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КРИЗАТА И СОЦИАЛНАТА ДЪРЖАВА 
 
Планове за строги икономии и бюджетна дисциплина във 

всички страни  
 
Масовите планове за спасяване на банките помогнаха да се 

преодолее кризата с ликвидността. Вливането на огромни държавни 
средства, особено в някои страни, както и твърде удобните 
монетарни политики позволиха да се избегне най-лошото, като 
между другото превърнаха частните дългове в държавен дълг, което 
принуждава вече всички страни да възприемат, в различна степен, 
болезнена бюджетна дисциплина.  

От края на 2009 г. почти навсякъде по света се забелязва нов 
икономически растеж, но с твърде различни темпове. В Европа 
оживлението е особено вяло, тъй като оздравителните мерки, 
доколкото ги е имало, останаха сравнително слаби и политически 
приоритет отново стана борбата с публичния дефицит. Тази насока 
бе дадена с изискването на Европейския съвет от есента на 2009 г. за 
намаляване на дефицитите. Тя се затвърди през 2010 г. с кризата на 
държавния дълг в Гърция, която бързо се пренесе в Ирландия, 
Португалия и Испания. Тези четири „периферни” страни от 
еврозоната все по-често бяха означавани с обидното съкращение 
PIGS (прасета), получено от инициалите им на английски език.  

От пролетта на 2010 г. започна орязването на бюджетни 
разходи за социална политика и обществени услуги, и в общи линии 
изглежда, че цената на кризата ще бъде плащана занапред от 
наемните работници, държавните служители, пенсионерите и 
получаващите социални плащания. Необходимостта да се разреши 
проблемът с дълга и опасността от понижаване на кредитния 
рейтинг от международните агенции и от налагане на санкции от 
финансовите пазари не водят само до орязване на разходите за 
образование и публични инвестиции, а предоставят също 
възможност или претекст за по-лесно прокарване на неолиберални 
реформи, особено по отношение на пенсионното дело и пазара на 
труда.  

Този ход на развитие поставя редица въпроси. Дали 
бюджетните ограничения няма да предизвикат рецесия? Стратегията 
за строги икономии, прилагана едновременно във всички страни, 
няма ли да даде обратен ефект и не застрашава ли икономиките с 
дефлация? Какви конкретни ограничения са наложени в различните 
страни? Кои приходи се увеличават? Кои разходи са на прицел? Как 
ще се отразят върху положението на домакинствата и 
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предприятията? Кои са най-засегнатите категории? Какви социални 
последици следва да се очакват?  

 
Видове политики за икономии и техните последици  
 
За да се разберат и сравнят следваните или планирани 

политики за икономии, както и очакваните им въздействия, следва 
да се отчитат няколко аспекта – опасността от дефлация в 
зависимост от сроковете, темповете и най-вече едновременното 
провеждане на тези политики; възможните отрицателни последици и 
в дългосрочен план; неравното разпределение на тежестта в 
зависимост от взетите решения за намаляване на разходите и 
увеличаване на приходите по отделни бюджетни пера.  

 
Твърде преждевременни и едновременно провеждани 

рестриктивни политики – сериозна опасност от дефлация  
Несъмнено е важно да се намалят публичните дефицити, за да 

се стабилизира, а след това понижи делът на дълга, на първо място 
заради това, че заедно с частната задлъжнялост публичният дълг е 
фактор за големи дисбаланси1. 

Дебатите се водят основно по времевите параметри поради 
ниските темпове на оживление и високите нива на безработица. 
Добре известният риск от твърде преждевременното налагане на 
рестриктивни бюджетни политики е, че могат да застрашат и без 
това слабия растеж и да тласнат икономиките към рецесия. Но тъкмо 
такова решение беше взето. Бюджетните ограничения ще спрат 
всички двигатели на растежа. Вътрешното търсене ще се свие заради 
орязването на публичните разходи (намаляване на социалните 

                                                 
1 Намаляването на публичния дълг е необходимо не само заради очаквания 
положителен ефект върху растежа, а и заради особено пагубното влияние на 
дълга върху преразпределителните процеси. Противно на все по-
разпространеното убеждение, дългът всъщност е не толкова бреме, което ще 
стоварим на внуците си, колкото механизъм за преразпределение от 
данъкоплатците към притежателите на държавни ценни книжа, с други думи 
към най-заможните домакинства и институционалните инвеститори, пенсионни 
фондове, банки, застрахователни дружества. Намаляването на данъците за най-
богатите значително е допринесло за нарастването на публичния дълг. При това 
положение плащането на сметката от пенсионерите, болните, нископлатените 
работници и служителите е несправедливо. Освен това дългът действа като 
механизъм за трансфер на средства от най-бедните страни длъжници към най-
богатите. Това явление е познато и често заклеймявано във връзка с дълговете 
на развиващите се страни, но се наблюдава и при развити страни – например по 
оценки на МВФ в Португалия и Гърция дългът води до над 70% трансфер на 
средства от местните данъкоплатци към чужди кредитори от по-богати страни.  
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плащания, повишаване на някои данъци, намаляване на публичните 
инвестиции), но и заради спада на трудовите доходи, особено в 
условията на масова безработица1. Вътрешното търсене ще се свие и 
поради нарастващия навсякъде по света дял на частните спестявания 
вследствие на изчистването на дълговете в страните, в които 
частната задлъжнялост беше достигнала твърде високи нива (САЩ, 
Великобритания, Испания и др.) или в други страни с прекомерни 
спестявания поради притесненията на домакинствата (тези 
притеснения се подхранват както от заплахата от безработица и 
намаляването на бъдещите пенсии, така и от финансови посредници 
в търсене на нови пазари).  

Тези процеси пораждат нови макроикономически дисбаланси 
и рецесия, още повече, че поради невижданото досега едновременно 
прилагане на строги икономии във всички страни, към свиването на 
вътрешното търсене ще се прибави и спад във външното търсене 
(освен при особени конкурентни позиции като в Германия). Това 
особено важи за ЕС, в който основните клиенти и конкуренти на 
европейските страни са техните европейски съседи. Малкото случаи 
на строго рестриктивни политики, последвани от траен подем и по-
нататъшно намаляване на публичния дълг (например в 
скандинавските страни след финансовата криза през 1991 г., във 
Великобритания след излизането на лирата от европейската валутна 
система през 1992 г.), са наблюдавани в страни, възприели 
поотделно такива политики и затова могли да разчитат на по-
динамично външно търсене от главните си съседи и търговски 
партньори. Освен това, тези страни можеха да разчитат на активни 
парични политики чрез силно понижаване на лихвените проценти и 
намаляване на валутните си курсове, което вече е забранено на 
страните от еврозоната и представлява твърде ограничена 
възможност за повечето останали страни от ЕС. В условия на 
особено ниска инфлация, повишаването на конкурентоспособността 
чрез намаляване на заплатите и социалните плащания създава 
дефлационна спирала „по японски образец”.  

При това положение прогнозите за възобновяване на растежа 
са неубедителни, а ангажиментите за намаляване на дефицита – 
повече от съмнителни. Обещанията за подем в страни като Гърция, 
Ирландия, Испания и Португалия изглеждат трудно изпълними в 

                                                 
1 Единствено изключение е особеното положение в Германия, където поради 
ниската безработица и започналия подем благодарение на нарасналия износ, 
договореното от ИГ Метал увеличение с 3,6% от 1 октомври 2010 г. може би 
бележи началото на догонващ ръст на заплатите в тази страна.  
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определените срокове1. Тъй като от Гърция се очаква да намали 
дефицита си със 7-8 пункта за една година, следва да се припомни, 
че извън периоди на голям растеж, никоя западна страна не е 
извършвала такъв „подвиг”. Освен ако не се цели някои народи да се 
поставят на колене и не се поема рискът от предизвикване на 
бунтове или връщане към авторитарни режими, всички заявени 
намерения вероятно не трябва да се вземат за чиста монета. Освен 
социалните си последици, с удължаване и задълбочаване на 
рецесията тези политики ще сринат данъчните постъпления и в 
крайна сметка няма да постигнат целта си – намаляване на 
дефицита.  

Прибалтийските страни, възприели драстични планове за 
икономии още през 2008 г., са нагледен пример за това, колко 
убийствени могат да се окажат прекалено строгите мерки – според 
прогнозите те ще достигнат равнищата на производство от 2007 г. 
едва към 2015 г. 

Освен това, няма никакви гаранции, че силното затягане на 
бюджетната дисциплина при икономика в депресия може да успокои 
пазарите, заради които се налагат вече тези мерки. Колкото повече 
Ирландия орязва бюджета си (планираните от 2008 г. насам 
бюджетни икономии възлизат вече на невероятна сума от порядъка 
на 15% от БВП), толкова повече на пазарите страната се възприема 
като рискова – през ноември 2010 г. лихвата по десетгодишните 
ирландски облигации достигна близо 9%. 

