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ПОЛИТИКА ПО ЗАПЛАЩАНЕТО НА 
СИНДИКАТИТЕ В ЕВРОПА 

 
Единодушно е мнението, че от 80-те години на миналия век 

повечето европейски синдикати значително са загубили силата и 
влиянието си. Изправени пред високи равнища на безработица и 
нарастваща несигурност на работните места, синдикатите в повечето 
европейски страни претърпяха сериозен спад на членската си маса. 
Освен това позициите им отслабват и поради непрекъснатите 
неолиберални промени на трудовите разпоредби и системите за 
социална защита в Европа. В редица отношения синдикатите губят 
възможностите си за въздействие, осигурени им преди това 
юридически и институционално. 

Слабостта на европейските синдикати се отрази и на 
политиката по заплащането. Принципът на солидарната политика по 
заплащането, възприет от синдикатите в следвоенния период, сега 
изживява криза и се оспорва в самата му същност. Следователно 
синдикатите се оказват все по-малко в състояние да изпълнят една 
съществена политико-икономическа мисия – да намалят с 
политически средства конкуренцията чрез работните заплати. Вече 
се е наложил неолибералният модел, при който водеща при 
определяне на политиката по заплащането е конкуренцията – този 
модел превръща разходите за труд в централен параметър на 
международната конкурентоспособност на производствените 
единици. 

Кризата на солидарната политика по заплащането има 
значителни отражения както върху политиката на разпределение, 
така и в икономически план. Позицията на наемния труд в 
разпределението непрекъснато се влошава за сметка на 
притежателите на капитал и на имущество. Наблюдава се и 
значително нарастване на подоходното неравенство между 
различните категории наемни работници. По този начин политиката 
по заплащането все по-слабо изпълнява класическата функция за 
общо макроикономическо регулиране. Така през последните 
десетилетия политиката по заплащането не бе в състояние да следва 
и да поддържа по подходящ начин потребителското търсене на 
домакинствата, нито да овладява достатъчно ръста на цените спрямо 
дефлационни тенденции. 

Основната задача на европейските синдикати понастоящем е 
да преодолеят защитната си позиция в областта на политиката по 
заплащането, иначе не биха могли да действат така, че да 
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преустановят политическото си и организационно отслабване. Но 
поради икономическата и политическа интеграция на Европа чисто 
националните стратегии се сблъскват със структурни препятствия. 
От 80-те години насам основните проекти за европейска интеграция 
засилиха неолибералното преструктуриране на европейския 
капитализъм. Изграждането на Европейския валутен съюз изигра 
ролята на съществен политически катализатор, който постави на 
дневен ред пред европейските синдикати необходимостта от 
европеизация на политиката по заплащането. Последваха редица 
синдикални инициативи, с които се прави опит за координиране на 
политиката по заплащането в европейски мащаб. На първо време 
става въпрос за разработване на общи правила и цели, които да 
ръководят съответните национални политики по заплащането, за да 
се избегне взаимен дъмпинг чрез заплатите. Въпреки че повечето 
подобни синдикални инициативи все още се намират в началния си 
етап, вече се долавя наличието на структурни бариери и съпротиви, 
които пречат на успешната координация. Досегашният опит сочи, че 
европейските синдикати не бива да разглеждат въвеждането на 
европейска координация в политиката по заплащането просто като 
техническа процедура, а следва да я впишат във всеобхватен 
политически проект, чиято крайна цел е изграждането на нова 
солидарна политика по заплащането в Европа. 

 
Концепцията за солидарна политика по заплащането 
 
С все по-ясното осъзнаване на обществените измерения на 

политиката по заплащането и нейното макроикономическо значение 
в течение на ХХ век европейските синдикати претърпяха развитие и 
вече не се борят просто за колкото се може по-големи увеличения на 
заплатите, а взеха да подкрепят исканията си и с аргументи от 
икономическо естество. Така в политиката по заплащането на 
синдикатите редом до “моралната икономика” се появи и 
специфична “политическа икономия”, която не се основава само на 
нормативни принципи като справедливо възнаграждение и 
разпределение, а претендира да бъде икономически рационална и да 
допринася за по-доброто функциониране на капитализма1. 

                                                           
1 Идеята за морална икономика е формулирана от британеца Едуард Томпсън 
(1991), който с това понятие прави опит да включи значението на действащите 
норми и ценности в ежедневната практика при определяне на икономическата 
дейност. Свенсон (1989) разработва концепцията за синдикална политика по 
заплащането, като се застъпва за комплексно обвързване на моралната 
икономика и политическата икономия. 
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Взаимовръзката между моралната икономика и политическата 
икономия при определянето на солидарната политика по 
заплащането може да се представи накратко в табличен вид (таблица 
1)1. Основната идея на солидарната политика по заплащането 
изхожда от принципа, че цената на работната сила не се определя 
като при всяка друга стока от търсенето и предлагането, а чрез 
колективни договори, които сами по себе си са плод на оживени 
политически дискусии. Синдикатите смятат, че солидарната 
политика по заплащането трябва да преследва както нормативни, 
така и икономически цели. Именно нормативни принципи, свързани 
с по-справедливо разпределение, играят първоначално решаваща 
роля за възникването на конфликт по заплащането; те позволяват на 
синдикатите да обосноват исканията си и да формулират идейно-
политическата си платформа за обществена мобилизация на 
членската си маса. Следователно политиката на заплащане на 
синдикатите има двоен прицел – от една страна, разпределение 
между капитал и труд, от друга страна, разпределение в рамките на 
обществената класа, т.е. между различните категории наемни 
работници. 

При този конфликт по разпределението между капитал и труд 
основната грижа на синдикатите е да наложат високи заплати, но 
могат да се разграничат два възможни варианта за синдикалната 
политика по заплащането в контекста на моралната икономика – 
първият е експанзивна политика по заплащането, чиято цел е да 
намали подоходното неравенство, което характеризира отношенията 
между капитал и труд, чрез налагане на увеличения на заплатите над 
ръста на производителността, което допринася за активно 
преразпределение в полза на трудовите доходи и в ущърб на 
доходите от капитал. Вторият вариант,  с по-скромен обхват, е 
свързан с производителността и равен дял на капитала и труда в 
печалбите от повишената производителност. Нормативната цел не е 
да се промени съществуващото съотношение между капитал и труд, 
а по-скоро да се запази неутралитет по въпроса за разпределението 
на заплатите. 

 
 

 
                                                           
1 Понятието солидарна политика по заплащането се появява за пръв път през 20-
те години на миналия век в Швеция и се използва след Втората световна война 
за определяне на шведската система за колективно договаряне. Впоследствие 
този израз се използва в по-широк смисъл, който надхвърля специфичните 
принципи, определящи солидарната политика по заплащането в шведските 
условия. 



