общата цел на всички участващи организации и техните членове е да следват този 
процес на дигитална трансформация в положителна светлина, тъй като 
дигитализацията осигурява нови възможности и за компаниите, и за наетите.  

Тъй като дигиталните предимства ще изискват огромна промяна на 
инструментариума, уменията и компетенциите на работниците, то компаниите и 
наетите трябва да бъдат подготвени да инвестират в постоянното развитие на 
уменията и квалификациите. Дигитализацията ще доведе и до по-голяма 
необходимост от гъвкавост, отвореност на съзнанието и подвижност на работното 
място и до по-голяма специализация.  

Докато дигитализацията поставя предизвикателства, то тя създава и възможности. 
Социалните партньори се стремят да създадат печеливша за всеки ситуация чрез 
социалния диалог.  

Съвместните декларации за демографията и телеуърка вече съдържат безброй 
елементи, които могат да бъдат използвани в този контекст. Тази Декларация е 
единствено насочена към описване на спецификите, създадени чрез 
дигитализацията на трудовия свят. ….. 

Европейските социални партньори в Застрахователната индустрия се обръщат към 
членовете си, както и към всички заинтересовани страни в Застрахователната 
индустрия, да вземат предвид обстановката около декларацията в националните 
си практики. 
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Следващите стъпки 

1. Промотиране на Общата декларация 

Социалните партньори се ангажират за информирането относно настоящето общо 
заявление посредством достъпните средства, синдикатите, асоциациите, 
работодателите в Застрахователната индустрия  и др.  

Те ще окуражат съответните социални партньори на национално ниво да 
разпространят и разгледат заедно тази обща декларация. Например това може да 
се случи под формата на провеждане на съвместни срещи относно съдържанието 
й, общи презентации през националните правителства и други релевантни 
актьори, предприемане на съвместни учения или изследователски дейности. … 

2. Мониторинг и последващи действия на общата декларация 

Мониторингът на общата декларация може да бъде осъществен, например, чрез 
изпращане на въпросници към членовете на Европейските социални партньори 
или на релевантните заинтересовани страни в Застрахователната индустрия. 

На тази база социалните партньори биха взели предвид подходящите последващи 
действия в рамките на Секторния комитет на социалните партньори в 
осигуряването (СКСПО), част от двугодишната им работна програма за 2017-2018 г.  

II Принципи на социалния конструкт на дигитализацията 

1. Приложима законова база 

Европейското и националното законодателство трябва да бъдат уважавани 

Европейското и националното законодателство, колективните трудови договори и 
правилата създават много детайлна регулаторна рамка за социалния дизайн на 
труда и процесите на промяна в компаниите. Трудовото и социалното 
законодателство вече осигуряват високо ниво на защита правата на наетите и 
следователно дава добра база също и за цифровизирания труд.  

Тъй като технологичната промяна се случва на висока скорост и налага 
несигурност, социалният диалог е дори още по-уместен. От ключово значение за 
посрещане на тези предизвикателства са навременната информация и консултация 
съгласно съответните европейски директиви за информиране и консултиране на 
наетите. Колективното трудово договаряне е също един от важните инструменти за 
справяне с предизвикателствата, причинени от дигитализацията.  

Трябва да се вземат предвид и разпоредбите на приложимите закони и по-
конкретно правото на представителите на работниците да участват във вътрешно 
фирмените промени (intra-company changes). Чрез участието на представителите на 
работниците в подобни решения наетите по-добре разбират процесите и 
последствията, с което се допринася за високото разбиране от страна на 
служителите за необходимостта от промени.  

Сходно дигитализацията на процесите повдига предизвикателства по отношение 



 65 

защита данните на наетите. В тази връзка Европейското законодателство за 
защитата на данните, включително новият Регламент за личните данни18, осигурява 
законовата рамка. Нещо повече, както е разписано с съвместната декларация на 
СКСПО от 2015 г. относно телеуърка „Работодателят е отговорен за вземането на 
адекватни мерки, особено по отношение на софтуера, за да осигури защитата на 
използваната и обработваната от дистанционния работник за професионални 
цели. Работодателят информира наетият за цялото релевантно законодателство и 
правилата в компанията, отнасящи се до защитата на данни. Отговорност на наетия 
е да приложи тези правила“.  

2. По-нататъшното обучение като ключов момент 

Всеки служител има правото да получи обучението, необходимо им за 
изпълняваната от тях работа. Уменията на наетите трябва да бъдат надградени 
спрямо промените в индустрията, но и наетите трябва да бъдат окуражени да 
участват в обучителни програми и да поемат отговорността са своите кариери.  

Дигитализацията изисква разнообразие от нови умения и компетенции както на 
работодателите, така и на служителите, които ще имат нужда от надградени 
познания в сферата на информационната и комуникационната технология.  

Следователно за застрахователните компании е важно да поддържат високото си 
ниво на продължаващо обучение и ако е необходимо- дори да го повишат. Като 
беше обаче отбелязано от социалните партньори в съвместната им декларация за 
демографските предизвикателства, готовността на наетите да се включат в 
обучение е предпоставка за успехът на по-нататъшните мерки за обучение. С 
подкрепата на своите работодатели, наетите също трябва да поемат отговорността 
за своята пригодност за заетост (employability).  

Компаниите и наетите трябва да бъдат взаимно отдадени на това да се гарантират 
по-нататъшни действия по обучение в контекста на дигитализацията, като отчитат 
както нуждите на компанията, така и пригодността за заетост.  

Компаниите трябва да направят възможно най-много, за да предложат по-
нататъшно обучение и преквалификация, които могат да се финансират на разумна 
цена.  

С дигитализацията обучителните методи се изместват към електронно обучение (е-
обучение). Електронното обучение има предимството да осигурява гъвкавост от 
гл.т. на времето и възможността за повторение. Социалните партньори трябва да 
бъдат отворени към нови методи на обучение, като важен остава добрият микс от 
методи.  