От октомври 2010 г. опасенията от преждевременно и 
прекомерно свиване на бюджета започват да се споделят дори и от 
Международния валутен фонд, макар и много предпазливо2. 
Известно е, че МВФ има много променливо отношение в зависимост 
от събеседниците, но най-вече в зависимост от различните страни. 
Със силните се държи меко, със слабите – твърдо. Нали в началото 
на 2010 г. съветваше САЩ да подкрепят подема, докато приканваше 
страните от ЕС да започнат колкото се може по-скоро етап на 
“консолидация”? За сметка на това Унгария, прибалтийските и 

                                                 
1 Също толкова съмнително изглежда обещанието на Франция към 
европейските й партньори да спести 100 милиарда евро до 2013 г., за да намали 
дефицита си от 8 на 3 % от БВП. 
2 В доклада на МВФ от 4 ноември 2010 г. се чете: “При относително бавното 
икономическо оживление не би било целесъобразно да се натискат твърде силно 
спирачките, освен ако пазарите не оказват силен натиск...Най-желателно е сега 
да се избягва всякакво свиване на бюджета, но с убедително поемане на 
ангажимент за бъдещо свиване... За съжаление, в известни случаи ще се наложи 
краткосрочно свиване на бюджета, за да се вдъхне по-голямо доверие в по-
дългосрочните планове”.  
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други страни, принудени да приемат оздравителни мерки още в 
началото на  кризата, знаят каква е цената на зависимостта от МВФ. 
След доклада на МВФ от 25 октомври 2010 г. с предписание да 
положи по-големи усилия, унгарското правителство заяви, че ще 
опита да се справи без помощите на МВФ за рефинансиране на 
дълга си. Турция, най-големият получател на заеми от МВФ през 
миналото десетилетие, също заяви намерението си окончателно да 
се откаже от тях, като по този начин пое по определено по-успешния 
път, избран през миналото десетилетие от  Аржентина и Бразилия.  

 
Застрашаване и на дългосрочната перспектива ? 
Рестриктивните мерки се вземат заради очакваното бъдещо 

подобряване на икономическите перспективи и за всеобщото благо, 
макар в краткосрочен план да въздействат отрицателно на 
икономическия растеж. Според Европейската централна банка и 
другите ортодоксални икономисти нарастващият размер на 
публичния дълг обезсърчава икономическите субекти, които отчитат 
бъдещите плащания по този дълг. Обратно, режимът на икономии в 
крайна сметка допринася за растежа, тъй като възвръща доверието в 
бъдещето у домакинствата и предприятията. По същата логика за 
нуждата от жертви в името на нещо по-добро, използваните за 
прогнози икономически модели, като приложения от дирекцията по 
икономически въпроси на Европейската комисия, сочат неизменно, 
че след първоначалния спад на потенциалния си растеж вследствие 
на рестриктивните мерки, след няколко години страните постигат 
по-силен растеж. МВФ се базира на изследване, в което се 
установява отрицателна корелация между дела на публичния дълг 
през дадена година и икономическия растеж през следващите 
години – така нарастване на дълга с 10 процентни пункта от БВП 
съответства на забавяне на растежа с 0,25 пункта.  

Според това схващане мерките за икономии не следва да 
засягат публичните инвестиционни разходи в полза на бъдещия 
растеж, а по-скоро трябва да се намаляват текущите разходи, 
бюджетната издръжка (на обществени услуги) и социалните 
разходи. Освен поради спорния възглед, че издръжката на 
обществените услуги и социалните разходи не са инвестиционни 
разходи (образование, социални грижи, здравеопазване, 
работническо обучение, преквалификация на безработните), тази 
теза става несъстоятелна и поради това, че в редица страни вече се 
съкращават и разходите за публични инвестиции. Факт е, че в 
Гърция, Португалия, Ирландия и Испания, както и в няколко 
американски щата вече се орязват средства за големи 
инфраструктурни проекти и за научноизследователска дейност. В 
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Испания публичните инвестиции са орязани с 37%. Във 
Великобритания бюджетът на висшето образование ще бъде 
намален с 40 % до 2015 г. При тези условия едва ли може да се 
мисли за преминаване към друг, екологически устойчив модел на 
растеж, основан на по-икономични начини на производство и на 
потребление, тъй като това изисква мащабни колективни 
инвестиции (икономичен транспорт, енергоспестяващи жилища) и 
друго преразпределение на благата.  

Все така с оглед на бъдещите перспективи и “успокояване на 
финансовите пазари” с “вдъхващи доверие” оздравителни планове, 
кризата като че ли предоставя възможност за по-бързо въвеждане на 
контрол над публичните разходи на отделните държави чрез външни 
правила или инстанции, дори и против волята на техните народи 
(вж. текст в каре)  

Encadré 2 
“Златно правило” за балансиран бюджет и “независими” 

експертни комисии – недемократичен технически контрол на 
бюджетните политики 

След премахването през 90-те години на възможността за 
демократичен избор на паричните политики, водени от 
независимите централни банки (лихвени проценти, обменни 
курсове, преки интервенции), сега се предвижда възприемането на 
подобен подход към бюджетната политика. Целта е да се 
предотврати склонността на правителствата да избягват политики за 
балансиране на бюджета поради електорални съображения. 
Деловите среди, големите международни рейтингови агенции и 
МВФ настояват за това1. 

Два неизключващи се подхода се възприемат най-често: 
– въвеждането на “златно правило” или правила за ръста на 

публичните разходи, вписани евентуално в конституционните или 
европейските разпоредби, за да им се придаде по-императивен 
характер;  

– национални или европейски механизми за технически 
контрол на бюджетите от “независими” експертни комисии, които 
не се отчитат пред никого.  

Някои страни вече са приложили изцяло или частично тези 
мерки. Конституционно закрепено правило за балансиран бюджет, 
т.е. императивно задължение за намаляване на дефицита през даден 
период и възстановяване на баланса в определен срок, е прието в 
Австрия през 2007 г., в Германия през 2009 г. (влизане в сила през 

                                                 
1 През ноември 2010 г. управителят на МВФ предложи в ЕС да се създаде 
“политически независим, централизиран бюджетен орган по подобие на ЕЦБ”. 
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2011 г.), в Унгария през ноември 2008 г., в разгара на кризата и под 
давлението на МВФ (влизане в сила през 2012 г.) и се предвижда във 
Франция. В Турция се готвеше въвеждането на подобно “фискално 
правило” през 2011 г., но проектът бе оттеглен. Литва и Латвия също 
разработват закони за налагане на бюджетна дисциплина. През 
януари 2010 г. в полската конституция бе записано бюджетно 
правило, което се задейства, когато публичният дълг премине 
определена граница. В Гърция също бяха приети под натиск правила 
за съставяне, ръст и контрол на бюджетните разходи.  

В няколко страни са изградени и независими бюджетни 
комисии, но обикновено те изпълняват съвещателни функции. В 
Швеция отдавна действа “Съвет за бюджетна политика”, който 
оценява изготвените проектобюджети. Във Великобритания наскоро 
бе създаден орган, Office for Budget Responsibility, с мандат да 
проверява плановете за бюджетна консолидация за петгодишни 
периоди.  

Решенията на Европейския съвет от октомври 2010 г.  за по-
добър европейски контрол на бюджетните политики следват същата 
логика. Създава се нов механизъм за многостранен контрол на 
националните бюджети чрез въвеждането на “европейска сесия” за 
преглед на проектобюджетите още преди да са приети от 
националните парламенти, със система от санкции за получилите 
слаби оценки и “независима бюджетна институция”, която ще следи 
макроикономическите дисбаланси по редица показатели като 
конкурентоспособност, търговски дефицит, публичен и частен дълг, 
но без такива критерии като безработица, неравенство или бедност.  

Според едни тази мярка цели да предпази бюджетните 
политики от влиянието на изборния цикъл, според други ще позволи 
да се подобри координацията посредством Европейска 
консултативна комисия, която ще спомогне да се внесе по-голяма 
яснота при дебатите в националните парламенти. Но за да бъде 
приемливо и успешно, съгласуването на бюджетните политики не 
трябва да се свежда просто до негласното правило за 
дисциплиниране на заплатите и социалните разходи въз основа на 
предварително и доста произволно определени критерии, еднакви за 
всички страни независимо от икономическите условия, каквито са 
критериите от Маастрихт за публичните финанси или мъглявите 
цели на ЕЦБ в областта на паричната политика.  
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Намаляване на разходите вместо увеличаване на 
приходите  

Ако темпът и мащабът на бюджетното преструктуриране 
зависят най-общо от достигнатия размер на дефицита, то 
намаляването на дефицита може да се постигне по най-различни 
начини. Напоследък се налага схващането, че за намаляване на 
дефицита е по-добре да се свиват разходите, вместо да се увеличават 
приходите. В предвидените планове за оздравяване на бюджета 
усилията са насочени предимно към разходната част (вж.таблица 1). 
Такива мерки все по-често се прилагат1. 