 6

Таблица 1. Концепция за солидарна политика по 
заплащането 

 
Конфликт по 
разпределението 

Между класите 
 (капитал и труд) 

Вътре в класата (между 
различните категории 
наемни работници) 

Цели на политиката по 
заплащане 

Високи заплати Егалитарна структура на 
заплатите 

Нормативни цели 
(морална икономика) 

Преразпределение 
(експанзивна политика 
на заплащане) 
Неутралитет към 
разпределението 
(политика на заплащане, 
свързана с 
производителността) 

За равен труд - равно 
заплащане 
Борба с 
дискриминацията в 
заплащането 
Свиване на ножицата на 
заплатите 

Икономически цели 
(политическа икономия) 

Функция по отношение на търсенето (съответствие 
между масово производство и масово потребление) 
Функция по отношение на иновацията (“остен” за 
производителността) 
Функция по отношение на стабилността (парична 
стабилност) 

Необходимо 
институционално 
условие 

Централизирано колективно договаряне 

 
По отношение на конфликта, свързан с разпределението в 

самата класа, първата нормативна разпоредба се състои в 
прилагането на принципа “за равен труд – равно заплащане”. За 
целта е необходимо заплатата да се определя според обективни 
критерии, установени от политиката (като квалификация, естество 
на работното място и др.), а не в зависимост от икономическото 
състояние на дадено предприятие. При тези условия се налага  борба 
и срещу съществуващата дискриминация между различните 
категории персонал, особено с неравенството в заплащането между 
мъже и жени. Солидарната политика по заплащането има за крайна 
цел да намали абсолютните разлики между различните категории 
персонал и да въведе колкото се може по-егалитарни таблици за 
заплатите. 

Успоредно с моралната икономика в политиката по 
заплащането на синдикатите се намесва и политическата икономия, 
с други думи идеята за солидарна политика по заплащането се 
съчетава с някои регулативни икономически функции, които могат 
до доведат до развитие на капитализма по посока на растежа и 
стабилността. Следователно солидарната политика по заплащането 
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изпълнява на първо място функция по отношение на търсенето чрез 
повишаване на заплатите поне с ръста на производителността, като 
възможно най-егалитарното разпределение на заплатите значително 
допринася за постигане на съответствие между масовото 
производство и масовото потребление. На второ място, тя изпълнява 
и специфична функция по отношение на иновацията -   
предприятията не трябва да постигат конкурентоспособност 
единствено чрез намаляване на заплатите, а обратно, конкуренцията 
би следвало да им действа като остен за повишаване на 
производителността чрез непрекъснати иновации. Това води до 
въвеждането на особен модел капитализъм, в който се съчетават 
високи заплати и висока производителност. На трето място 
изпълнява и определено стабилизираща функция по отношение на 
ръста на цените. В периоди на развитие изборът на солидарна 
политика по заплащането с възможно най-егалитарното и 
хармонично нарастване на заплатите позволява да се избегнат 
отрицателните взаимодействия между исканията на различните 
категории работници за увеличение на заплатите и риска от 
възникване на инфлационна спирала1. 

В периоди на криза солидарната политика по заплащането 
позволява да се предотвратяват евентуалните рискове от дефлация, 
породени от действителното намаляване или твърде драстичното 
замразяване на заплатите. Провеждането на солидарна политика по 
заплащането е свързано и с редица политически и институционални 
параметри. Първият е наличието на синдикати с политическо 
влияние и способност за мобилизация. Освен това синдикатите 
зависят от съществуването на разпоредби за национално колективно 
договаряне, приложими към дадена територия, които да позволяват 
общо регулиране на заплатите над нивото на фирмените колективни 
договори. Действително, само благодарение на колективното 
договаряне на национално ниво или на браншовите договори, които 
също са предмет на национална координация, е възможно да се 
наложи обща политика съобразно нормативните и икономическите 
цели на солидарната политика по заплащането. 

 
                                                           
1 Евентуалната опасност от инфлация може да произтича от експанзивна 
политика по заплащането, която е способна да наложи за продължителен период 
по-големи увеличения на заплатите от ръста на производителността. Тъй като 
не води до нарастване на производителността, което да оправдае впоследствие 
увеличението на заплатите, експанзивният вариант на солидарната политика по 
заплащането трябва следователно да се опира на подходяща икономическа 
политика, която да попречи на предприятията да отразят увеличенията на 
заплатите върху цените. 
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От солидарна към конкурентна политика по заплащането 
– дългосрочни тенденции в Европа 

 
През двайсетте години след Втората световна война 

европейските синдикати успяха да приложат на практика с 
променлив успех идеята за солидарна политика по заплащането. 
Повечето западноевропейски страни въведоха солидни разпоредби 
по колективното договаряне, които, основани на кейнсианските 
постановки, осигуриха институционална опора на политиката по 
заплащането в макроикономическата среда. Периодичните 
увеличения на заплатите следваха по принцип нарастването на 
производителността и по този начин водеха до успоредно 
нарастване на доходите от труд и от капитал, както личи от 
сравнително постоянния размер на дела на заплатите в националния 
доход (таблица 2). Освен това в редица европейски страни 
съществуващите различия в заплащането на отделните категории 
персонал бяха частично изравнени, така че ножицата на заплатите 
значително се сви. Сравнително успешното провеждане на 
солидарна политика по заплащането в крайна сметка допринесе за 
развитието на просперираща икономика чрез засилване на 
потребителското търсене на домакинствата, осигуряване на парична 
стабилност и стимулиране на производителността. Благодарение на 
невероятния политически подем на работническото движение  в 
Европа европейските синдикати дори успяха да наложат през 
първата половина на 70-те години експанзивния вариант на 
солидарната политика по заплащането. През този период 
синдикатите постигнаха в колективното договаряне няколко 
последователни увеличения на заплатите значително над ръста на 
производителността, което доведе до рязко нарастване на 
относителния дял на заплатите във БВП (таблица 2). Същевременно 
в редица европейски страни се наблюдаваше значително 
изравняване на заплатите на различните категории работници. 
Радикализацията на солидарната политика по заплащането се 
извърши, когато устойчивото развитие от следвоенните години 
вървеше към своя край и икономиката навлизаше в криза със спад в 
темповете на растеж и увеличаване на безработицата. Поради 
постигнатите експанзивни увеличения на заплатите политиката по 
заплащането не можеше повече да изпълнява стабилизиращата си 
роля по отношение на цените и всъщност допринесе за рязкото 
повишаване на размера на инфлацията. 
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Таблица 2. Коригиран* дял на заплатите в Европейския 
съюз (ЕС-15) в периода 1961-2006 

 
 1961-1970 1971-1980 1981-1990 1991-2000 2001-2006 
Германия 69,8 72,0 69,3 66,4 64,6 
Австрия 84,2 84,8 80,2 75,8 70,0 
Белгия 63,5 74,2 70,3 70,5 69,6 
Дания 69,2 70,2 70,3 66,5 66,8 
Испания 70,7 72,3 68,3 66,8 62,9 
Финландия 74,8 72,6 71,4 66,3 62,0 
Франция 72,9 74,1 71,9 67,2 66,3 
Гърция 86,5 70,9 73,5 67,3 65,2 
Ирландия 78,0 76,0 71,3 62,6 54,6 
Италия 72,3 72,2 68,7 64,6 61,9 
Люксембург 51,5 58,5 59,0 57,3 58,7 
Португалия 63,8 76,4 69,8 70,5 72,4 
Холандия 67,7 74,1 68,8 67,1 66,2 
Швеция 71,8 73,6 69,5 66,8 69,8 
Великобритания 73,5 74,4 74,2 73,6 73,8 
ЕС-15 73,3 74,2 71,5 68,4 66,9 

*Възнаграждение на работник в % от БВП към себестойността за 
работник 

Източник: Европейска комисия, база данни АМЕСО (2007) 
 
Световната икономическа криза в средата на 70-те години 

беляза края на един доста продължителен период, през който 
европейските синдикати сравнително успешно налагаха исканията 
си за заплати. От този момент идеалът за солидарна политика по 
заплащането, господствал в следвоенния период, отстъпи място на 
нова концепция – неолибералната визия за политика по 
заплащането, обвързана с конкуренцията. Според неокласическата 
теория  заплатите се разглеждат вече изключително като разходи за 
труд и представляват съществен елемент в международната 
конкуренция на производствените единици за привличане на 
капитали и инвестиции. Занапред именно от тези разходи зависи 
развитието на икономиката и заетостта. С идеята за конкурентна 
политика по заплащането се преследва двояка цел -  от една страна, 
чрез умерено покачване на заплатите винаги под ръста на 
производителността да се повиши конкурентоспособността на 
националните предприятия спрямо чуждестранните конкуренти 
посредством равнищата на цените. От друга страна, да се постигне 
много по-системна диференциация на заплатите според 
икономическото състояние на съответния бранш и вид предприятие. 