3. Работно време и място  

                                                 
18

Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно 
защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното 
движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на 
данните). Целият текст на документа е достъпен ТУК.  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=en
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Дигитализацията съществено повлиява поведението на клиентите. Интернет е 
достъпен на база 24/7. Потребителите на интернет очакват непрекъсната 
достъпност на всички интернет функции и незабавна обработка на всички 
отправени запитвания. Това оказва влияние на национално, европейско и 
международно ниво.  

Застрахователният сектор е наясно с предизвикателствата за осигуряване на 
качествени услуги за клиентите и техните разностранни и развиващи се нужди и 
желания.  

Компаниите трябва да вземат предвид очакванията на потребителите. Липсата на 
гъвкавост при договореностите по полагания труд може да доведе до 
задълбочаване на дигитализацията за сметка на заетостта. Социалните партньори 
трябва да реагират на този риск, вземайки предвид очакванията на клиента, 
служителя и работодателя.  

В дигитализирания свят все по-неясна става връзката между личен и семеен живот. 
Следователно е важно компаниите да обърнат внимание на темата за здравната 
защита, в частност достъпността на служителя. Чрез диалог вниманието трябва да 
се насочи към предотвратяването на непродуктивните форми на свързания с труда 
стрес, произтичащ от дигиталната достъпност до работника. 

Балансът на трудовия и семейния живот вече е политическа тема в много от 
застрахователните компании. Балансът на трудовия и семейния живот в 
дигиталния свят не може да бъде ясно дефиниран. Следователно трябва да се 
повиши осведомеността от разрастващия се феномен на предоставяне на труд/ 
услуги извън работното време и в рамките на личното пространство на наетите. 
Трябва да се обърне специално внимание на това.  

Както беше отбелязано от европейските социални партньори в застрахователния 
сектор в съвместната им декларация за дистанционната работа „Трябва да се 
обърне внимание на темите за достъпността, отчитайки необходимостта от добър 
баланс на трудовия и семейния живот, и контрола на работните часове. Условията 
на работното време трябва да отговарят на фирмените правила, колективните 
договори, националното и европейското законодателство“. 

4. Социален подход към структурната дигитална промяна 

Обща цел на компаниите и работната сила е справянето с този тип промяна, 
отчитайки и интересите на работодателите, и тези на работниците. Това означава 
запазване на възможността за заетост, където е възможно и в застрахователния 
сектор, на вече наетите служители.  

Европейските социални партньори са наясно, че не всички служители, освободени 
от съответните трудови сфери поради бъдещата им дигитализация, ще бъдат 
абсорбирани от новосъздадените сфери, поради липсата на изискваната от новите 
сфери квалификация, но и защото подобна нова квалификация не може да бъде 
придобита в кратко или средносрочен период. Все пак компаниите трябва да 
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обмислят полагането на максимални усилия, за да се избегнат, редуцират и 
облекчат съкращенията.  

Приоритетни са защитата на работните места и пригодността за заетост на 
работниците.  

5. Лидерство в дигиталната ера 

Дигиталната промяна постепенно и дълбоко ще промени структурата на 
взаимоотношенията между наетите. Наетите искат все по-голямо участие, 
въздействие и признание, отколкото да следват инструкции. Дигиталното 
общуване все повече ще редуцира личните взаимоотношения. Променящата се 
среда изисква нови лидерски умения. Тук се включват високите социални 
компетенции, способността за адаптивност, подвижност, комерсиализиране, 
използване на информация, откритост, любопитство и иновативност, но и 
притежание на комуникационни умения и медийни компетенции.  

Компаниите трябва да вземат предвид тези развития както за насърчаване на 
техните служители, така и за изпълнителните си програми.  

Допълнително внимание трябва да се отдели на обучението на мениджърите. 
Мениджърите трябва да се адаптират за работа в дигитална среда.  

6. Представители на работниците в дигиталната епоха  

Организирането на наетите и на работодателите е предпоставка за социално 
партньорство. Дигитализацията носи нови предизвикателства и към 
представителите на работниците.  

Важно е социалните партньори да са с отворено съзнание за справяне с проблема 
и да са ангажирани в превръщането на промените в победа за сектора и неговите 
наети.  

Комуникационните концепции трябва да гарантират представителите на 
работниците да могат ефективно да се свързват с представляваните от тях наети.  

 

За света на синдикатите като цяло социалните и трудовите въпроси около 
цифровизацията могат да бъдат обобщени по следния начин: 

1. Цифровизирането на икономиката ще създаде, но също така ще унищожи 
работни места. Как трябва да се подготвим, за да се справим с това? 

- обучение: какъв вид обучение? за новите работни места? В кои сектори? 

- преструктуриране: как да бъдат социализирани и разпределени печалбите 
на производителността? 

- загубата на работни места: какво може да бъде направено за работниците, 
които по алгоритъм ще бъдат със сигурност изключени от пазара на труда? Какви 
(нови) форми на социална защита могат да им бъдат предоставени? Какви 
постоянни услуги за подкрепа на доходите например? 
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2. В офисите и фабриките, цифровизира нето на производствените системи 
фундаментално ще промени характера на труда чрез: 

- взаимодействие с интелигентни машини: как да избегнем момента, когато 
работникът се превръща в инструмент на машината? Какви принципи могат да 
бъдат конструирани, за да се предотврати взаимодействието човек-машина, 
започващо с  отнемането на уменията на работника и подлагането му на 
непоносим темп на работа? 

- цифров мениджмънт: как да гарантираме, че работникът не се превръща в 
обект на постоянен мониторинг? Какви „хуманни“ системи могат да бъдат 
конструирани, за да се оценява неговият труд? Как да се предотврати това 
работникът да бъде сведен до база данни, вливаща се в алгоритми? 

3. Дигитализацията създава паралелен и ултрагъвкав пазар на труда, който се 
нарича работа в тълпа (crowd-working): 

- как ще бъде регулирана тази нова рамка? Чрез създаване на нов статус или 
нова форма на трудов договор? Как да се осигури финансирането на социално-
осигурителните бюджети и осигуряването на социално благосъстояние в контекста 
на новите форми на заетост (заплата, работно време, данъчно облагане)? Какви 
форми на защита могат да бъдат предложени на работниците и как да бъдат 
контролирани условията на труд (здраве и безопасност, платен отпуск, детски труд 
и др.)? Кой носи отговорност в рамките на платформата (напр. осигурителни 
постъпления, защита на лични данни?  