Тази рецепта обаче съвсем не е безспорна. Освен че се 
основава на неубедителни резултати, които при всички случаи водят 
до слаб превес в полза на намаляването на разходите, с нея усилията 
биват най-вече спестени на най-богатите и на предприятията, в 
ущърб на най-незаможните домакинства, на наемните работници, на 
социално слабите. Освен това, тази насока се налага след две 
десетилетия либерална фискална политика в полза на високите 
доходи, имотните групи и предприятията. С наложените 
ограничения от международния мониторинг на публичните финанси 
на държавите членки на ЕС вследствие на договора от Маастрихт и 
Пакта за стабилност и растеж и при съществуващата данъчна 
конкуренция, публичните приходи (или “задължителни 
отчисления”) в ЕС действително са намалели от средата на 90-те 
години, особено преките данъци. Очертава се обща низходяща 
тенденция – ако в периода 2001-2008 г. делът на публичните 
приходи (в % от БВП) е намалял в страните, в които е бил най-висок 
(Швеция, Австрия, Финландия, Белгия, Франция, Германия), то в 
страните с най-нисък дял той също е намалял (Румъния, Ирландия, 
Гърция) или се е запазил (прибалтийските страни). Ясно се е 
наложил фискалният и социален дъмпинг.  

Загубите за публичните финанси от намалената данъчна 
тежест за високите доходи и предприятията често са в по-голям 
размер от самия публичен дефицит. Нарастването на дефицитите 
естествено може конюнктурно да се обясни със сегашната криза, но 
структурно се дължи най-вече на намаляването на бюджетните 
приходи от поне десетина години. Франция е нагледен пример за 
                                                 
1 Ирландия е нагледен пример за това – в първия оздравителен план от 2009 г. 
три четвърти от мерките бяха насочени към повишаване на постъпленията и 
една четвърт – към намаляване на разходите, докато в следващия план усилията 
бяха насочени единствено към разходите. МВФ отбелязва подобно развитие в 
плановете за балансиране на бюджета в Португалия и Германия. В Гърция 
извънредното повишаване на някои данъци през 2009 и 2010 г. по принцип няма 
да се запази през следващите години.  
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това. Делът на задължителните отчисления (в % от БВП) е намалял в 
периода 1999-2009 г., а загубите за бюджета възлизат на стотици 
милиарди евро – според доклада за състоянието на публичните 
финанси, огласен от Президентството през май 2010 г., ако през 1999 
г. не бяха намалени данъците, делът на френския държавен дълг 
като процент от БВП щеше да бъде с 20 пункта по-нисък, което би 
означавало икономия на средства за обслужване на дълга от 
порядъка на 0,5 процентни пункта от БВП. 

 
Таблица 1. Мерки за балансиране на бюджета – 

съотношение между намаляване на разходите и увеличаване на 
приходите  
Планирани 
бюджетни 
ограничения 

Силно преобладаващо 
намаление на разходите 

Балансирано съчетание 
от намаляване на 

разходите и 
увеличаване на 

приходите 
Най-строги 
рестриктивни 
мерки 

Ирландия (2010) 
Испания 
Великобритания 
Латвия 
Литва 
Португалия (след първите години) 
Гърция (от 2011) 

Португалия (първите 
години на балансиране) 
Гърция (2009-2010) 

От доста строги 
до нулеви 
рестриктивни 
мерки 
 

Румъния 
Франция 
Италия 
Турция (след първите години) 
Германия (след първите години) 
Дания 
Полша 

САЩ 
Германия (първите 
години на балансиране) 
Турция (първите години 
на балансиране) 
 

Източник: По данни на МВФ за националните планове за бюджетно 
преструктуриране (IMF, 2010b)  

 
Повишаване на данъците – твърде непропорционална 

тежест 
В много страни се пристъпи към повишаване на косвените 

данъци – ДДС, акцизи за алкохола, цигарите, енергоносителите и др. 
Всъщност това е една от главните мерки в почти всички страни с 
тежка криза на публичните финанси (Гърция, Унгария, Литва, 
Латвия, Португалия, Испания, Румъния, Полша, Великобритания, 
Ирландия).  

Решението да се намалят публичните дефицити чрез 
повишаване на косвените данъци, вместо да се повишат преките 
данъци или социалните осигуровки, се насърчава от 
международните организации. Преките данъци обезсърчавали 
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предлагането на труд и инвестициите и се отразявали 
неблагоприятно на растежа, докато ДДС стимулирал растежа – 
според МВФ увеличение с един пункт на ДДС водело до 
допълнително нарастване с 0,5 пункта на БВП. Затова МВФ 
насърчава повишаването на ДДС и на другите данъци върху 
потреблението, като оценява потенциала им за допълнителни 
приходи в държавата на около 5% от БВП за Франция, Германия, 
Италия, Великобритания и САЩ.  

Предимството на тази мярка е, че оскъпява вноса и намалява 
цената на експортните стоки. През 2007 г. в Германия бе повишена с 
три пункта ставката на ДДС, донякъде от конкурентни съображения. 
Със същата цел в скандинавските страни отдавна е наложена 
максималната ставка на ДДС, разрешена в ЕС (25 %). Но ако се 
постъпи така във всички страни, очакваният ефект върху търговския 
баланс няма да се получи, тъй като три четвърти от търговския 
обмен на европейските страни се осъществява помежду им. 

Повишаването на косвените данъци създава проблеми – първо, 
с потенциалната опасност от рецесия вследствие на намалената 
покупателна способност, второ, с отрицателните последици върху 
преразпределението и то при положение, че неравенството вече 
значително се е изострило и е основен фактор за дисбалансите, 
довели до кризата. Косвените данъци, особено налозите върху 
потреблението, увеличават подоходното неравенство, за разлика от 
преките данъци (върху дохода или капитала) и социалните 
осигуровки. А всъщност като дял от БВП именно тези отчисления 
най-много са намалели в ЕС през периода 2000-2008 г. Следователно 
с повишаването на косвените данъци системите на облагане ще 
станат още по-малко прогресивни.  

Въпреки дефицитите, силно намалените преки данъци, 
въведени от едно - две десетилетия, обикновено се запазват,  макар 
че според проведените изследвания очакваният от тази мярка ефект 
е много спорен. Най-ярък пример за това са САЩ, но подобни 
примери има и сред европейските страни.  

Правителството на Сапатеро в Испания, след провеждането на 
особено благоприятна за най-заможните данъчна политика 
(премахване на имотния данък, намаляване на максималната ставка 
и на прогресивната скала за данъчно облагане), реши да увеличи 
ДДС, да премахне данъчните облекчения на данъкоплатците със 
средни и скромни доходи, въведени през 2008 г. с плана за 
стимулиране на растежа, и най-вече да намали социалните разходи, 
докато в оздравителния план се предвижда само леко увеличение на 
данъка върху най-високите доходи и доходите от капитал.  
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Планът за балансиране на бюджета във Великобритания е още 
по-несправедлив, тъй като главната мярка – увеличаването на ДДС, 
позволява да се въведат нови данъчни облекчения за предприятията, 
в т.ч. ново намаляване на корпоративния данък и вдигане на 
минималния осигурителен праг, под който осигуровките се поемат 
от държавата. В Ирландия се приемат един след друг драстични 
планове за икономии, но корпоративният данък, най-ниският в 
Европа, остава непроменен - 12,5 %. 

Всички страни не предприемат толкова социално 
несправедливи мерки по отношение на приходите. В Португалия и 
Гърция оздравителните планове засягат и домакинствата с най-
високи доходи. В Португалия за увеличаване на приходите 
социалистическото правителство изисква усилия от най-заможните 
чрез нова данъчна  ставка за най-високите доходи и допълнително 
облагане на печалбите на предприятията и най-високите заплати на 
държавните служители. В Гърция са наложени извънредни данъци 
на предприятията с най-високи печалби и на домакинствата с най-
високи доходи и най-големи недвижими имоти. Изцяло се 
преразглеждат ставките на различните видове данъци – върху 
дохода, капитала, недвижимите имоти, даренията.  

Като допълнителна мярка в почти всички страни се търсят и 
други източници на приходи. В няколко страни (Гърция, Испания, 
Ирландия, Турция, САЩ) за постигане на икономии се предвиждат 
и нови приватизации на обществените услуги. Затова пък 
повишаването на осигуровките изобщо не стои на дневен ред, освен 
до известна степен в Германия, където бе решено частично отменяне 
на предишните намаления на осигуровката за безработица и 
здравната осигуровка.  

От краткия преглед на мерките за увеличаване на публичните 
приходи се вижда, че предприятията определено са пощадени, дори 
продължават да ползват някои щедри отстъпки като в Ирландия и 
Великобритания. И така “плащането на сметката” се стоварва преди 
всичко на домакинствата, а с повишаването на косвените данъци 
бремето е особено тежко за хората с най-ниски доходи.  

 
Орязване на разходите – работни места в публичния 

сектор, заплати, социални плащания  
С предпочитаната мярка да се намаляват разходите, вместо да 

се повишават данъците, а от данъците да се увеличава най-вече 
ДДС, ще се задълбочат неравенствата. Но от гледна точка на 
социалните последици не е безразлично точно кои разходни пера ще 
се орязват.  
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Най-напред се орязват бюджетните разходи за издръжка на 
държавния апарат, особено на държавните служители. За да се 
намали фонд работна заплата, се орязват заплатите и се съкращават 
щатните бройки. Заплатите на държавните служители бяха силно 
намалени и ще продължават да намаляват в номинално изражение до 
50 % в Латвия и с 25 % в Румъния, но и в балтийските страни, в 
Ирландия, Испания, Гърция, Португалия, Полша, и Унгария. В 
други страни заплатите често биват замразявани (Италия, Франция). 