Кризата на солидарната политика по заплащането има двойно 
измерение – материално и политико-институционално. В 
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материално отношение европейските синдикати всъщност повече не 
са в състояние да постигат своите разпределителни цели. От 80-те 
години насам в почти всички европейски страни повишенията на 
заплатите винаги изостават спрямо ръста на производителността, 
което води до непрекъснат спад на относителния дял на заплатите в 
националното богатство и масово преразпределение в полза на 
капиталовите доходи и в ущърб на трудовите доходи. 
Същевременно се наблюдава преобръщане на предходната 
тенденция – свитата ножица на заплатите отново се разтваря и 
стават все по-крещящи неравенствата в заплащането между 
различните категории работници, въпреки че положението съвсем не 
е еднакво във всички европейски страни (таблица 3). 

 
Таблица 3. Ножица на заплатите, заплати по пол и дял на 

ниските заплати в Европа и САЩ 
 

Съотношение между 
най-високи и най-
ниски заплати 

Разлики в 
заплащането по 

пол* 

Дял на ниските 
заплати** 

Страни 

1995 2005 1995 2005 1995 2005 
Чехия 2,78 3,01 0,78 0,82 - - 
Дания 2,47 2,64 0,86 0,88 - - 
Финландия 2,34 2,42 0,78 0,80 - 7,0 
Франция 3,08 3,10 0,90 0,89 - - 
Германия 2,79 3,13 0,77 0,76 11,1 15,8 
Унгария 3,88 4,46 0,84 0,96 19,9 - 
Ирландия 4,01 3,57 0,76 0,82 20,4 17,6 
Холандия 2,77 2,91 0,77 0,80 13,8 - 
Полша 3,40 4,31 0,80 0,89 17,3 23,5 
Испания 4,22 3,53 0,71 0,83 15,2 16,2 
Швеция 2,20 2,33 0,81 0,85 5,7 6,4 
Великобритания 3,48 3,51 0,73 0,79 20,0 20,7 
САЩ 4,59 4,86 0,75 0,81 25,2 24,0 
Средно ОИСР 3,12 3,39 0,77 0,82 17,0 17,1 
* относителна средна заплата на жените спрямо средната заплата на мъжете 
** дял на работниците със заплата под 2/3 от медианата на заплатите 
Източник: База данни на ОИСР (2007) 

 
В политико-институционално отношение кризата на 

солидарната политика по заплащането се характеризира с 
нарастваща тенденция към децентрализация на колективното 
договаряне, с акцент върху КТД в отделните предприятия. Въпреки 
това, с изключение на Великобритания, в никоя европейска страна 
не се извършва радикална промяна на системата за колективно 
договаряне и приложимият към дадена територия КТД остава 
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преобладаващата форма в Европа. Но в рамките на съществуващите 
структури за колективно договаряне все по-голямо значение се 
отдава на фирмените КТД и тази регламентация подбива 
предишната нормативна стойност на централизираното колективно 
договаряне. 

През 90-те години възникнаха на различни нива нови 
институционални форми в трудовите отношения, които утвърдиха 
структурно принципа на конкурентната политика по заплащането. 
Може да се приведе като пример сключването в национален мащаб 
на нови трипартитни социални договори, с които синдикатите се 
ангажират да провеждат конкурентна политика по заплащането в 
рамките на национален корпоративизъм, основан също на 
конкурентоспособността1. В повечето европейски страни се 
възприеха подобни процедури на фирмено равнище с образуването 
на нови съюзи, позволяващи да се осигури съответната 
конкурентоспособност. Тези съюзи се основават на договарянето на 
отстъпки, като работодателят обикновено обещава на персонала 
гарантирана заетост за даден период в замяна на някои мерки за 
икономия на разходите за труд, подход, който донякъде е явно 
нарушение на разпоредбите за колективното договаряне. 

Чрез замяната на солидарния вариант с конкурентния вариант 
политиката по заплащането по същество се принизява до 
състоянието на обикновен инструмент в микроикономиката на 
предприятието и губи съществената си регулативна възможност в 
националната икономика. Ако от една страна конкурентната 
политика по заплащането представлява разумна стратегия за една 
конкретна и изолирана икономическа среда, то от друга страна тя 
предизвиква дисбаланси в рамките на глобална национална 
икономика. На изключително сдържаното увеличение на заплатите 
през последните две десетилетия се дължи фактът, че потреблението 
на домакинствата нараства доста под нивото на съществуващите 
възможности и значителен потенциал за икономически растеж и 
разкриване на работни места остава неизползван. Политиката по 
заплащането, основана на конкурентоспособността, се отрази и на 
цените чрез оказване на постоянен дефлационен натиск, който 
взривява реалните лихвени проценти и възпира инвестиционните 
намерения. В рамките на Европа концепцията за политика по 
заплащането, основана на конкурентоспособността, в крайна сметка 
се свежда до опит за решаване на национални макроикономически 
                                                           
1 Класически пример е “общественият договор”, подписан през есента на 2003 г. 
в Холандия, с който синдикатите с ангажират да не искат повишения на 
заплатите през следващите две години. 
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въпроси и проблеми на политиката по заетостта чрез системен 
социален дъмпинг в ущърб на съседните европейски страни. Този 
подход, който се състои в понижаване благосъстоянието на съседа, 
може да се окаже краткосрочно благоприятен за малките страни, но 
в среден и дългосрочен план винаги предизвиква ответни реакции у 
останалите държави. Ръстът на заплатите следва сравнително сходна 
тенденция в повечето европейски страни и сочи, че в цяла Европа е 
налице низходяща крива на заплатите. Това явление, противно на 
преобладаващите неолиберални твърдения, значително намали 
потенциала за икономически растеж и заетост и всъщност цели 
единствено отслабване на положението на наемния труд в 
подоходното разпределение. 

 
 
Концепции за европейска координация на синдикалната 

политиката по заплащането 
 
С въвеждането на политика по заплащането, основана на 

конкурентоспособността, европейските синдикати постепенно 
загубиха първоначалната си способност да възпират конкуренцията 
около заплатите и разходите за труд чрез политическо управление. 
На мястото на политико-институционално утвърдена 
демеркантилизация1 на наемния труд се наблюдава нарастващата му 
ремеркантилизация, подкрепена от неолибералните преустройства и 
успешното заобикаляне на съществуващите правила и институции в 
областта на труда. При това положение европейските синдикати се 
озовават в омагьосан кръг. Те значително губят влияние в ключовата 
за тях област на настъпателната политика по заплащането, а това 
отслабва легитимността им пред техните настоящи или потенциални 
членове и същевременно маневрените им възможности за налагане 
на техните искания. Бъдещето на европейските синдикати зависи от 
способността им да извоюват отново силата си да определят 
договорната политика, която днес следва да бъде една от най-
важните им задачи. 