- как ще бъдат създадени колективните форми на действие за работниците в 
тълпата (crowdworkers)? Как може да бъде укрепена тяхната сила за колективно 
договаряне в лицето на дигиталните работодатели в платформата? Как да бъдат 
синдикализирани този тип работници, като се има предвид, че те често са 
самостоятелно заети лица?  

- как да бъде избегната пагубната за работните места конкуренция между 
регулирания трудов пазар и нерегулирания паралелен трудов пазар? 

4. В обществото като цяло,  какви стъпки могат да бъдат предприети, за да се 
гарантира, че цифровизирането на икономиката няма да доведе до поляризиране 
и нарастващо неравенство между високо и ниско квалифицираните работници, 
между мъже и жени, млади и стари, държавата и работниците имигранти? 

5. Ролята на европейския законодател - ключова роля, тъй като платформената 
икономика не е организирана на национално ниво. Въпросът е какъв вид 
платформи искаме да има и как може да ги оформим чрез европейската политика? 
Положително може да бъде приет направеният преглед на Европейската комисия 
по темата „икономика на сътрудничеството“. Дали в Съобщението на Комисията до 
Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и 
Комитета на регионите, озаглавено „Европейска програма за икономиката на 
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сътрудничеството“ , са достатъчно добре развити ключови елементи и 
предложения в тази насока?  

6. Механизмите за регулиране на цените- или как платформите да продават 
качествени услуги на справедлива цена, за да се избегнат социални и свързани с 
конкуренцията проблеми?  

7. Нови дефиниции на работник и работодател- необходимостта от законово 
разясняване на статута на отделните посредници. Дефинирането на това кой е 
„работникът“ е и ключова тема в дебата по Европейския стълб на социалните 
права19. Къде трябва да бъде поставен прагът? 

Синдикалния консултативен комитет към ОИСР по повод на срещата на министрите 
към ОИСР (22-23.06.2016 Канкун, Мексико) разработва план за действия с цел 
гарантиране на качествени работни места в дигиталната икономика . Планът цели 
развиване на принципи и политики за достоен труд и разпространение на 
компетенции и доходите в дигиталната икономика. Планът стъпва върху следните 
четири стълба: 

1. Гарантиране на добри условия на труд чрез: 

 регулиране на работното време; 

 въвеждане на нови правила за мобилния труд; 

 иновативни работни практики, които повишават трудовата продуктивност и 
удовлетворението на работниците; 

 защита на базата данни (лични и търговски), както и на данните, събрани 
посредством машини на работното място; 

 обучение през целия живот: обучение на работното място и укрепване на 
системите за професионално образование и обучение;  

2. Насърчаване на взаимоотношенията на заетост и подход, основаващ се на 
правата:  

 разпростиране на правата и защитата на наетите сред всички работници, 
независимо от вида на трудовия им договор; 

                                                 
19

 На 8 март 2016 г. Европейската комисия започна консултации на широка основа и представи 
първия неокончателен общ проект за бъдещия европейски стълб на социалните права. 
Инициативата е част от работата на Комисията за по-задълбочен и справедлив икономически и 
паричен съюз. Както посочи председателят на Комисията Жан-Клод Юнкер, инициативата е 
насочена към еврозоната, като е дадена възможност и на останалите държави членки да се 
присъединят, ако желаят. 
Европейският стълб на социалните права следва да стъпва върху и да допълва достиженията на 
правото на ЕС в социалната област, за да послужи като ориентир за политиките в редица области, 
които са от основно значение за добре функциониращите и справедливи пазари на труда и 
социални системи в участващите държави членки.  
За повече информация за европейския стълб на социалните праваТУК.  

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-545_bg.htm
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 възстановяване отговорностите на работодателя; 

 установяване на обвързваща корпоративна отговорност за водещите фирми, 
включително критерий за прозрачност на бюджетите, трудовите практики и 
работниците по веригите на доставки; 

 укрепване на безопасните мрежи за он-лайн платформените работници;  

 прилагане на законодателство за МРЗ; 

 укрепване на покритието на колективните трудови договори и ефективния 
социален диалог. 

3. Развиване на систематични политики, базиращи се на: 

 синдикално участие във всички национални, секторни и местни процеси по 
прехода към дигитализацията; 

 универсални системи за социална защита, осигуряващи универсално и 
преносимо покритие; 

 отговорност към качеството на работните места (включително справедливо 
заплащане), покритие от системите за социална закрила, надграждане на 
уменията и по-силни институции на пазара на труда; 

 публични инвестиции в универсален широколентов достъп и образование; 

 интелигентни процеси на автоматизация, които правят производството по-
ефикасно и не отстранява работниците от техните работни места; 

 създаване на работни места в ИКТ сектора и свързаните с НТИМ полета, в 
секторите на здравеопазването и услугите, както и чрез трансформацията на 
индустриите, приели  ниско-въглеродната концепция. 

4. Създаване на приложими механизми за прогнозиране: 

 справедливи стратегии за преход на работниците в секторите, 
предразположени към усвояване на процесите на дигитализация и 
автоматизация- включително правителствен ангажимент, обхващащ 
технологични, индустриални, социални, трудови и обучителни политики;  

 предвиждане на качеството и количеството на работните места; 

 предвиждане на бъдещите трудови умения; 

 анализиране на обхвата и ефектите от новата технология при 
производството, доставката на услуги и условията на труд.  

В заключение, цифровизацията на икономиката и обществото е важно 
предизвикателство за Европейското синдикално движение. Тя е на път да промени 
индустрията, услугите, пазарите, но и света на труда като цяло (в обществените 
услуги, образованието и т.н.). Цифровизацията означава възможности, както и 
рискове. Проучванията за бъдещето на труда показват, че ще има победители и 
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губещи сред работниците. Един от рисковете е, че цифровизацията може да се 
превърне в допълнителен стимул за социални и териториални неравенства. 