В почти всички страни се предприемат и съкращения на броя 
на държавните служители, като в някои страни орязването на щата е 
много голямо и дори се пристъпва към уволнения, както във 
Великобритания (където оздравителният план за 2008-2009 г. доведе 
до голям брой нови назначения в здравеопазването и 
образованието). В други случаи съкращаването на щата се постига 
най-вече, като временните договори не се подновяват, набирането на 
персонал се замразява, а на мястото на излизащите в пенсия не се 
назначават нови хора (Гърция, Португалия, Испания, Полша, 
Румъния и др.), дори се насърчава преждевременното пенсиониране 
(Ирландия). В Германия съкращаването на щатните бройки ще 
засегне най-вече армията чрез реформа на военната служба. Тези 
мерки често ускоряват изпълнението на планове за щатни 
съкращения отпреди кризата. Съкращенията в публичния сектор ще 
окажат по-силно отрицателно влияние върху заетостта на жените, 
които представляват 65% от служителите във Великобритания, 
където около 500 000 работни места на бюджетна издръжка ще 
бъдат закрити до 2015 г. 

Образованието и в по-малка степен здравеопазването са най-
засегнатите сектори (Гърция, Ирландия, Италия, Латвия, 
Португалия, Испания, Великобритания, Румъния, федерални щати и 
общини в САЩ). За да оправдае тези съкращения, ОИСР изтъква, че 
държавата може да се справи също толкова добре и с по-малко 
средства, особено в образованието и здравеопазването, където 
ефективността може да се повиши със съответно 1 и 2 процентни 
пункта от БВП. ОИСР смята, че съотношението между броя учители 
и броя ученици може да се намали, без да се засегне ефективността 
на образователната система. За Франция повишената ефективност, 
оценена от ОИСР на 0,3 процентни пункта от БВП, означава, че 
според тази организация е възможно да се съкратят между 50 000 и 
100 000 учители, без да се влоши качеството на образованието.  

Тези рестриктивни мерки засягат и общините. Бюджетите на 
местните администрации са могли обаче да изиграят определена 
роля при кризата. Според МВФ по време на рецесията тези политики 
определено са били проциклични в някои страни (Финландия, 
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Франция, Словакия, Швеция, Великобритания, САЩ), но са били 
по-скоро контрациклични в Австрия, Белгия, Германия, Португалия 
и Испания. В бюджетния баланс на местните администрации в 
Германия от излишък в размер на 0,3 % от БВП през 2008 г.  се 
преминава към дефицит в размер на 2 % през 2010 и 2011 г. 

Кризата поставя на сериозно изпитание общинските бюджети 
(Германия, Италия, САЩ, Франция). Предприетите от националните 
правителства мерки за строги икономии увеличават финансовите 
затруднения на общините поради намаляване на превежданите от 
държавата бюджетни средства. В Гърция средствата за бюджетна 
издръжка на местните администрации са орязани с 37,5 %, а с 
предприетата реформа броят на общинските служители трябва да 
бъде намален наполовина.  

Италия е друг пример за прехвърлянето на режима на 
икономии върху общините. Оповестеният през лятото на 2010 г. 
план предвиждаше силно орязване на средствата, превеждани от 
държавата на регионите, които имат значителни бюджетни разходи 
за здравеопазване, социална политика и транспорт. Този план 
предизвика силни реакции от страна на почти всички областни 
управители. Тази мярка ще задълбочи териториалните неравенства, 
в ущърб на областите от Южна Италия. 

Орязването на социалните плащания е сред главните мерки в 
редица страни. В Германия от тази мярка се очаква над една трета от 
предвидените икономии на средства. В тази страна бремето ще се 
стовари най-вече върху най-бедните, някои от които ще загубят 
социалните си помощи – помощта при безработица (която след 
реформата Hartz IV се изплаща на над две трети от безработните), 
помощта за образование на децата (Elterngeld) с най-нисък размер за 
бедните семейства, която с реформата през 2007 г. бе увеличена и 
все пак малко облекчи бедността на тези семейства.. 

Въпреки че безработицата достигна много високи равнища и 
вероятно ще продължава да расте в страните с най-сурови 
оздравителни планове, помощите за безработни често се намаляват, 
особено за безработните с изтекъл срок за получаване на 
обезщетения. В Португалия минималният социален доход е намален, 
а помощите за младежи без работа са премахнати. В Румъния 
обезщетенията за безработица са намалени с 15%. В Дания от 2011 г. 
се замразява размерът на обезщетенията за безработица (но и 
размерът на стипендиите, пенсиите и жилищните помощи) и се 
налагат по-строги условия – критерии за право на получаване, 
максимален срок на изплащане (намален от 4 на 2 години), начин на 
изчисляване на размера, с което се накърнява сигурността в датския 
модел за “гъвкава сигурност”.  
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В Ирландия са намалени помощите за безработица, но и някои 
семейни помощи, помощи за възрастни хора и обезщетенията при 
майчинство. След разразилите се събития през есента на 2010 г. бе 
решено да се намали и минималната заплата с над 10%. Така освен 
безработните, особено трайно безработните, бремето ще понесат и 
семействата, бедните възрастни и нископлатените работници. В 
Испания са премахнати помощта при раждане на дете и помощ при 
безработица след изтичане на срока за обезщетения. Във 
Великобритания оздравителните мерки са много строги – определя 
се таван на помощите за социално слаби, жилищните помощи за 
нискодоходните домакинства са намалени, премахнати са някои 
семейни помощи, а семейните надбавки (Child Benefits) се изплащат 
в зависимост от подоходното състояние1. В Гърция през 2010 г. бе 
премахнато едно от плащанията на социална помощ за най-
уязвимите социални групи (трайно безработни, хора с увреждания, 
наемни работници с нисък доход, пенсионери, селяни).  

Сегашните пенсионери в някои случаи също плащат цената. В 
Гърция пенсиите са намалени средно със 7 %, а пенсионната възраст 
за държавните служители е увеличена от 60 на 65 години2 . Размерът 
на пенсиите може да бъде замразен в бъдеще (Испания, Португалия, 
Гърция) или актуализацията му да е много ограничена 
(Великобритания). Но режимът на икономии позволява да се 
засегнат и бъдещите пенсионери чрез нови реформи.  

 
Възможност за прокарване на регресивни реформи?  
Публичните разходи за пенсии и здравеопазване се вземат 

особено на прицел от МВФ. Необходимостта от намаляване на 
публичните дефицити дава възможност да се оправдаят нови 
реформи на пенсионните системи. Предизвиканият от кризата 
конюнктурен дефицит се използва като основание за прокарване на 
реформи с цел да се разреши структурният въпрос за финансирането 
в срок до 10 или 20 години (например необходимостта във Франция 
да се набавят средства в размер на 2% от БВП чрез намаляване на 
бъдещи разходи или чрез увеличаване на приходите).  

С някои мерки се цели повишаване на пенсионната възраст 
над 65 години (Ирландия, Испания, Германия) или съкращаване на 
сроковете на вече програмирано увеличение (Великобритания). В 
Испания с новата реформа се предвижда общият брой години, 
                                                 
1 За да не се изостря прекалено социалното неравенство с орязването на 
социалните плащания, единствената препоръка на МВФ е помощите да се 
получават в зависимост от разполагаемите средства.  
2 В Румъния размерът на пенсиите също трябваше да бъдат намален с 15 %, но 
Конституционният съд отмени тази мярка.  
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служещи като основа за изчисляване на пенсията, да се увеличи от 
15 на 25 години. В Гърция системата е изцяло реформирана с цел 
постигане на големи икономии – различните режими са 
прегрупирани (включително и за държавните служители) и при 
новата система с два “стълба” се комбинира основна пенсия при 
навършване на 65 години, финансирана от държавата, и пенсия в 
зависимост от осигурителните вноски. В Румъния, в началото на 
ноември 2010 г., ЕС и МВФ заявиха, че ще отпуснат нови помощи 
при условие, че се проведе новата реформа на пенсионната система, 
с която се предвижда постепенно увеличаване на пенсионната 
възраст до 65 години.  

Реформите на пенсионните системи принуждават 
домакинствата да спестяват повече, за да осигурят старините си. 
Тази тенденция крие опасност от прекомерно нарастване на 
спестяванията, което е пагубно за растежа в условия на структурно 
свито търсене. Но освен това е странно, че след криза, предизвикана 
от дерегулацията на финансовите пазари, от домакинствата се иска 
да се обръщат пак към тях, за да финансират пенсията си или други 
социални потребности.  