При сегашната степен на икономическа и политическа 
интеграция в Европа трайното преодоляване на конкурентната 
политика по заплащането изглежда невъзможно в отделните 

                                                           
1 Определяне на цената на труда не като при всяка друга стока според търсенето 
и предлагането, а посредством колективното договаряне, включващо и 
политико-социални  съображения. Ремеркантилизацията е обратният процес, 
при който трудът отново се третира като стока, чиято цена се определя от 
пазарната конюнктура. 
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национални рамки. С водещите си проекти, като изграждането на 
вътрешния пазар и валутния съюз, самата европейска интеграция 
значително допринесе за възникването на нова реалност, при която 
националните институции, съдействали и закрепили в миналото 
солидарната политика по заплащането, днес непрекъснато са 
подложени на надпревара в общоевропейски мащаб. Създаването на 
вътрешния пазар наложи все по-силна конкуренция на стоковите 
пазари, което значително увеличи натиска върху разходите за труд в 
предприятията. Проектът за вътрешен пазар предизвика 
съпътстваща вълна от транснационално преструктуриране на 
предприятията и по този начин им предостави много повече 
възможности да излязат от националните модели на договаряне. 
Европейският валутен съюз създаде нова макроикономическа рамка, 
в която всяко нарастване на заплатите пряко се отразява на ценовата 
конкурентоспособност, тъй като цените не могат повече да се 
балансират чрез ревалоризация/девалвация на националните 
парични единици. Накрая, различните агенти на европейската 
икономическа политика – Европейската централна банка, Главна 
дирекция по икономика и финанси на Европейската комисия и 
Европейският съвет на министрите играят важна политическа и 
идеологическа роля, тъй като редовно въздигат до ранг на 
европейска норма модела на политика по заплащането, основан на 
конкурентоспособността, най-вече чрез Основните насоки на 
икономическата политика. 

При това положение следва да се признае, че понастоящем не 
съществуват вече възможности за компенсиране чрез нови 
наднационални разпоредби в европейски мащаб загубата на влияние 
в управлението на трудовата политика и в колективното договаряне 
в национален мащаб. Често се говори за “европейски колективни 
преговори” в рамките на европейския социален диалог между 
европейските работодателски и синдикални организации, но 
всъщност изразът се употребява неправилно. На практика по-скоро 
става въпрос за “символичен евро-корпоративизъм”, ръководен от 
съвсем друга логика на действие. Известните европейски диалози са 
сравнително слаби институции, които действат реално само в 
области, където е налице явно и силно сходство на интереси или 
чийто символичен характер се налага поради това, че може да служи 
като образец. Социалните диалози не са замислени да разрешават 
конфликти по заплатите и разпределението на доходите. Дори 
Договорът на Европейския съюз (чл.137, т. 5) да не беше изключил 
изрично политиката по заплащането от обхвата на политическите 
компетенции на ЕС, едва ли можеха да се очакват инициативи по 
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въпросите на заплатите в рамките на европейските социални 
диалози, тъй като структурните конфликти на интереси между 
работодатели и синдикати са особено остри в тази област. Докато за 
синдикатите ограничаването на конкуренцията между отделните 
европейски страни по отношение на заплатите е необходимо условие 
за възвръщане на изгубените позиции и успешно договаряне на 
заплатите в национален мащаб, липсата на европейско регулиране на 
заплатите и предоставената възможност на работодателите да 
инструментализират конкурентоспосообността на заплатите в 
европейски мащаб, за да я превърнат в силов аргумент при 
националните обсъждания на колективните споразумения, засили 
позициите на работодателите. Тъй като в близко бъдеще няма да има 
европейски колективни договори, синдикатите са принудени да 
търсят алтернативни пътища, за да ограничат европейската 
конкуренция в заплатите чрез политически средства. Докато 
европейските социални диалози винаги имат за задача да включват 
европейските групи за натиск в желаните от ЕС основни 
интеграционни проекти, синдикатите не могат да разчитат на 
никаква подкрепа по този въпрос от европейските институции. 
Следователно европеизацията на политиката по заплащането на 
първо време може да мине само през самостоятелно и едностранно 
сътрудничество на самите европейски синдикати. 

От края на 90-те години на миналия век действително се 
наблюдават редица нови синдикални инициативи за координиране 
на политиките по заплащане в европейски мащаб. Следва да се 
спомене новаторският подход, възприет в рамките на инициативата 
от Дорн – инициатори са синдикатите от Германия и Бенелюкс, 
които през 1997 г. за първи път приеха общи трансгранични 
синдикални директиви за колективното договаряне1. Понастоящем 
почти всички европейски синдикални федерации, обединяващи 
националните браншови синдикати, предприеха повече или по-
малко значими инициативи за европейска координация на 
браншовите политики по заплащането. Европейската федерация на 
металурзите (ЕФМ) в случая изигра авангардна роля с възприетите 
позиции, както в концептуално и съдържателно отношение, така и 
по отношение на формите за институционална реализация – тя 
възприе най-обмисления дотогава подход за европейска 
координация на колективното договаряне. За координиране на 
                                                           
1 Инициативата от Дорн носи названието си от холандския град Дорн, където 
синдикатите от страните-участнички се срещнаха през 1998 г., за да подпишат 
“Дорнската декларация”, първи образец на обща декларация за 
транснационално координиране на политиката по колективното договаряне. 
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исканията си в колективното договаряне повечето други европейски 
синдикални федерации почерпиха от опита на ЕФМ. От 2000 г. 
Европейската конфедерация на профсъюзите (ЕКП) се опитва да 
осъществи европейска координация на конфедерално, 
междуотраслово ниво. Налагаше се ЕКП да разгърне своя собствена 
инициатива, от една страна, поради необходимостта да се обединят 
различните синдикални подходи в отделните отрасли и да се 
постигне съдържателна съгласуваност; от друга страна, защото пред 
другите европейски институции и агенти в областта на 
икономическата политика (Централна европейска банка, Европейски 
съвет, Европейска комисия, макроикономически диалог и др.) 
самата ЕКП можеше да се превърне в самостоятелен 
макроикономически агент само ако започнеше да определя 
собствените си позиции и искания и да координира политиките по 
колективното договаряне на макроикономическо ниво. До 90-те 
години на миналия век колективните договори и споразумения се 
възприемаха почти изключително като национален въпрос, но 
оттогава започна да им се отрежда централно място в европейската 
синдикална политика. ЕКП (1999) дори превърна синдикалната 
координация на колективното договаряне в един от четирите стълба 
на “европейската система на индустриални отношения”, чиито три 
останали стълба са европейското социално законодателство, 
европейският социален диалог и европейските работнически съвети. 
Този съгласуван подход не цели въвеждането на наднационална 
система за колективно договаряне или сключването на валидни за 
цяла Европа колективни споразумения, а е опит за постигане на 
европейска координация на колективните преговори, водени в 
национален мащаб. 