Според синдикатите, Европейският съюз трябва да участва във оформянето на 
цифровизацията на икономиката и обществото в Европа много по-активно, с 
политически инициативи, за да се избегнат масови съкращения на работни места и 
да се гарантира създаването на качествени работни места и достойни условия на 
труд. Както се подчертава в резолюция на ETUC от юни 2016 г., цифровизацията би 
могла да: 

• осигури нови работни места и да стимулира икономическото възстановяване; 
освобождение от опасни, да освободи работещите от монотонни и повтарящи се 
задачи и да даде възможност за по-добър баланс между работата и личния живот; 
• да унищожи работни места, да доведе до по-несигурни и непостоянна работа, 
загуба на неприкосновеността на личния живот и контрол върху личните данни. 

 

ЕВРОПЕЙСКИ И НАЦИОНАЛНИ МЕРКИ И ИНИЦИАТИВИ  ПО 

ПОВОД НА ЦИФРОВИЗАЦИЯТА 

Европейски инициативи  

За да се използва потенциалът на текущата дигитализация, държавите членки и 
създателите на европейските политики предприеха мерки за справяне с редица 
предизвикателства. На европейско ниво са взети редица допълващи се действия в 
търсене на икономическия растеж. На своя посветен на ДИ сайт20, Европейската 
комисия посочва, че дигитализацията създава редица възможности, които трябва 
да бъдат по-добре използвани , когато се стремим към растеж и заетост в ЕС. Това 
се отразява в различни политически мерки, предприети на предприемаческо ниво 
в ЕС: 

 В Плана за действие „Предприемачество 2020 г.21(Entrepreneurship 2020 
ActionPlan), един от стълбовете се отнася до създаването на среда, в която 
предприемачите могат да процъфтяват и да растат, така подчертавайки 
потенциала на възможностите в ДИ; 

 Един от десетте принципа на Акта за малкия бизнес в Европа („Мисли първо 
за малките!“ „SmallBusinessAct“ за Европа22) подчертава необходимостта от 
надграждане на уменията в малките и средните предприятия в отговор на 
липсата от умения за боравене с новите технологии, като така те ще запазят 
и подобрят своята конкурентоспособност; 

Нещо повече, един от стълбовете на Стратегията Европа 2020 засяга Дигиталния 
дневен ред за Европа, целящ пълно използване на потенциала на дигиталните 

                                                 
20

 Достъпен ТУК. 
21

 Достъпен на български език ТУК. 
22

 Достъпен на български език ТУК. 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:52012DC0795
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:52008DC0394
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технологии с цял стимулиране на иновацията и подпомагане растежа в ЕС до 2020 г. 
Дигиталният дневен ред съдържа седем стълба: 

 Постигане на единен дигитален пазар; 

 Засилване на он-лайн доверието и сигурността; 

 насърчаване на бърз и ултра-бърз достъп до интернет за всички; 

 инвестиране в изследвания и иновация; 

 насърчаване на дигиталната грамотност, умения и включване; 

 произтичащи от ИКТ ползи за европейското общество. 

В стремежа си за интелигентен, устойчив и включващ растеж, основният фокус на 
Дигиталния дневен ред е развитието на единен дигитален пазар (ЕДП). 
Европейската комисия е заложила като приоритет в дневния си ред реализирането 
на ЕДП. По-специално през май 2015 г. приема Стратегията за цифров единен 
пазар за Европа23, която стъпва на следните три стълба:   

 По-добър онлайн достъп за потребителите и предприятията в цяла 
Европа: „Цифровият единен пазар ще предостави на бизнеса и по-
специално на предприемачите, нови възможности за разширяване на 
тяхната дейност в цяла Европа. Затова са необходими незабавни действия 
за премахване на бариерите пред трансграничната дейност в интернет, 
включително на различията между системите на договорно право и правото 
в областта на авторското право на държавите членки, и за намаляване на 
свързаната с ДДС тежест. Част от изграждането на потребителско доверие в 
трансграничните онлайн продажби изисква достъпни и висококачествени 
трансгранични услуги за доставка на колетни пратки, каквито днес не 
съществуват. Стратегията има за цел също така определянето на подходяща 
рамка за електронна търговия и предотвратяването на неуместната 
дискриминация на потребителите и предприятията, когато те се опитват да 
получат достъп до съдържание или купуват стоки и услуги онлайн в рамките 
на ЕС. Дискриминацията може бъде под формата на ограничения, свързани 
с националността, мястото на пребиваване или географското 
местоположение, което противоречи на основните принципи на ЕС“; 

 Създаване на подходящи условия и равнопоставеност за модерни цифрови 
мрежи и новаторски услуги:  

„Цифровият единен пазар трябва да бъде изграден върху надеждни, 
високоскоростни и достъпни мрежи и услуги за потребителите, при които се 
гарантират основните права на потребителите на неприкосновеност на 
личния живот и защита на личните данни, като същевременно се насърчават 
иновациите. Това налага силен, конкурентоспособен и динамичен сектор на 
далекосъобщенията, който да изпълни необходимите инвестиции, за да 

                                                 
23

 Достъпна на български език ТУК. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:52015DC0192
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може да се възползва от иновациите, като например компютърните услуги 
„в облак“, „големи данни“ и приложението „интернет на предметите“. 
Пазарната мощ на някои онлайн платформи е потенциален източник на 
опасения, особено по отношение на най-мощните платформи поради 
тяхното все по-критично значение за другите участници на пазара“; 

 Максимизиране на потенциала за растеж на цифровата икономика:  

„След по-малко от десетилетие по-голямата част от икономическата дейност 
ще зависи от цифрови екосистеми, интегриращи цифрова инфраструктура, 
хардуер и софтуер, приложения и данни. Цифровизацията на всички 
сектори ще бъде наложителна, ако ЕС желае да запази своята 
конкурентоспособност, да поддържа силна индустриална база и да се 
справи с прехода към интелигентна икономика на промишлеността и 
услугите. 75 % от стойността, добавена от цифровата икономика, идва по-
скоро от традиционни индустрии, а не от производителите на ИКТ, но 
интегрирането на цифровите технологии от предприятията е най-слабият 
елемент. Само 1,7 % от предприятията в ЕС се възползват в пълна степен от 
модерни цифрови технологии 15 , а 41 % от тях не ги използват въобще. 
Цифровизацията предлага също и безпрецедентни възможности за други 
икономически сектори, като например транспорта (напр. интелигентни 
транспортни системи) или енергетиката (напр. интелигентни мрежи, 
отчитане) 16 . 