Под претекста за борба с масовата безработица, особено 
трайната и младежката безработица, в някои страни се предприемат 
мерки и за въвеждане на по-голяма гъвкавост или по-голяма 
несигурност на пазара на труда (Испания, Португалия, Дания). 
Испанската реформа ще позволи на работодателите по-лесно да 
уволняват наетите с безсрочен договор, тъй като се разширяват 
възможностите за правомерни съкращения по икономически 
причини (свързани с по-малко разходи за работодателя) и се 
въвежда по-гъвкава процедура за уволнение. За безработните се 
ограничава възможността да откажат предложение за работа. Във 
Великобритания също се оказва натиск върху безработните – 
въвеждат се по-строги санкции при отказ на предложение за работа, 
програма за полагане на безвъзмезден труд 30 часа седмично (в 
противен случай помощите се спират) за останалите без работа 
повече от година.  

 
Заключение 
Безработицата, неравенството и бедността се увеличиха по 

време на кризата1, но положението рискува да се влоши със строгите 
                                                 
1 Общите статистически данни за неравенството и бедността след 2008 г. все 
още не са напълно известни, но редица изследвания установяват значително 
нарастване на броя на домакинствата с големи затруднения. Един от признаците 
е рязко нарасналият брой на здравно неосигурените лица в САЩ за периода 
2008-2010 г.  
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мерки, които се въвеждат във всички европейски страни. Режимът 
на икономии обаче е твърде неравномерно разпределен. В тази 
европейска надпревара за най-голямо затягане на коланите големите 
губещи са най-напред “периферните” страни, в които се налагат 
драстични мерки (балтийски страни, Унгария, Румъния, Ирландия, 
Гърция, Португалия, Испания), понякога още в началото на кризата, 
и към които вероятно скоро ще се причисли и Великобритания. От 
народите в тези страни се изискват лишения и усилия без много 
аналози в миналото. В други страни мерките не са толкова брутални 
и са по-разсрочени във времето, но последиците също ще са 
болезнени.  

Строгите мерки се налагат много избирателно и не по равно 
между различните субекти – предприятията и банките са щедро 
пощадени, а бремето ще понесат главно домакинствата, особено 
наемните работници, младежите1 и социално слабите, засегнати от 
нарастването на безработицата, повишаването на косвените данъци, 
намаляването на социалните плащания и на обществените услуги. 
Първите симулации по новите разработени планове във 
Великобритания и Германия сочат, че отраженията върху 
преразпределителните процеси ще бъдат много отрицателни. В 
някои страни като Ирландия и Португалия младежите и 
пристигналите през миналото десетилетие емигранти отново 
напускат страната. В Ирландия миграционният поток рязко е 
обърнал посоката си.  

Политиките на строги икономии, провеждани едновременно, 
ще доведат в най-добрия случай до удължаване на рецесията, а в 
най-лошия – до дефлация. Но освен това, те са насочени към 
симптомите на кризата и най-вече към отраженията й върху 
публичните финанси, а не към причините. След като 
задълбочаването на неравенствата, нарушеното разпределение на 
благата в полза на финансовите доходи и свитото търсене стоят в 
основата на дисбалансите, довели до кризата, взетите мерки по-
скоро ще засилят тези тенденции. Това особено важи за 
неравенствата, чието нарастване от две десетилетия насам е 
съществен фактор за кризата. Но предприетите мерки не решават и 
други проблеми  - критичната задлъжнялост на домакинствата в 
някои страни, пагубната роля на рейтинговите агенции1, 
дерегулацията на финансовите пазари, а в европейските страни – и 
                                                 
1 По данни на Евростат (октомври 2010 г.) безработицата при младежите, и без 
това висока в някои страни, е нараснала повече, отколкото при останалите 
трудово активни и е достигнала много високи нива в някои страни - 38 % през 
2009 г. в Испания, 28 % в Ирландия, 26 % в Гърция, 25 % в Италия (над 35 % в 
южна Италия), 23 % във Франция (над 50 % в отвъдморските департаменти).  
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безизходицата заради икономическите политики на ЕС, особено 
невъзможността да се прибегне до по-активни парични и валутни 
политики. А всъщност има алтернативни пътища и те заслужават по-
широко обсъждане.  

Страните, в които се изпълняват сурови оздравителни планове, 
рискуват да изпаднат в още по-тежко положение. Тези политики 
предизвикват обществени реакции, в някои страни – с небивал 
мащаб. Режимът на икономии, нарастването на безработицата, на 
бедността и на неравенствата могат да имат и сериозни политически 
последици. По време на кампанията за междинните избори в САЩ 
се надигна безпрецедентна ксенофобска вълна, дирижирана от 
републиканците, накрая спечелили изборите на 2 ноември 2010 г. Те 
непрекъснато стоварваха вината за лошото социално-икономическо 
положение на страната върху чужденците, мюсюлманите или Китай. 
Подобни уклони се наблюдават и в Европа. Вместо на общественото 
недоволство да се отвърне с по-солидарни и целесъобразни 
социално-икономически политики, по-лесно, а за съжаление 
понякога и по-изгодно откъм изборни дивиденти е да се разпалват 
страховете за собствената сигурност и идентичност, като за 
изкупителни жертви се сочат бедните, чужденците, ромите или 
други групи. При положение, че европейските институции и 
международните финансови организации се възприемат вече с 
голямо недоверие от широката общественост, подобни политики на 
строги икономии с неравно поделена тежест носят в зародиш 
опасността от засилване на националистическите и авторитарни 
настроения, на нетолерантни нагласи и защита на суверенитета, и в 
крайна сметка да застрашат самия проект за изграждане на общ 
европейски дом.  

 
 
 
 

                                                                                                                                            
1 Трите големи международни рейтингови агенции (Fitch, Standard & Poor’s и 
Moody’s) си позволяват да заплашват отделни страни, че ще понижат кредитния 
им рейтинг, ако не предприемат “по-убедителни” мерки, като рестриктивни 
пенсионни реформи. Афишираната независимост на тези агенции предизвиква 
иронична усмивка поради съмнителните им практики и многобройните 
конфликти на интереси (финансирани са от крупните икономически и 
финансови играчи). Трезвата им оценка и компетентността им също пораждат 
иронична усмивка, след като през 2001 г. дадоха най-висока оценка в 
категорията “инвестиционен рейтинг” на дружеството Енрон, набързо 
изчезнало скоро след това, а през 2008 г., преди да се срине, Lehman Brothers 
получи оценка « A »… 
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ИНДУСТРИАЛНИТЕ ОТНОШЕНИЯ ПОСТАВЕНИ НА 
ИЗПИТАНИЕ ОТ АНТИКРИЗИСНИТЕ МЕРКИ 

 
Наблюдаваните социално-икономически последици от 

избухналата през 2008 г. финансова криза имат невиждан след 
кризата от 1929 г. размах и международен обхват. Сравняването на 
тези два периода предизвика дискусии и разногласия сред 
икономистите, но всички са единодушни, че сегашната криза е по-
мащабна. В социалната област сравнението е по-безпочвено, тъй 
като редица развити страни, особено в Европа, оттогава са изградили 
институции и социална държава, действащи по принцип като 
амортисьор при подобни ситуации. 

Възприетите политики за справяне с последната криза 
предизвикаха в населението сродни реакции, намерили обаче израз в 
твърде различни практики. Социологическите проучвания 
установяват еднакви чувства за несправедливост, еднакво 
отхвърляне на изливането на пари в банките, преобладаващо 
усещане за паразитизъм и относителна  безнаказаност на 
финансовия сектор1, нарастваща несигурност в бъдещето и доста 
повсеместно неодобрение на правителствената политика – тези 
нагласи и настроения се споделят от широки слоеве на населението,  
доколкото е възможно да бъдат измерени2. Но картината на протеста 
остава все пак разпокъсана. Мощността на чисто икономическия 
трус не предопределя силата и формата на обществените реакции, 
които поражда. Динамиката на обществените отношения не се 
определя от законите на механиката и еднакви икономически 
шокове не предизвикват социални отзвуци с еднакво естество и 
обхват.  

Още през 2009 г. някои изследователи анализираха 
динамиката на системите на индустриални отношения в условията 
на криза в Европа3. Бе разгледана различната гъвкавост на тези 
системи и способността им да поемат шока от кризата. 
Заключението от анализа беше, че се наблюдава добра устойчивост 

                                                 
1 С изключение на Исландия, чиито граждани масово отхвърлиха на 
референдума от 6 март 2010 г. финансовото споразумение на правителството с 
Великобритания и Холандия за уреждане на дълга на банка Icesave. 
Разсроченото до 2024 г. изплащане на заема щеше да представлява сума от 
12000 евро на глава от населението. 
2 Проучванията на Галъп «Общи нагласи и поведения» позволяват да се правят 
интересни съпоставки за представите на хората, въпреки че предполагат голяма 
методическа предпазливост. Международното бюро по труда ги използва в 
годишните си доклади.  
3 Вж. Социална Европа, бр.1 от 2010 г. 
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на институциите на трипартизма, бипартизма и другите видове 
институционализирано взаимодействие (от рода на социалните 
пактове) там, където са съществували преди кризата. Според някои 
от авторите приемствеността в еволюцията на тези системи 
преобладава още повече в страните с най-значителни 
неокорпоративни традиции.  