 
 
Водещият принцип на всички тези инициативи за синдикална 

координация е съвместното разработване в общоевропейски мащаб 
на основни насоки и цели за националните колективни преговори с 
оглед ограничаване на европейската конкуренция по отношение на 
разходите за труд и сближаване на минималните норми и стандарти 
в колективните договори. Основното искане в тази насока е 
възвръщането на политика по заплащането, основана на 
производителността, която ще позволи да се използват напълно 
възможностите за разпределение на доходите в национален мащаб 
според националния ръст на цените и според нарастването на 
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производителността1. По този начин господстващият неолиберален 
модел за политика по заплащането, основана на 
конкурентоспособността, ще бъде заменен с политика по 
заплащането, необвързана с конкурентоспособността, с която 
изрично се отхвърля постигането на национални конкурентни 
предимства чрез задържане на заплатите в ущърб на съседните 
европейски страни. Освен това европейските синдикати започнаха 
да определят общи (минимални) норми и в други области на 
трудовата защита (например за работното време и по въпросите за 
обучението и квалификацията), като тези стандарти след това трябва 
да бъдат включени в колективното договаряне в национален мащаб. 

С този подход за координиране на политиките по заплащането 
европейските синдикати обвързват политико-икономическите и 
разпределителните цели. Те целят да преустановят продължилата 
вече две десетилетия тенденция за преразпределение на трудовите 
доходи към капиталовите доходи и да възвърнат равноправното 
участие на работниците в печалбите от нарасналата 
производителност2. По-фундаменталният въпрос е да се закрепи 
отново принципът на демеркантилизация на наемния труд, като 
някои норми в труда и заплащането бъдат предпазени от вътрешно-
европейската конкуренция по разходите за труд чрез политическо 
определяне на нови общи правила. Успоредно с разпределителните 
                                                           
1 Например в резолюцията “Колективно договаряне при еврото”, приета от ЕФМ 
през 1998 г., се посочва необходимостта от определяне на нови насоки и 
минимални норми за разработване на синдикалната политика по заплащането: 
“Новото правило за координиране на  колективното договаряне в 
металодобивната и металообработващата промишленост в цяла Европа е 
стремежът за запазване на покупателната способност и постигане на 
балансирано участие в печалбите от ръста на производителността” (ЕФМ, 1998). 
Повечето инициативи за синдикална координация отначало не уточняваха кои 
конкретни показатели за цени и производителност трябва да се вземат предвид 
за координиране на договарянето. От известно време насам ЕКП като че ли все 
повече се доближава до пост-кейнсианското становище, според което, особено в 
рамките на европейския валутен съюз, националната прогнозна 
производителност и оповестеното от Европейската централна банка равнище на 
инфлация се смятат за подходящи референтни показатели, докато повечето 
национални синдикати продължават да използват националното равнище на 
инфлация като отправен показател за определяне на техните искания за 
увеличения на заплатите.      
2 Искането за връщане към политика по заплащането, основана на 
производителността, поставя обаче въпроса, че то затвърждава извършената 
през последните десетилетия промяна в подоходното разпределение, въпреки че 
много синдикати го възприемат просто като минимално искане, което 
евентуално може да постигне по-високи нива с по-експанзивна политика по 
заплащането. 
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цели европейската координация на политиката по заплащането може 
да допринесе също така тази политика да изпълнява отново 
функциите си на макроикономически регулатор с оглед 
осигуряването на нов икономически подем. Това се постига 
едновременно чрез подкрепа на вътрешното потребителско търсене 
на домакинствата и чрез осигуряване на парична стабилност. 
Европейските синдикати разчитат на общоевропейска 
макроикономическа координация, която да позволи обвързване и 
взаимно допълване на подоходните, паричните и данъчните 
политики, благоприятно условие за растеж и заетост. 

 
 
Синдикалният подход към координацията. Проблеми за 

реализация и перспективи за развитие 
 
Насочвайки се към координация на колективното договаряне 

на съответното ниво европейските синдикати разработиха нова 
стратегия за преодоляване на сегашната криза в политиката по 
заплащането в Европа. От синдикална гледна точка този подход 
предлага поне четири стратегически предимства: 

Първо, той изхожда от съществуващото многообразие в 
различните национални системи за колективно договаряне, без да си 
поставя за цел преобразуването и пълното институционално 
преустройство на преговорните структури в Европа. 

Второ, този подход е опит за преодоляване на възгледа за 
обособеност на колективното договаряне на национално и на 
европейско ниво чрез прекарване на мост между тези две нива като 
допълнителен печеливш ход, при който укрепването на 
националните договорни разпоредби и тяхната европейска 
координация взаимно се подкрепят. Целта на координацията като 
подход е да се осъзнаят трансграничните взаимозависимости между 
националните колективни преговори и да се възприеме съгласуване 
на стратегиите на националните организации, така че преговорните 
позиции на синдикатите да се засилят както в национален, така и в 
европейски мащаб. Освен това този подход предпазва европейските 
синдикати от евентуалната илюзия, че могат да компенсират 
националните слабости на синдикатите просто с прехвърляне на 
компетенциите по колективното договаряне от национален в 
европейски мащаб. 

Трето, координацията като подход предпазва синдикатите от 
институционалното фокусиране с възможен парализиращ ефект 
върху наднационални колективни споразумения и ги освобождава от 
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зависимостта им от несъществуващ европейски партньор от 
работодателска страна. Всички досегашни опити в рамките на 
европейския социален диалог сочат, че докато европейските 
работодателски федерации не се изправят пред политически и 
синдикални субекти, способни да управляват конфликтите, те ще се 
противопоставят на всякакви европейски колективни договори. 

Четвърто, координацията поставя на преден план 
необходимостта от създаване на нови самостоятелни синдикални 
инстанции в Европа, като целта е изграждане на самостоятелно и 
динамично европейско синдикално движение. По този начин 
синдикатите успяха да изградят значителен брой нови институции за 
договаряне, като същевременно продължиха да развиват мрежи за 
транснационално сътрудничество. Така определено се подобри 
комуникацията между различните национални експерти по 
колективно договаряне. 

Въпреки това все още съществуват редица проблеми и пречки 
от политически и институционален характер, които досега 
затормозяват успешната координация на синдикалните политики по 
заплащането. Едно основно препятствие пред всяка инициатива за 
европейска координация е това, че в случая този подход има чисто 
доброволен характер. Европейските синдикални организации нямат 
нито законните правомощия, нито необходимата политическа власт, 
за да наложат на своите членове определено поведение при 
колективното договаряне. От правна гледна точка правилата за 
европейска координация са само “декларации на добра воля” или 
израз на “морален ангажимент” и спазването им зависи от активната 
политическа подкрепа на националните синдикати. 

 
Тъй като синдикатите действат приоритетно в национален 

мащаб, понеже на тази основа градят своята сила и легитимност, 
европейските синдикални организации притежават слаба 
политическа власт спрямо съставните си национални федерации. 
Това особено важи за една от ключовите функции на синдикатите – 
сключването на колективни договори. В резултат на това във всички 
решения на синдикатите за европейска координация на 
колективното договаряне акцентът винаги се поставя върху 
самостоятелността на националните синдикати. Европейските 
синдикални организации нямат никаква власт да санкционират 
строго национална организация членка, която нарушава приетите 
съвместно решения, или да я накарат да преразгледа неправилна 
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постъпка1. Доброволният характер на мрежите за синдикална 
координация изправя европейските синдикални организации пред 
структурна дилема. Колкото повече национални организации 
отстъпват от принципите на европейската координация, като следват 
политика по заплащането, основана на конкурентоспособността, 
толкова повече се засилва натискът върху другите синдикати да се 
откажат от солидарна европейска политика за съгласуване на 
колективното договаряне. 