ЕС се нуждае от набор от мерки, с които да се гарантира, че европейската 
промишленост е в авангарда на развитието и използването на ИКТ, 
автоматизацията, устойчивите производствени и преработвателни 
технологии, за да е в състояние да обслужва пазарите на бъдещето. 
Цифровата икономика може също така да направи обществото по-
приобщаващо. Понастоящем гражданите и предприятията не се възползват 
максимално от цифровите услуги (от електронното управление, 
електронното здравеопазване, електронната енергетика и електронния 
транспорт), които следва да са достъпни безпроблемно в целия ЕС. 

Комисията ще информира социалните партньори и ще ги прикани да 
включат цифровия единен пазар в техния социален диалог на европейско 
равнище“. 

Посредством Индекса за навлизане на цифровите технологии в икономиката и 
обществото (ИНЦТИО) се обобщават релевантните индикатори по представянето 
на Европа при дигитализацията и се следи напредъка на държавите членки  в 
дигиталната конкурентоспособност24.  

                                                 
24

 Индексът за навлизането на цифрови технологии в икономиката и обществото 
(DigitalEconomyandSocietyIndex-DESI) е сложен съставен показател, разработен от Европейската 
комисия (и по-конкретно от ГД „Съобщителни мрежи, съдържание и технологии“), за оценка на 
напредъка на държавите от ЕС към цифрова икономика и цифрово общество. Той обединява набор 
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Според рамката на Стратегията за уменията на ОИСР (OECD Skills Strategy 
framework), осигуряваща стратегически подход за повишаване на заетостта и 
растежа, докато се гарантира  включване и участие, икономическият просперитет и 
социалната кохезия могат да бъдат подпомогнати чрез укрепване на системите на 
уменията по следните три направления: 

 Развиване на подходящите умения чрез 1) насърчаване и предоставяне на 
възможност за придобиване на правилните умения, 2) улесняване на 
международната мобилност на квалифицирани лица, за да се запълнят 
несъответствията при уменията и 3) поощряване на трансграничните 
политики по уменията;  

 Задействане предлагането на умения чрез 1) насърчаване на хората да 
предлагат своите умения на пазара на труда и 2) задържане на лицата с 
умения на пазара на труда; 

 Ефективно използване на уменията чрез 1) създаване на по-добро 
съответствие между уменията на лицата и изискванията на техните позиции, 
2) и чрез нарастване на търсенето на умения на високо равнище.  

Скорошни изследвания по темата за е-уменията, публикувани от Европейската 
комисия (Mc Laughlinetal., 2014 and Gareisetal, 2014) и ОИСР (2011 г.), маркират 
разнообразието от действащи в Европа програми. В ЕС 28 се прилагат над 100 
политики, третиращи широко е-уменията. Картината в Европа по повод на е-
уменията е разнообразна и сложна, като се има в предвид, че държавите членки са 
в различен етап на зрялост на ИКТ уменията и на различни неща се придава 
национална значимост. Според цитираните две изследвания се наблюдават 
следните видове мерки:    

Развиване на адекватни умения. Приспособяване на образователните 
системи 

Във всички държави членки политиките, фокусиращи се върху образованието, 
целят главно напасване на учебния план и ИКТ инфраструктурата на всички 
образователни нива към нуждите, налагани от бързо протичащата дигитализация. 
Изследване на ОИСР от 2011 г. заключава, че е-уменията са силно поощрявани във 
висшето образование и в по-малка степен в професионалното и в обучението на 
работното място. Най-малко внимание им се обръща съответно в началното и 
средното образование. Като цяло са идентифицирани следните 4 полета на 
действие: 

 За да се закрепи използването на ИКТ и медийната грамотност към целия 
учебен процес, редица държави членки ревизираха своите учебни планове. 
В тези си действия те търсеха как от ранни години да поощрят тематики, 
свързани с разнообразните аспекти на технологията. Обхватът на 

                                                                                                                                                  
от съответни показатели, структурирани по 5 измерения: свързаност, човешки капитал, използване 
на интернет, внедряване на цифрови технологии и цифрови обществени услуги.  
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реформите варира по държави, варирайки от включване на (основни) ИКТ 
умения в образованието като цяло (напр. Австрия, Естония и Швеция) до 
включването на програмирането/ кодирането и аналитичното мислене като 
основен самостоятелен предмет (напр. Дания и Великобритания). 

 При смяната на учебния план и развиването на курсовете институциите 
могат да бъдат насърчени да се консултират с индустрията и да отговорят на 
нейните нужди. Примери могат да бъдат открити в Норвегия и Португалия, 
където публичното финансиране е достъпно за институциите на висшето 
образование, които правят опити да привлекат повече студенти към 
свързаните с НТИМ програми. 

 Други политики развиват учебни планове за обучение на учителите, за да 
усвоят умения за използване на ИКТ като учебен инструмент. Някои 
държави членки (напр. Финландия и Ирландия) са започнали да предлагат 
учители с необходимия инструментариум за ИКТ обучения, като така се 
цели максимализирани на ползите от инвестициите в ИКТ в учебните зали.  

 Някои правителства са започнали да насърчават разпространението на ИКТ 
и на широколентов достъп в класните стаи. В много от случаите 
инвестициите в инфраструктурата на институциите са направени във всички 
видове образователни институции. С това може да нарасне разгръщането 
на приложенията за е-обучение, да се предложи на лицата други учебни 
методи и да им се предоставят по-добри ресурси за обучение „на работното 
място“ в рамките на професионалното образование и обучение.  