Наблюдавайки новите различия в начините на адаптиране на 
тези системи, авторите се питаха дали ще издържат изпитанията на 
бъдещите развития на кризата. Интересно е сега да се провери 
валидността на подобна диагноза и да се проследи как тези форми на 
взаимодействие са реагирали на срива от 2010 г., предизвикан от 
наложеното в страните от ЕС радикално изискване за бързо 
преодоляване на публичния дефицит. Има ли изместване в центъра 
на тежестта при тези големи системи на представителство? Как са 
реагирали те при втория етап на кризата – чрез срив или 
приемственост? Нарасналата конфликтност в редица страни през 
2010 г. застрашава ли механизмите за постигане на компромиси, 
наследени от предходния период?  

Предварително може да се заяви, че диагнозата за устойчивост 
остава валидна, въпреки че се е наложила известна едностранчивост 
в подхода на правителствата. Обществените компромиси не са 
несъвместими с известна доза социална конфликтност. Те дори са 
начин за разрешаване на конфликтите, стига на масата на 
преговорите да се проявява известна гъвкавост спрямо обществените 
очаквания. През последния период се наблюдава (средно) по-висок 
градус на протестите и тенденция към едностранни решения на 
правителствата. Въпреки че разклащането им продължава, големите 
системи за социални взаимодействия все още показват относителна 
устойчивост, но при сегашната криза е трудно да се определи 
тяхното бъдеще.  

 
Разпространение с различна сила на социалната криза  
 
TUAC (Trade Union Advisory Council) е консултативната 

синдикална комисия към ОИСР. Съставена е от синдикалисти от 
страните членки на тази организация, но от реформата на 
международния синдикализъм изпълнява ролята на бюро за 
икономически проучвания, чиито анализи се ползват с авторитет в 
световното синдикално движение. В декларацията, връчена на 
срещата на Г20 в Сеул (11-12 ноември 2010 г.), TUAC припомня: 
«Икономическата криза, разтърсила живота на толкова много 
наемни работници, далеч не е приключила; тази криза прерасна в 
социална. Понастоящем в света има над 220 милиона безработни, 
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най-високия брой, достиган някога, нараснал с 24 милиона спрямо 
2002 г., а около стотина милиона души, главно в развиващите се 
страни, са изпаднали в крайна бедност»1. Следва обаче да се уточни, 
че тези последици не са всеобщи. Някои страни избягнаха рецесията, 
а други успяха дори да извлекат известна полза. Въпреки това 
отраженията на кризата и рецесията са с небивал в историята обхват. 

В доклад от 2010 г. Международното бюро по труда (МБТ) 
стига до същите заключения, като изтъква, че социалните последици 
от рецесията на икономиката са достигнали непознат досега мащаб: 
«Последните анкети показват общ спад на индекса на 
удовлетвореност (Life satisfaction), при това безпрецедентен спад». 
Песимизъм е обзел повечето граждани както в западна, централна и 
източна Европа, така и в други континенти. Неудовлетворени от 
посоката, в която са тръгнали страните им през последните две 
години, те изразяват притеснение за себе си и бъдещето на децата 
си. «През 2009 г. 73 % от германците са заявили, че децата им ще 
могат да израснат и да се изучат в Германия, а през 2005 г. на 
същото мнение са били 84 %»2 . Икономическата криза е 
предизвикала общ спад на доверието в управляващите, все по-често 
подозирани в подкрепа и прокарване на несправедливи мерки: «В 
развитите страни и държавите от централна и източна Европа и без 
това засиленото през 2006 г. чувство за несправедливост се е 
изострило още повече вследствие на кризата. Например в Гърция и 
Италия 40 % от анкетираните от World Gallup Poll cа определили 
страната си като «несправедлива» през 2009 г.»3. Едва ли взетите 
оттогава мерки са променили значително оценките на хората в тези 
страни.  

Освен това повечето граждани заявяват, че не одобряват 
наливането на пари в банките и финансовите институции. Особено 
силното чувство за несправедливост, белязало социалното движение 
във Франция през есента на 2010 г. по повод пенсионната реформа, 
се вписва изцяло в международна тенденция, особено в Европа. 
Следва да се отбележи все пак, че това чувство за несправедливост 
не намира нито закономерен, нито последователен израз в 
различните изборни резултати през периода: вотът на британците 

                                                 
1 Международна синдикална декларация за срещата на Г-20 в Сеул 
(www.tuac.org). 
2 Gallup World Poll, Data (2010) 
3 От 2006 до 2009 г.  доверието в правителствата е спаднало средно от 53 на 47 % 
в развитите страни и от 43 на 38 % в страните от Европа и централна Азия. То 
нараства по-скоро в останалата част на света, главно в Азия. Чувството за 
несправедливост нараства средно от 18 на 25 % в развитите страни и от 26 на 
38% в страните от Европа и централна Азия. 
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през май 2010 г. в подкрепа на не лейбъристко правителство, 
парламентарните избори в Холандия през юни 2009 г., засилващи 
позициите на десницата и крайната десница, решителната победа на 
десницата в Унгария през май 2010 г., вотът на местните гръцки 
избори в подкрепа на Пасок (макар и при висок процент на 
негласували) или шведските парламентарни избори, върнали на 
власт консервативно правителство, всички тези резултати показват 
известно политическо объркване на избирателите при липса на 
опорни точки.  

 
Различни обществени реакции 
 
В доклада на МБТ се констатира и разрастване на 

конфликтите в почти всички страни, засегнати от кризата, с 
изключение на САЩ. Очертаните тенденции се базират на 
качествени показатели, тъй като отчетените конфликти не са 
описани откъм тяхната интензивност и продължителност. От 28 
изследвани страни (в т.ч. ЮАР, Русия и Китай), в 16 е имало 
обществени протести срещу мерките за строги за икономии, в 21 е 
имало значителни конфликти с работодателите и в 15 специфични 
движения за отхвърляне на антикризисните правителствени планове. 
В 18 страни е имало поне по два вида такива конфликти, а в две 
страни (Франция и Гърция) е имало от трита вида конфликти. 
Балтийските страни, Румъния, България и Руската федерация са сред 
страните, упоменавани два пъти, като например в Балтийските 
страни (главно Литва и Латвия) протестите и стачките са достигнали 
невиждан обхват от обявяването на независимостта им през 90-те 
години на миналия век.  

Тези данни от 2009 г. могат да бъдат допълнени с преглед на 
конфликтите, избухнали с последната вълна на плановете за 
икономии. Обществените реакции са различни в отделните страни, 
условно разделени на три групи – най-засегнатите от политиките на 
“затягане на коланите” (Гърция, Италия, Испания, Португалия, 
Ирландия, Великобритания), втора група страни (Франция, 
Германия, Холандия, Австрия, скандинавски страни) и групата на 
новите страни членки (Балтийски страни, страни от Централна и 
Източна Европа). Това разделение не е свързано с някаква типология 
въз основа на честотата или силата на конфликтите, но позволява да 
се потвърди хипотезата за разнородност на системите.  

 
В страните с най-строги мерки за икономии  
През май 2010 г. гръцкото правителство оповести програма за 

драстични икономически реформи след поредица рестриктивни 
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мерки, планирани още при гласуването на бюджета в края на 2009 г. 
и през февруари 2010 г. От февруари до лятото са проведени не по-
малко от шест общи стачки, обявени съвместно от двете синдикални 
централи GSEE и ADEDY. По-радикална, ADEDY, обединяваща 
държавните служители и работещите в публичния сектор, свика 
тринадесет протестни действия, а GSEE (работещите в частния 
сектор) - шест. Участието обаче показа разминаване между мащаба 
на оповестените мерки и народната реакция1. В Италия, където 
синдикалното разцепление не бе преодоляно, все пак на 25 юни 2010 
г. бе проведена обща стачка с протестни демонстрации, а друга, с 
масово участие, бе проведена на 2 юли в три северни области 
(Лигурия, Пиемонт, Тоскана). Друг ден на протести, организиран на 
16 октомври само от федерацията на металурзите към CGIL (FIOM), 
но подкрепен от конфедерацията, показа голямата борбеност на 
наемните работници, но и задълбочи разединението между 
синдикатите. Този разрив, парадоксален в страна, където 
единодействието отдавна беше станало правило, не се наблюдава в 
останалите страни от южна Европа. В Испания двете централи, UGT 
и CCOO, потърсиха по-скоро стратегическо съгласие и се 
споразумяха за предпазлив подход. Твърде относителната подкрепа 
на протеста от 23 февруари срещу пенсионната реформа не 
разколеба двете централи да свикат обща стачка на 20 септември 
2010 г., първата от 2002 г. насам, с масово участие на наемните 
работници. Все пак лесно можеше да се забележи известна 
умереност у синдикатите, за да не се разклатят много позициите на 
министър-председателя Сапатеро, и без това особено непопулярен 
сред испанската общественост, чиято смяна с антикризисно 
управление на Народната партия не беше желателна за синдикатите.  