Освен въпроса с изпълнението на политическите ангажименти 
по координацията проблематичен остава и друг един аспект – 
структурните препятствия за прилагане в национален мащаб на 
приетите мерки за координация. В случая не става въпрос само за 
това дали националните федерации имат достатъчна политическа 
власт, за да наложат на работодателите колективни договори в 
съответствие с правилата на европейската координация. Една по-
съществена трудност се корени в обстоятелството, че европейска 
координация на колективното договаряне може да се постигне само 
при предварително наличие на определени политически и 
институционални механизми в националните системи на колективно 
договаряне (таблица 4).  

Например, действителна координация на макроикономическо 
равнище в рамките на инициативата от Дорн или на ЕКП може да 
проработи само ако съществуват в национален мащаб или системи 
за общоотраслово договаряне, или национална координация на 
колективното договаряне между синдикалните организации. В 
Германия и Великобритания конфедерациите DGB и TUC, с 
изключение на някои конкретни случаи, нямат никакви правомощия 
за сключване на колективни споразумения. Същото важи и за 
отрасловата координация при европейските синдикални федерации, 
които сами зависят от отрасловите колективни договори или от 
отрасловата координация между различните браншови синдикати на 
национално равнище. Основният проблем касае обаче страните, 
                                                           
1 Единствено възможното строго наказание е изключването на национален 
синдикат от редиците на европейска синдикална федерация. Но първо, то е 
трудно приложимо, второ, тази процедура изобщо не гарантира, че въпросният 
синдикат ще промени поведението си. Всеобщият смут при вземане на решения 
срещу национални организации, които нарушават правилата на европейска 
координация, ярко се прояви при подписването от холандските синдикати на 
“обществения договор” през есента на 2003 г. Повечето европейски синдикални 
организации в ЕКП строго осъдиха поетия от холандските им колеги 
ангажимент да не искат увеличения на заплатите през следващите две години, 
но не бе гласувана официална резолюция, с която това поведение да се подлага 
на критика. 
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които като Великобритания и повечето източноевропейски страни 
имат само децентрализирани системи за договаряне, в които 
преговорите се водят на фирмено равнище. Следвайки 
политическата и институционална логика на британската система, 
по-разумно изглежда въвеждането на европейска координация не на 
отраслово, а на фирмено равнище, например в рамките на 
европейските работнически съвети1. 

 
Таблица 4. Национални системи за колективно договаряне 

и наченки на транснационална координация на синдикалната 
политика по заплащането 

Наднационална координация  Национална 
система за 
колективно 
договаряне 

Междурегионална Европейска 

Национална Междуотраслово 
споразумение/ 
национална 
координация 

Инициатива от Дорн ЕКП 

Отраслова Отраслов КТД Транснационални 
партньорства за колективно 
договаряне между браншови 
синдикати 

Европейски 
синдикални 
федерации 

Фирмена Фирмен КТД Двустранни и многостранни 
контакти в транснационал- 
ните групи 

Европейски 
работнически 
съвети 

 
Прибягването до национални процедури за все по-

децентрализирано договаряне с нарастващо фокусиране върху 
предприятията може само да обезсили макроикономическия подход 
в политиката по заплащането в европейски мащаб. Успешната 
европейска координация зависи от наличието на съгласувани 
системи за колективно договаряне в национален мащаб. 
Съвместимост между национална и европейска координация може 
да се постигне само при преследване на едни и същи цели, а това не 
                                                           
1 В случая Европейските работнически съвети могат да се използват като 
възможни координационни структури, но не и като орган за транснационално 
договаряне. В Социалната програма на Европейската комисия за 2005 –2010 г. 
се предвижда създаване на рамка за транснационални колективни преговори, 
засега не е ясен изходът поради съпротива на работодателите. От своя страна 
ЕКП има позиция и инициативи в тази област. При всички случаи дори и 
транснационално договаряне за фирма –многонационална компания би следвало 
да се осъществява от някаква сборна синдикална структура, получила определен 
мандат и на национално равнище. Европейските работнически съвети не са 
синдикална структура и имат само консултативни права. - Б.р. 
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става автоматично. Така през 90-те години в редица европейски 
страни се появи национален корпоративизъм, насочен към 
конкурентоспособността, чиято главна цел беше провеждането на 
политика по заплащането, съобразена също с 
конкурентоспособността. А това развитие е противоположно на 
политика по заплащането, ограничаваща конкуренцията, в духа на 
европейската координация. 

Предвид доброволния характер на тази координация и 
множеството трудности от политическо и институционално естество 
за осъществяването й в национален мащаб, шансовете за успех на 
пръв поглед изглеждат доста скромни. Този песимистичен възглед 
се подкрепя и от факта, че инициативите за координация на 
европейските синдикати привидно не са закрепени в провежданите 
на национално ниво колективни преговори и редица европейски 
страни не спазват правилата за координация, постановени в 
европейски мащаб. Но тъй като синдикалните инициативи за 
европеизация на политиката по заплащането съставляват един 
сравнително нов политически проект, който освен това предполага 
коренно преобръщане на преобладаващите през последните две 
десетилетия тенденции в договарянето на заплатите, не бива 
преждевременно да се заключава, че координацията като подход е 
осъдена на провал, дори да са налице значителни пречки. Въпреки 
почти пълната липса на подкрепа от страна на европейските 
институции и съпротивата на европейските работодатели 
европейските синдикални организации все пак успяха през 
последните години да наложат борбата за искания като ново поле за 
политическо действие в Европа. Идеята за синдикална координация 
предлага богати възможности за развитие, които представляват 
важни предизвикателства при определянето на бъдещата синдикална 
политика. Става въпрос за институционално закрепване на 
европейското синдикално сътрудничество, както и за разширяване и 
съдържателно обогатяване на координацията с оглед постигането на 
политически проект с широкомащабно въздействие. 

Политическото значение и надеждността на позициите по 
колективното договаряне на европейско ниво в голяма степен 
зависят от наличието на подходящи институции и процедури за 
посредничество, които да гарантират включването на националните 
колективни преговори в европейски процес на координиране. Тъй 
като политическата структура на европейските синдикални 
организации е резултат от федерално обединение на техните членове 
– националните синдикати, всякакви форми на йерархична 
координация са предварително изключени. Тъй като борбата за 
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защита на правата и исканията играе централна роля в 
политическата легитимация на националните синдикати и 
укрепването на членската им база, едва ли може да се допусне, че в 
близко бъдеще тези организации ще бъдат готови да прехвърлят на 
европейско ниво своите правомощия и решения по колективното 
договаряне. Следователно през следващите години европейските 
синдикални организации са обречени да преследват своите цели и 
искания без солиден механизъм за регулиране и санкциониране. От 
друга страна, кадровото укрепване, тъй често изисквано от 
европейски синдикални централи, които страдат от жесток недостиг 
на персонал, би помогнало да се засили значително 
сътрудничеството в колективното договаряне, но само по себе си не 
е достатъчно за решаване на проблема с координацията1. За по-
добро политическо закрепване на съгласуваните в европейски мащаб 
колективни преговори европейските синдикати са принудени да 
търсят нови форми за координация, които не минават през 
йерархични структури. Такъв подход би могъл да се основава на 
известния открит метод за координация, за който се говори от 
няколко години в ЕС. Въведен в рамките на европейската политика 
по заетостта (“Люксембургския процес”), той се наложи като нова 
форма за политическо управление, изпитана в редица области на 
европейската политика. Откритият метод на координация е водещо 
средство, което трябва да позволи, в рамките на възможното, 
запазването на формалната самостоятелност на националните 
актьори при осъществяването на целите, определени на европейско 
ниво, и да допринася за разпространението на добрите практики чрез 
постоянен мониторинг и бенчмаркинг (догонване на най-добрите 
показатели) на начертаните стратегии. 