Политики, насочени към специфични групи 

Няколко обучителни програми са насочени към определени групи като ИКТ 
професионалисти, лица без базови е-умения, жени, безработни, младежи и по-
възрастни лица. 

 Държави членки като Германия, Испания и Швеция са лансирали политики 
за насърчаване на равенството на половете в рамките на ИКТ професията. 
Тези политики са основно насочени към популяризиране на свързаните с 
ИКТ обучения и кариерни пътеки сред момичетата и жените от ранна 
възраст; 

 Германия има също така програми специално за младежи и за по-
възрастните работници; 

 Много правителства (като нидерландското и шведското) търсят как да 
стимулират повече хора, особено безработни, да се включат в ИКТ 
обвързаните науки. Осъществява се и подобряване на предлаганите 
програми; 

 Някои държави приложиха политики, насочени към работниците мигранти, 
макар че тяхното навлизане на пазара на труда често зависи от определени 
условия, които обикновено се свързват с възможността им да запълнят 
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свободните работни места, при които работодателите са имали проблем да 
намерят специалисти за поста и очакват да имат подобен проблем и за в 
бъдеще. Например датските политици въведоха редица програми за 
улесняване на процеса на получаване на разрешение за заетост на високо 
квалифицираните работници, включително ИКТ професионалистите. 
Подобни разпоредби са за пристигащите в Дания трудови мигранти, които 
ще бъдат наети в една от професиите, споменати в т.нар. „Позитивен 
списък“, т.е. списъкът на трудно запълващите се професии, за които 
датските работодатели имат нужда от по-квалифицирани работници. 
Съответно Австрия, Естония и Франция въведоха политики, целящи 
реформиране на националните им политики по имиграцията. 

Включване на партньорите в образование и обучение 

Във все повече държави през последните години се създават партньорства между 
различни заинтересовани страни, основаващи се на довода, че частният сектор 
разполага с допълнителни ресурси, които биха могли да допълнят обществените 
услуги, особено в сектора на образованието и обучението. Теоретически всяка 
заинтересована страна, която е тясно овързана с определена тематика по е-
уменията на национално ниво, бива включена с цел гарантиране на едно 
достатъчно добре подкрепено, всеобхватно и устойчиво развитие. В тази връзка 
често Великобритания е цитирана като пример на добра практика. По-специално 
т.нар. „Техническо партньорство“ (в оригинал „Tech Partnership“25) продължава 
обучението по е-уменията във Великобритания. Това е една растяща мрежа от 
компании, които обединяват усилия, за да осигурят уменията, които са 
необходими за генериране на ръст в дигиталната икономика. Британското 
правителство припознава инициативата „Техническо партньорство“ като 
индустриално партньорство за икономика на информацията. Основната цел е 
насърчаване на младите хора, и най-вече момичетата, да се включат в 
технологично образование и да преследват кариери в свързани с него науки, да се 
създават нови работни места, да се развиват нови умения и да се зададат 
индустриални стандарти (и да се акредитира и насърчи образование и обучение, 
посрещащо тези стандарти).  

 

 

                                                 
25

Tech Partnership е мрежа от работодатели, които работят за създаването на умения за дигиталната 
икономика на Великобритания. Амбицията е да бъдат развити умения за един милион 
технологични работни места до 2025 г. Работейки за създаване на умения за милион дигитални 
работни места, инициативата е съсредоточена около 3 основни области: 1) вдъхновяване на нови и 
разнообразни таланти в сферата на дигиталната кариера чрез училищни ресурси, посланици на 
идеи др; 2) повишаване на качеството на дигиталното образование и обучение чрез създаване на 
стандарти и разработване на програми, които да посрещат нуждите на работодателите; 3) 
насърчаване на работодателите да предлагат висококачествени дигитални стажове чрез 
предоставяне на съвети и повишаване на осведомеността. За повече информация за инициативата 
ТУК.  

https://www.thetechpartnership.com/
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Задействане на предлагането на умения 

Активните политики на пазара на труда рядко се фокусират изключително върху 
дигиталната заетост. Все пак някои мерки могат да подпомогнат хората с 
правилните умения да се задържат на работните места, в които използват 
съответните умения: 

 ИКТ професията страда от слаб обществен имидж в редица държави членки. 
Чрез фокусиране върху повишаването на осведоменост, някои от 
политическите програми (напр. във Франция и Германия) се стреми да 
отговори на стереотипите за ИКТ работниците, кариерните им възможности 
и т.н. а да увеличи разпознаваемостта на ИКТ сектора и професиите в него, 
но и да му създаде един позитивен, реалистичен образ. Освен ще се 
насочват към широката публика, тези програми обикновено се прилагат към 
ученици и към техните обучители по е-умения, насърчавайки кариерите в 
свързаните с НТИМ сфери. В тази връзка хората могат да бъдат насърчени 
чрез финансови и фискални стимули за включване в образователни 
програми за получаване на дефицитни на пазара на труда умения. Освен че 
са насочени към лицата, някои от програмите са насочени и към малки и 
средни предприятия с цел повишаване на осведомеността им за влиянието 
на е-уменията върху тяхната конкурентоспособност.  

 Някои европейски държави (напр. Нидерландия) са осъзнали, че се нуждаят 
от подновяване и повишаване на уменията на своите опитни 
професионалисти, за да се намали изтичането на подобни индивиди от 
сектора. Тези усилия са насочени към задържането им в сектора и 
предоставянето им на възможност за допълнителна специализация. 

Ефективно използване на уменията 

Прецизната информация за трудовия пазар е все по-важна, за да бъдат ефективно 
използвани уменията на хората и ефикасно да се обвърже търсенето и 
предлагането на дигитализиращия се пазар на труда. 