Общите стачки не са рядкост в Португалия, но мобилизират 
главно публичния сектор и обикновено разединяват синдикалното 
движение, докато оповестеният през есента пореден план за 
икономии предизвика известно единодействие. Близката до 
социалистическата партия конфедерация UGT се присъедини към 
CGTP-In в общата стачка на 24 ноември след проведената масова 
стачка на държавните служители на 6 ноември.  

                                                 
1 В статия за кризата в Гърция, публикувана във в.Монд на 18 ноември 2010 г., 
пише: «… въпреки драстичните мерки, наложени от правителството на 
Георгиус Папандреу, страната не е залята от огън и кръв. Причината? 
Съществуват амортисьори, които смекчават удара на тежките времена – 
помощта на семейството при финансови затруднения, текущата практика за 
работа на второ място. И освен това делът на паралелната икономика. Именно 
тази, която държавата се опитва да премахне ». 
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Ирландия стана сцена на необичайни демонстрации след 
прекратяването на социалното партньорство, въведено от 1987 г., по 
едностранно решение на правителството през декември 2009 г. 
Поради упорството на правителството да намали заплатите на 
държавните служители, синдикатите от публичния сектор свикаха 
на 24 ноември 2009 г. обща стачка, в която се включиха 250 000 
служители. Мощната синдикална реакция (стачка чрез престараване 
от януари в местните обществени услуги, здравеопазването и 
образованието, спиране на работа, затваряне на училища) накара 
правителството да приеме договарянето на някои бъдещи 
ангажименти, без обаче да променя оповестените непосредствени 
мерки. Синдикатите канализираха силното недоволство на членската 
си маса, като поеха курс на противопоставяне, но също така бързо 
наложиха ролята си на преговаряща страна на правителство, което 
изобщо не се интересуваше от тяхното мнение. Ирландското 
социално партньорство стана конфликтно, но се запази като 
партньорство, поне до 2010 г.  

Великобритания е изправена пред една от най-строгите 
програми за икономии в Европейския съюз. Представена от наскоро 
избрано правителство, тази програма предвижда мерки, които 
напомнят първите години от управлението на Тачър, кошмар за 
синдикатите. Организациите членки на Конгреса на трейдюнионите 
(TUC) реагираха твърде различно, но бяха принудени да се 
съобразяват с общественото мнение, което поне тогава, изразяваше 
известно примирение. Годишният конгрес на TUC през септември 
2010 г. все пак прие амбициозна платформа с призив за стачки на 
национално и местно ниво. Но и ръководителите на най-големите 
синдикати не искат да бъдат оставени настрана. Те се опитват да 
намерят път за споразумение с правителството, но и възможности за 
преговори в предприятията, за да ограничат доколкото е възможно 
загубата на позиции. Те се насочиха към други фронтове, като 
правната област, за да окажат отпор на атаките срещу статута на 
държавните служители, или се впуснаха в по-секторни битки. “Без 
прибързване” е колкото избрана, толкова и наложена линия на 
поведение, избягване на преките сблъсъци без резервен план от 
началото на тачеризма, но широко противопоставяне на 
оповестените мерки. На 10 ноември 2010 г. студентите проведоха в 
Лондон демонстрация срещу повишаването на таксите за записване 
в университета, предвидено в плана на правителството на Камерън 
(според различните източници в демонстрацията са участвали между 
20 000 и 50 000 младежи). 
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В континенталните и скандинавските страни – не 
толкова агресивни строги мерки  

През 2009 и 2010 г. Франция стана сцена на най-масовия 
протест на работниците срещу мерките на правителството. Много 
широко синдикално обединение, съвсем не във френската традиция, 
свика в началото на 2009 г. две протестни демонстрации, 
подкрепени с масово участие, които показаха дълбоко 
противопоставяне на политиката, следвана в разгара на финансовата 
криза. Безусловното наливане на пари в банките и незабавно 
последвалото рязко увеличение на безработицата предизвикаха 
впоследствие остри реакции в редица конфликтни предприятия, 
изправени пред нова вълна от съкращения на работни места. Това 
напрежение изби във внушителния конфликт през пролетта на 2010 
г. след оповестяването на нова пенсионна реформа, също толкова 
несъгласувана със социалните партньори. От септември до ноември 
2010 г. осемте протестни демонстрации не накараха правителството 
да потърси и най-малък компромис със синдикатите. Френските 
обществени отношения останаха такива, каквито обикновено са – 
управление отгоре, водено неотстъпно от властта, с мъдро 
действащи зад кулисите работодатели за изпълнението на своята 
програма.  

Германските синдикати следваха съвсем различен път. 
Мерките, оповестени от канцлера Меркел през юни 2010 г., 
предвиждаха орязване с до 30 милиарда на някои социални пера от 
бюджета, като помощи за хора в затруднено положение (безработни, 
социално слаби и др.). Това предизвика бурна осъдителна реакция 
на синдикалната централа DGB и в двете протестни демонстрации, 
проведени в Берлин и Щутгарт на 12 юни 2010 г., участваха 
съответно 20 000 и 10 000 души. Скромните цифри на това участие 
изразяват слабата склонност на синдикатите да мобилизират своите 
членове извън процедурите на колективното договаряне. През 
септември въпросът за пенсиите и за заплатите отново взе връх. 
Докато DGB провеждаше разяснителна кампания срещу  
повишаване на пенсионната възраст на 67 години, IG-Metall прояви 
силата си при договарянето на заплатите. В началото на преговорите 
в черната металургия IG-Metall отстояваше 6 % увеличение на 
заплатите (за двугодишен период). На 30 септември бе постигнато 
съгласие за 3,6 % увеличение и за изравняване по статут на 
временните работници. Безработните и заемащите minijobs остават в 
значителна степен извън вниманието на синдикатите, но те са взели 
присърце въпроса за временните работници, като отстояват и 
постигат изравняването на техните възнаграждения с тези на 
работниците с безсрочен трудов договор. Големите компании 
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започнаха през есента да отстъпват пред натиска за повишаване на 
заплатите, а правителството не гледаше с лошо око на укрепването 
на вътрешното търсене в съчетание с подема на износа. Но трудното 
въздействие върху държавната политика извън обичайните 
процедури на германското колективно договаряне предизвика 
известни дебати. Засегната  с приемането на законите Харц (и 
особено на закона Харц IV през 2005 г.) и поставена отново на 
дневен ред с плана на канцлера за колективно намаляване на 
публичните разходи без намеса на държавата, способността на 
синдикатите да се противопоставят на подобни решения или да 
накланят везните в полза на други държавни политики определено 
стои като въпрос пред синдикалното движение. Опосредстваното 
влияние на синдикатите в обществото намаля през последните 
десетилетия, най-малкото заради полученото дистанциране между 
DGB и социалдемократическата партия. Председателят на Ver.Di, 
федерацията на услугите, предложи да се въведе право на 
синдикатите да свикват стачки във връзка с общата политика на 
правителството. Едва ли подобно предложение, твърде оспорвано в 
самите синдикални среди, ще намери бързо решение, но при всички 
случаи то очертава стратегически дебати в редиците на DGB. 

Белгийският синдикализъм има повече опит в изразяването на 
позиции и мобилизацията на членската маса по общите въпроси и 
политики. Досега усилията бяха насочени към запазване на 
традиционните структури на трипартизма, въпреки разклащането му 
от настаналата както икономическа, така и институционална криза в 
Белгия. На 28 януари 2010 г. бе постигната широка мобилизация за 
обща синдикална демонстрация по улиците на Брюксел, на фона на 
масови съкращения в промишлеността, без обаче да се напуска 
масата на традиционните преговори. На 15 септември 2010 г., когато 
наемните работници бяха приканени на улични демонстрации във 
връзка с пенсиите, синдикатите приеха продължаването на 
антикризисните мерки, приети през предходната година. 
Институционалната криза естествено слага своя отпечатък върху 
социалната програма, но синдикалните централи все пак прокарват 
своите позиции, както по съществения за тях въпрос за уеднаквяване 
на статута на работници и служители в рамките на преговорите по 
новото междуотраслово рамково споразумение за 2011-2012 г. 

Люксембург също преживя моменти на протест. След 
блокирането на тристранните преговори през пролетта на 2010 г. 
синдикатите единно организираха демонстрация на 16 септември, за 
да окажат въздействие при изготвянето на новия антикризисен план 
на правителството. На другия ден министър-председателят оповести 
нов срок за обсъждане, след което бе постигнато споразумение 
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между правителството и синдикатите. Въпреки направените 
значителни отстъпки работодателите отказаха да подпишат 
споразумението.  

В Австрия през 2010 г. заетостта бързо нарасна след тежката 
криза през 2008 г. Страната не стана сцена на особени протестни 
демонстрации срещу правителствената политика, въпреки че тя вече 
се определя едностранно. Стройният модел на социално 
партньорство, който характеризираше австрийските индустриални 
отношения, продължи да ерозира. Синдикалната централа ÖGB 
значително е изгубила предишното си влияние, но федерациите 
запазиха отрасловото договаряне със задължителни клаузи за 
работодателите. Намаляването на частичната безработица и новото 
покачване на заплатите позволиха да се преодолее кризата, но 
работодателите продължиха да оказват натиск за повече гъвкавост 
на пазара на труда, докато несигурната заетост на периферните 
групи продължава да нараства.  