Прилагането на този метод към координацията на 
колективното договаряне в европейските синдикални организации, 
по аналогия с европейската политика по заетостта, може да се 
основава на следните елементи – първо, европейските синдикални 
организации определят цели в колективното договаряне и фиксират 
точни срокове със съответните краткосрочни, средносрочни и 
дългосрочни мерки. След това отделните синдикати от страните-
членки разработват програми за действие с конкретни цели и набор 
от мерки за националното колективно договаряне. Националните 
програми за действие и тяхното изпълнение също са подложени на 
                                                           
1 Секретариатът на ЕФМ в Брюксел, която наброява около 6,5 милиона члена в 
европейски мащаб, понастоящем работи с екип от дванадесетина души, докато 
само местното ръководство в Кьолн на ИГ Метал, което се грижи за 45 хиляди 
члена, наброява около двадесетина души.  
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постоянен мониторинг, докато успоредният синдикален 
бенчмаркинг позволява да се открият кодекси за добро поведение в 
колективното договаряне. Благодарение на тази процедура 
европейските синдикати биха могли да действат, както някои 
настояват отдавна, в рамките на предварителна координация, а не 
пост фактум. С други думи, въведените правила за координация ще 
бъдат много повече от обикновени критерии за апостериорна оценка 
на колективните договори и ще бъдат включени във формулирането 
на самите синдикални искания. 

Предимството на открития метод на координация за 
европейските синдикални организации е, че увеличава политическия 
натиск и съдейства за постигането в национален мащаб на съвместно 
определените искания, без при това да нарушава формалната 
самостоятелност на националните синдикати. Системният 
мониторинг и бенчмаркинг дават на европейските организации нови 
възможности, включващи най-малко меки форми на санкции, тъй 
като отделните национални синдикати са подложени на постоянното 
задължение да се оправдават. Но прилагането на открития метод на 
координация в колективното договаряне предполага изграждането 
на минимум инфраструктури, които все още липсват в повечето 
европейски синдикални организации. Затова е необходимо не само 
да се укрепят европейските синдикални централи, а най-вече да се 
обединят успешно на транснационално ниво съществуващите 
ресурси на националните синдикати. 

За постигане на действителна координация на политиките по 
заплащането не е достатъчно европейските синдикати да създадат 
подходящи институции и процедури за координация. Досегашният 
опит с процедурите за нейерархично управление, от типа на 
открития метод за координация, показва, че обикновено те водят до 
очакваните резултати само ако са подплатени с водещ проект, 
подкрепен от повечето участници. Затова е необходимо да се 
преразгледат още веднъж съдържателните основи на европейската 
координация. 

В сърцевината на сегашния подход за европейска координация 
стои искането за връщане към политика по заплащането, основана 
на производителността, като единствена възможност за 
ограничаване на европейската конкуренция за намаляване на 
заплатите. По ирония на историята отстояваният сега от 
европейските синдикати подход към заплатите е свързан с една 
концепция, която бе използвана в следвоенния период за обуздаване 
на синдикалните искания за заплати. Но при действащата от 80-те 
години насам политика по заплащането в Европа една политика по 
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заплащането, основана на производителността, днес изглежда като 
широкомащабна настъпателна синдикална стратегия, която има 
шанс за успех само в твърде дългосрочен план и при остри 
конфликти по заплащането. 

Основната слабост на идеята за политика по заплащането, 
свързана с производителността, винаги се е кореняла в нейния 
технократски характер, при което се пренебрегват съществуващите 
конфликти на интереси и произтичащата обществена динамика на 
борбите за защита на правата. Същото важи и за редица кейнсиански 
модели, основани на съгласувана макрополитика, които в крайна 
сметка правят безполезни синдикатите и политиката по 
заплащането, тъй като “оптималната” рамка за увеличението на 
заплатите винаги се отстоява от външни участници. Въпреки че 
европейските синдикати вече са възприели кейнсианските доводи за 
съгласувана икономическа политика в европейски мащаб, тяхната 
стратегия за координация продължава да си поставя за цел по-добро 
разпределение. Координиране на колективното договаряне, което ще 
се ограничи до експертна проверка на различни показатели за 
координиране, ще бъде предварително осъдено на провал. 
Алтернативата е европейска координация на заплатите и на 
колективните договори, представена като политически проект, чиято 
основна цел е възстановяването на солидарната политика по 
заплащането в Европа. 

Основите на европейска солидарна политика по заплащането 
като отправен модел за синдикатите са определени преди няколко 
години от ЕКП (ЕКП, 1999). Европейската координация на 
колективното договаряне има следните цели: 

 Осигуряване на приличен доход на всички наемни 
работници; 

 Борба с дъмпинга в заплатите и сравнително значимите 
неравенства в заплащането, съществуващи в някои 
страни; 

 Намаляване на дела на ниските заплати; хармонизиране 
на условията за живот в Европа; 

 Действително спазване на принципа за равенство между 
половете. 

За разлика от технократския акцент върху политика по 
заплащането, свързана с производителността, възстановяването на 
солидарната политика по заплащането е обединяващ политически 
проект, който обхваща едновременно социалната сфера на 
моралната икономика и на политическата икономия и различните 
измерения на конфликта по разпределението (вътрешнокласово и 
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междукласово). Само с политически проект от такъв мащаб 
европейските синдикати ще успеят да мобилизират собствените си 
членове за европейска координация на преговорите по заплатите и в 
борбата за налагане на нов отправен модел за политиката по 
заплащането, който да направи пробив в господстващия 
понастоящем неолиберализъм. 

 
 

 
СПАД НА СРЕДНАТА ЗАПЛАТА В ИСПАНИЯ 

 
В последния доклад на Организацията за икономическо 

сътрудничество и развитие (ОИСР, 2007) относно положението на 
наетите в икономически най-развитите страни се посочва, че от 27-
те страни Испания е единствената, в която през периода 1995-2005 г. 
се отбелязва спад на средната заплата. Докато в останалите страни 
заплатите са нараствали с 1,8% годишно през периода 1995-2000 и с 
0,7% годишно в периода 2000-2005, в Испания те са спадали средно 
с 0,5% годишно през първия период и с 0,3% през втория. 

В отговор на публикуваните данни испанските икономически 
и финансови среди, както и членове на правителството посочиха, че 
нископлатеният труд се полага от хора, които преди това не са 
работили. По-добре работа с ниска заплата, отколкото безработен. 
Всъщност данните са твърде тревожни, тъй като спадът на средната 
заплата означава, че в Испания се разкриват повече нископлатени 
работни места (70% от новосъздадените), отколкото работни места 
със средна и висока заплата. Ако тази тенденция се запази, ниските 
заплати ще станат преобладаващи. 