 За да разглеждат динамиките на трудовия пазар, повечето държави членки 
използват ад-хок осъществени изследвания. Малко напреднали държави 
(като Германия и Великобритания) имат всеобхватни системи за мониторинг 
на пазара на труда. Много правителства имат интернет базирани портали за 
търсещите работа лица, така че работодателите могат да публикуват 
свободните места. В някои страни наблюдавания недостиг на кадри по 
професии и по умения на лицата се използва като основа за проектиране на 
миграционната политика. Порталът на Европейската комисия „EURES“26 

                                                 
26

EURES (EURopean Employment Services, Eвропейски служби по заетостта) представлява мрежа за 
сътрудничество между обществените служби по заетост в страните от Европейското икономическо 
пространство (28-те страни-членки на Европейския Съюз/ЕС/, Норвегия, Исландия и Лихтенщайн) и 
Конфедерация Швейцария. В мрежата са включени и партньорски организации – частни доставчици 
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например съдържа информация, напътствия и услуги по свързване на 
кандидати за работа с подбиращия персонал по професии и по държави. 
Нещо повече, европейската инициатива „Нови умения за нови работни 
места“ 27  подчертава необходимостта от точна оценка на бъдещите 
потребности от умения. Тя се фокусира върху подобряването на свързването 
на търсенето и предлагането на пазара на труда. Важна практическа мярка 
досега е изготвянето на прогнози от Европейския център за развитие на 
професионалното обучение (CEDEFOP) и от Европейския форум за връзка 
университет-бизнес (European University-Business Forum), чрез които се 
способства директния контакт между образователните институции и бизнес 
общността.  

 Въпреки тези усилия, разминаването между търсенето и предлагането на 
ИКТ работни места е постоянен проблем за Европа, което се потвърждава от 

                                                                                                                                                  
на услуги в сферата на заетостта, професионални съюзи, работодателски организации и др. 
Мрежата се координира от Европейската Комисия. 
Мрежата EURES е създадена през 1993 г. с цел подпомагане мобилността на Европейските пазари 
на труда чрез оказване на необходимото съдействие на: 

 търсещите работа лица, които желаят да работят в чужбина; 

 работодателите, които желаят да наемат работници от чужбина; 

 търсещите работа лица и работодателите в пограничните региони. 
Услугите на EURES за гражданите и работодателите се изразяват в предоставяне на: 

 информация от базите данни, публикувани в EURES портала (Europeanjobmobilityportal); 

 информация и консултации, предлагани от над 900 съветници на EURES от всички страни, 
членки на EURES. 

Повече информация за мрежата EURES, както и информация за свободните за кандидатстване 
работни места може да намерите на български език ТУК. 
 
27

Инициативата „Нови умения за нови работни места“ има за цел: 
 по-добро предвиждане на бъдещите потребности от умения 
 постигане на по-голямо съответствие между уменията и нуждите на пазара на труда 
 изграждане на по-тясна връзка между сферите на образованието и труда 

Практически мерки 
 Прогнози от Европейския център за развитие на професионалното обучение(CEDEFOP); 
 Анализ на възникващите тенденции на секторно равнище и създаване на секторни съвети 

по въпросите на уменията; 
 Европейска рамка за ключовите умения за учене през целия живот – в нея са посочени 

осемте ключови умения, които всеки трябва да притежава, за да се справя успешно в 
общество на знанието; 

 Съвместни изследвания с МОТ и ОИСР; 
 Разработваната в момента класификация на уменията, компетентностите, квалификациите 

и професиите в Европа (EuropeanSkills/Competences, qualificationsandOccupations – ESCO) ще 
описва най-подходящите умения, компетентности и квалификации за отделните професии; 

 Европейска квалификационна рамка – определяне на квалификациите въз основа на 
учебните резултати, така че всеки да може да разбере какво означават на практика; 

 Финансиране от ЕС- чрез Европейския социален фонд и Erasmus+; 
 Форум на университетите и бизнеса – насърчаване на диалога между бизнеса и 

образователните институции. 
  

http://ec.europa.eu/eures/home.jsp?lang=bg&langChanged=true
http://eures.bg/
http://www.cedefop.europa.eu/EN/about-cedefop/networks/skillsnet/index.aspx
http://ec.europa.eu/ploteus/bg
http://www.ilo.org/skills/lang--en/index.htm
http://www.oecd.org/department/0,3355,en_2649_33927_1_1_1_1_1,00.html
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1042&langId=bg
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1042&langId=bg
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc44_en.htm
http://ec.europa.eu/esf/home.jsp?langId=bg
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_bg
http://ec.europa.eu/education/higher-education/doc1261_en.htm
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високия брой незаети места в ИКТ сектора. Различни инициативи са били 
разработени по държави, за да се повиши осведомеността за 
професионалните компетенции при ИКТ и за да се насърчи приложението 
на ИКТ професионални рамки на уменията като средство за свързване на 
позициите с ИКТ професионалните компетенции. Разработването на 
европейска е-рамка за компетенциите28, която се приема като общия език 
за описание на е-компетенциите в Европа, способства за развитието на 
подобни общоприети рамки по държавите членки; 

  Повишава се осведомеността между несъответствието на търсените и 
предлаганите умения. В някои държави (като Белгия и Ирландия) се 
появяват нови политики, целящи по-доброто свързване на образователните 
планове с търсенето на пазара на труда. в основата на тези политики е 
партньорството с индустрията. Пример за това, как трудовата мобилност 
може да подобри свързването на двете в международният проект 
„CompeTIC“ между белгийския район Walloon и френския район North-Pas-
de-Calais.  