Друг повод за тревога е принципната постановка, че 
единственият начин за създаване на заетост е намаляване на 
заплатите. Този възглед, широко възприет от испанските 
работодатели, е емпирично погрешен. В доклада на ОИСР се 
посочва, че Норвегия и Швеция имат по-високи темпове на 
създаване на заетост (3,2% и 2%) от САЩ (1,9%), а заплатите за 
новоразкритите работни места в тези страни са по-високи от тези в 
САЩ. Друг тревожен аспект е, че спадът на средната заплата се 
дължи не само на по-високия ръст на нископлатени работни места в 
сравнение със средно и високоплатените, а и на намаления дял на 
високоплатените работни места, както и на по-ниския им темп на 
растеж. 

Спадът в темпа на нарастване на средните и високи заплати и 
увеличеният дял на ниските заплати обяснява намаляването на 
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трудовите доходи в националното счетоводство, въпреки 
значителното увеличение на броя на работещите от 48% от 
трудоспособното население (15 до 64 годишна възраст) през 1995 г. 
на 63% през 2005 г. Успоредно с намаляването на трудовите доходи 
се отбелязва голямо увеличение на предприемаческите доходи. 
Всъщност внушителното нарастване на предприемаческите печалби 
се дължи отчасти на силно ограничения ръст на заплатите. 

В периода 1999-2006 г. испанските предприятия са увеличили 
чистите си печалби със 73%, два пъти повече от средното за ЕС-15 
(33,2%) или за страните от еврозоната (36,6%), докато разходите за 
труд в Испания са нараснали с 3,7% за същия период, пет пъти по-
малко от средното за ЕС-15 (18,2%). Някои от предприятията с най-
високи печалби, като строителните например, се характеризират с 
ниски заплати. Сравнителният анализ на строителния отрасъл в ЕС 
сочи, че заплатите в строителството в Испания са по-ниски от 
средното за ЕС-15, а предприемаческите печалби са по-високи. 
Голямото предлагане на работна ръка, захранвано от навлизането на 
многобройни емигранти, на твърде слабо регулирания трудов пазар 
обяснява ниските заплати и ниската производителност в Испания. 
При наплива от търсещи работа предприемачът не чувства 
необходимост да инвестира и да повишава производителността на 
работните си места. Така че, противно на официалните твърдения, не 
наличието на множество работни места с ниска производителност 
обуславя ниските заплати, а наличието на големи дялове от 
населението, принудени да работят за ниски заплати поради ниска 
квалификация, обуславя ниската производителност. 

Някои автори обясняват ниските заплати като резултат от 
глобализацията, при която силната конкуренция на китайските и 
индийските стоки, например, налага намаляване на заплатите в 
развитите страни. Без да се подценява този факт, данните все пак 
сочат, че скандинавските страни, много по-включени в 
глобализираната икономика, имат и най-високи заплати. Така че не 
самата глобализация, а начинът, по който държавата реагира на 
глобализацията, обуславя високите, средни или ниски заплати. В 
скандинавските страни трудовите пазари са здраво регулирани и не 
се позволява развитието на сектори с ниски заплати (новото 
консервативно-либерално правителство в Швеция все пак се опитва 
да ги създаде) и това е причина да имат висока производителност. 
Това са страни със значителна държавна намеса, в които държавата 
чрез високи публични разходи създава повишена социална 
сигурност, която улеснява трудовата гъвкавост и адаптирането на 
работната сила към предизвикателствата на глобализацията. 
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Не този път следва Испания. Испанският министър на 
икономиката не само приветства значително увеличения дял на 
ниските заплати, а най-много се гордее с политиката за 
“неувеличаване на публичните разходи”. И то в страната от ЕС-15 с 
по-нисък публичен разход (Испания – 38% от БВП, ЕС-15 – 47,4%, 
Швеция – 56,5%). Причината за ниската производителност и 
конкурентоспособност в Испания се корени именно в големия 
недостиг на публични разходи за инфраструктура, човешки и 
социален капитал, социална защита. 

 

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ ОБСЪЖДА 
МИНИМАЛНИТЕ ЗАПЛАТИ В ЕС 

Комисията по труда и социалните въпроси към Европейския 
парламент организира през м. септември обсъждане под надслов 
“Ролята на минималните заплати/доходи за социалната интеграция в 
ЕС”. В обсъждането участваха различни евродепутати, а 
последвалите дебати в контекста на европейската политика за 
социална интеграция и борба с бедността далеч не са приключили. В 
ЕС минималните заплати варират от 92 евро в България до 1570 евро 
в Люксембург. 

Минималните заплати се определят със закон и се прилагат в 
национален мащаб към повечето наети на пълно работно време. Това 
е минималното възнаграждение, което наетият следва да получи за 
положения от него труд и трябва да осигури минимално приемливи 
условия за живот. 

Определени от държавите членки според националните 
стандарти, достатъчно високи ли са размерите на минималните 
заплати, за да осигурят прилични условия на живот? Отговорът не е 
еднозначен за всички страни. Статистическите данни на Евростат за 
2007 г. разкриват съществуващите различия в равнищата на 
минималните заплати в ЕС. Освен Люксембург, страната с най-
висока минимална заплата, има още пет държави-членки с 
минимална заплата над 1200 евро – Белгия, Франция, Ирландия, 
Холандия и Великобритания. А в четири държави-членки размерът 
на минималната заплата е под 200 евро – България, Литва, Латвия и 
Румъния. 

По време на обсъждането Икономическият и социален 
комитет изрази становището, че “сама по себе си заетостта не е 
гаранция за излизане от бедността. Делът на хората, застрашени от 
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бедност, остава сравнително висок, дори и за работещите”. 
Становището на Икономическия и социален комитет бе изготвено по 
искане на португалското председателство във връзка с определените 
приоритети за борба с бедността и социалното изключване. 

Само в 7 от 27-те държави-членки на Европейския съюз няма 
определена със закон минимална заплата – Кипър, Германия, Дания, 
Финландия, Швеция, Италия и Австрия. В тези страни минималните 
заплати се определят с КТД. 

Обсъждането позволи на евродепутатите да разгледат 
предимствата и недостатъците на политиките по минималните 
работни заплати в Европейския съюз. Някои от участниците 
изложиха сериозни аргументи, които следва добре да се обмислят. 
От една страна, привържениците на минималната заплата изтъкват, 
че тя позволява на работещите да излязат от състоянието на бедност, 
както и да се намали пропастта между богати и бедни и разликите в 
заплащането на мъже и жени. От друга страна, противниците 
противопоставят аргумента, че минималната заплата може да 
навреди на дребния бизнес, като намали печалбите, да увеличи 
безработицата и намали броя на заетите, да повиши инфлацията и 
крайните потребителски цени на стоките. 

Въпреки че никой от тези аргументи за и против не е 
безспорен, политиките по минималните заплати и доходи в ЕС пряко 
се отразяват на различни европейски политики, особено в 
социалната област и мобилността на трудещите се в общността. 
Членовете на Комисията по заетостта и социалните въпроси 
обмислят дали и как ЕС може да се ангажира с тази проблематика. 
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