  увеличаването на предприемаческата активност също може да повиши 
търсенето на умения на високо равнище, като така уменията бъдат 
ефективно оползотворени. За да останат конкурентоспособни, 
политическите програми трябва да са насочени към уменията на е-
лидерството в допълнение към дигиталната грамотност и е-уменията. 
Дигиталните предприемачи трябва да имат е-лидерски умения, своите 
продукти и услуги в контекста на дигиталната икономика. Европейската 
комисия насочва вниманието към новите бизнес възможности- напр. 
подкрепяйки дигиталното предприемачество чрез Стратегическия 
политически форум 29  и Борда на държавите членки по дигитално 
предприемачество30.  Освен стратегическия подход, разработен от тези 

                                                 
28

 Европейската електронна (е-)рамка за компетенциите осигурява препратка към 40 компетенции, 
които се изискват и прилагат на ИКТ работните места. Е-рамката описва изискванията към уменията 
и познанията на ИКТ професионалистите на 5 различни професионални нива. Повече за рамката 
може да бъде намерено ТУК.  
29

Стратегическият политически форум за дигитално предприемачество (Strategic Policy Forum on 
Digital Entrepreneurship) е създаден от Европейската комисия през 2014 г. като мощен мозъчен тръст 
(think tank), съставен от бизнес лидери, академици, международни организации и създатели на 
политики. По време на двугодишния му мандат се цели оформяне на визия за дигиталната 
трансформация на европейската индустрия. Форумът проследява кратко и дългосрочната стратегия 
за дигиталното преобразуване на Европа, съветва Комисията по политически въпроси и действия за 
насърчаване на дигиталната трансформация, но и способства за разработването на политики на 
държавите на ЕС на национално и регионално ниво. До края на мандата му през юли 2016 г. 
Форумът изготвя редица препоръки и доклади, които могат да бъдат намерени (на английски език) 
ТУК.     
 
30

 Бордът на държавите членки (Member States Board on Digital Entrepreneurship) е създаден, за да 
подсили изпълнението на стратегията за дигиталното предприемачество в Европа. Бордът се е 
срещал три пъти през 2014 г. За повече информация ТУК. 

http://www.ecompetences.eu/
http://ec.europa.eu/growth/sectors/digital-economy/entrepreneurship/strategic-policy-forum_bg
http://ec.europa.eu/growth/sectors/digital-economy/entrepreneurship/member-states-board_bg
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институции, се прилагат и редица кампании, за да се насърчи дигиталното 
предприемачество. Примери са посочени на портала на комисията за 
дигиталната икономика и включват: Watify31, Асоциацията Euromentors32 и 
Монитора на дигиталното предприемачество33.  

Коалиции за подсилване на добрите практики 

Държавите членки са склонни да използват комбинация от мерки за развиване на 
е-уменията и запълване на ИКТ местата в икономиката. Преследвайки същата цел 
на европейско ниво, Европейската комисия основа Широката коалиция за 
дигитални работни места (в оригинал „Grand Coalition for Digital Jobs“)- 
широкомащабно партньорство, включващо разнообразни заинтересовани страни 
от публичния и частния сектор, като например компании, НПО-та и отделни 
актьори в сферата на образованието и обучението. Основните цели са: по-голямо 
предлагане на ИКТ в сътрудничество с индустрията; изпълнение на програми за 
назначаване на кадри; осигуряване на по-добре структурирани степени и учебни 
планове при всички нива на образователната система; мотивиране на младежите 
да изучават ИКТ и да търсят свързана с това реализация. По тези цели Коалицията 
представя инициативи, започващи от съществуващи програми и успешни мерки, 
стремейки се да надгради върху тях (пример за това е кампанията за повишаване 
на осведомеността за е-уменията, озаглавена „Е-умения за работни места“34). 

Съществуват два начина заинтересованите държави да участват: чрез заявяване на 
ангажимент или чрез създаване на наднационална коалиция. И по двата начина 

                                                 
31

Watify е поддържана от Европейската комисия инициатива с нестопанска цел, основана на 
няколко сесии със серийни предприемачи, които обясняват как са преодолели съмненията, когато 
са започвали или са цифровизирали собствения си бизнес. На платформата са разработени 
различни раздели: 1) започване на собствен бизнес; 2) начини за цифровизиране на бизнеса (в 
раздел WatifyTransform); 3) обмяна на опит с предприемачи- информация за събития или собствени 
инициативи.  
32

 Асоциацията е съставена от менторски организации и ментори, целещи подкрепата и 
разрастването на нови бизнес идеи и способстване на дигиталното предприемачество. Повече за 
Асоциацията ТУК.  
33

 Мониторът (Digital Entrepreneurship Monitor) е един своеобразен портал, способстващ 
поддържането на база данни за състоянието и развитието на дигиталното предприемачество в 
Европа. Освен статистики, порталът предоставя и специална секция „Инициативи“, в които са 
събрани над 1000 инициативи на публично-частния сектор. Повече за портала (на английски език) 
ТУК. 
 
34

 Кампанията „eSkills for Jobs“ е комуникационна и информационна кампания, която ще се проведе 
през 2015 и 2016 г. в 21 европейски държави (сред които и България). Целта на кампанията е да 
повиши осведомеността на гражданите за нуждата от подобряване на техните умения при 
използването на информационните и комуникационни технологии (ИКТ), необходими за 
намирането на работа. Кампанията е в отговор на нарастващото търсене на ИКТ специалисти, които 
в момента не са достатъчни, въпреки високото ниво на безработица в Европа. 
Кампанията е под егидата на Grand Coalition for Digital Jobs на Европейската комисия, това е 
европейско партньорство с множество заинтересовани страни, адресирано до европейските 
граждани, които да се възползват от потенциала на ИКТ за създаване на заетост. За повече 
информация и актуални събития в България ТУК. 

../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AC77XCGZ/Documents%20and%20Settings/ndaskalova/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/OLK4B/Grand%20Coalition%20for%20Digital%20Jobs
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/dem/monitor
http://idg.bg/eskills2015-2016/itcourses
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има възможност да се проектират и приложат действия с голям ефект на местно 
ниво. От практическа гледна точка, заинтересованите страни имат на 
разположение инструментариум за създаване на национални партньорства и 
проектиране на действия за подобряване свързването с работните места и 
намаляване липсата на умения в дигиталната икономика. От финансова гл.т. няма 
обаче заделен бюджет за дейностите по Широката коалиция; все пак на 
европейско и национално ниво могат да бъдат използвани ресурси за финансиране 
на дейности по развиването на е-умения. Коалицията е основана март 2013 г. и до 
октомври 2015 г. 80 партньора са се включили чрез официално ангажиране, а 13 
държави имат „Национална коалиция за дигитални умения“ (сред които е и 
България).  
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