Скандинавските страни, които също олицетворяват 
традицията на централизираното договаряне, преживяха известни 
напрежения, както свидетелства необичайното струпване на 80 000 
датчани пред парламента в Копенхаген на 8 юни 2010 г. Двата 
синдиката - LO и FTF, инициатори на тази проява, искаха да 
протестират срещу реформата на осигуряването за безработица, 
оповестена от новото коалиционно правителство (дясно), която 
според тях поставя под въпрос както “датския модел” на гъвкава 
сигурност, така и част от данъчните облекчения, свързани със 
синдикализацията.  Двете централи се сближиха, като създадоха 
заедно група за мобилизация във Фейсбук, която през есента на 2010 
г. наброяваше няколко десетки хиляди поддръжници. Местните 
действия с подкрепата на такива групи са разраснаха. И в Швеция 
синдикатите се обръщат към средствата на интернет, за да привлекат 
отново своите членове, най-вече младежите, особено засегнати от 
безработицата и слабо обхванати от антикризисните споразумения, 
сключени от синдикалните организации, държавата и 
работодателите. В страната нямаше забележителни масови 
демонстрации, въпреки че отношенията “на високо равнище” между 
участниците в историческото социално партньорство продължават 
бавно да се влошават. Финландия преживя по-напрегнато развитие с 
многобройни конфликти. Отношенията в рамките на традиционния 
трипартизъм се влошиха след решението на работодателите да 
преустановят централизираното договаряне на заплатите през 2008 
г. Кръгът от преговори, приключил през май 2010 г., продължи 
твърде дълго и беше белязан от необичаен брой стачки (летища, 
докери, автомобилен транспорт, търговия, хранителна 
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промишленост), като някои предприятия дори опитаха да използват 
стачкоизменници. В Норвегия продължителният конфликт на 
териториалните общности през 2010 г. засили тенденцията за 
увеличение на стачките във връзка с подновяването на договорите за 
заплатите през 2010 г. Но с нищо не бе застрашена системата на 
сътрудничество, чиято ценност по време на криза получи отново 
всеобщо признание.  

 
В новите страни членки  
Системите на индустриални отношения в страните, влезли 

последни в ЕС, не са твърде изпитани и общо взето остават 
зачатъчни. С изключение на Словения, догонила групата на 
развитите страни, в повечето от останалите е трудно да се открият 
устойчиви форми на трипартизъм или дори трайно отраслово 
съгласуване. Оповестените антикризисни планове предизвикаха 
недоволни реакции, на които синдикатите се опитаха да придадат 
организиран вид. В Чехия на 21 септември 2010 г. в Прага се 
проведе голяма демонстрация, на която служителите от публичния 
сектор протестираха срещу драстичното орязване на бюджетни 
средства. Макар да изглеждаше по-слабо засегната от кризата, 
Полша преживя по същото време, на 22 септември, ден на протест, в 
който участваха също работниците и служителите на държавните 
предприятия. Орязването на бюджетните средства стана повод за 
сближаването на полските синдикати, които се включиха заедно, 
необичайно за тях, в демонстрация на 29 септември в подкрепа на 
целите на ЕКП. В Румъния, където също бяха въведени радикални 
мерки за бюджетни икономии (намаляване на заплатите на 
държавните служители с 25%, на пенсиите с 15%), синдикатите се 
опитаха да организират недоволството през пролетта на 2010 г. – на 
19 май 40000 души се стекоха в Букурещ на протест срещу мерките 
за затягане на коланите, наложени от МВФ и ЕС. Последваха 
няколко демонстрации, а на 31 май бе проведена обща стачка в 
публичния сектор. Въпреки това синдикатите трябваше да отчетат 
неуспеха на тези прояви, които изобщо не промениха курса на 
реформите.  

Две от трите балтийски страни са подложени също на 
радикални мерки за оздравяване на икономиката1. В Латвия на 1 юли 
                                                 
1 Третата балтийска страна, Естония, се представя с относително добро 
икономическо състояние и на 1 януари 2011 г. влезе в еврозоната с балансиран 
бюджет и най-ниския държавен дълг в ЕС. Доброто финансово и икономическо 
състояние не изключва свиването на социалните права, след като през 2010 г. бе 
приет закон за гъвкавата сигурност, с който се отслабва колективната защита на 
наемните работници. 
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2010 г. е въведен допълнителен набор от мерки – намаляване на 
заплатите на държавните служители с 20 %, намаляване на пенсиите 
с 10 %, намаляване на семейните надбавки и увеличаване на 
подоходния данък. В съседна Литва по същото време се въвеждат 
подобни мерки – намаляване на заплатите на държавните служители 
с 13 %, увеличаване на пенсионната възраст на 65 години. 
Синдикатите от двете страни се опитаха да постигнат 
“общобалтийска” координация, като от януари до лятото на 2010 г. 
организираха няколко съвместни демонстрации в Рига и след това 
във Вилнюс. До есента на 2010 г. тези демонстрации не накараха 
правителствата да отстъпят, но и не обхванаха големия брой 
засегнати трудещи се.  

Други страни от тази група не бяха белязани през 2010 г. от 
някакви особени форми на конфликтност. В Турция, особено 
засегната от кризата през 2008 г., се получи твърде мащабно 
отстъпление в социалната област поради липсата на социални 
амортисьори. Народното недоволство намира израз в публикации в 
пресата, тъй като ограничаването на колективните права не позволи 
то да се прояви чрез обществена мобилизация, нито да се отрази в 
политическите дебати, обикновено засягащи слабо социалните 
въпроси. Синдикалното движение, с твърде ограничени средства за 
действие, все пак осъди по същия начин като сродните организации 
от ЕС недалновидната и опасна политика за строга финансова 
дисциплина.  

 
Крехкост и устойчивост на индустриалните отношения  
 
В повечето страни през 2010 г. бяха оповестени или 

приложени планове или мерки за ограничаване на социалните права 
и заплатите, което наруши крехкото равновесие, постигнато през 
периода 2008-2009 г. Някои от тези мерки бяха представени като 
краткосрочни, други очертават продължително затягане на коланите. 
В редица страни те предизвикаха гневни реакции, демонстрации и 
вълна от стачки. Но освен че е трудно да се оцени мащабът на тези 
протести, възниква въпросът за статута на тази временна 
конфликтност на фона на дългосрочното развитие на 
индустриалните отношения. Обществените реакции в различните 
страни имат някои общи черти, упоменати по-горе, но 
същевременно са твърде разнородни по статут поради 
политическите традиции и законните обществени практики в 
отделните страни. 

Разделението на три групи (силно засегнати страни, страни с 
по-умерени мерки, по-нови страни членки) бе направено само за 
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удобство на изложението. При анализа страните следва да се 
разграничат според развитието на социалния им модел, за да се 
провери устойчивостта на предишните социални системи или 
напротив, промяната им през последната година.  

 
Постепенно изместване и формална устойчивост  
В доклад за МБТ през 2009 г. авторите разграничават страните 

с трипартитни традиции и институции, страните, в които 
трипартизмът се постига с по-косвена комбинация от 
междуотраслово договаряне и държавни политики, и накрая страни, 
в които отношенията между трите партньора се установяват 
прагматично и нерегулярно, често неформално, според темите и 
обстоятелствата. При тогавашната равносметка авторите стигат до 
заключението, че преминаването от първия етап (спасяване на 
банките, изчаквателни или съживителни мерки) към втория етап 
(драстично намаляване на държавните дефицити) е съпроводено от 
отслабваща способност на тези механизми на трипартитно 
управление да осигурят достатъчно сближаване на позициите на 
участниците. Това заключение е нюансирано от наличието на 
голямо разнообразие от национални специфики.  

Според авторите през 2009 г. шест страни са могли да бъдат 
все още класирани в категорията на “институционализираните 
трипартитни отношения” – Белгия, Холандия, Норвегия, Финландия, 
Австрия, Ирландия. Швеция и Дания, обикновено причислявани към 
тази категория, е следвало да се отнасят вече към друга категория, 
на трипартитни отношения “в конкретни случаи”.  

В първите четири страни през 2008 и 2009, а все още и през 
2010 г. се наблюдава известна устойчивост. Сферата на приложение 
на трипартитния диалог обаче се е свила през 2010 г. – диалогът се 
запазва, но с по-малък обхват. В повечето случаи той се запазва само 
благодарение на синдикатите, които за целта приемат някои важни 
въпроси да не стават предмет на конфронтация, било за да запазят на 
всяка цена възможността да придвижат някои теми, смятани за 
стратегически (например статута на служителите в Белгия), било за 
да поддържат централизиран натиск върху държавните политики. 
Във Финландия трипартизмът остави настрана централизираното 
договаряне на заплатите (оспорван въпрос), за да се съсредоточи 
върху такива теми като несигурния статут на наемните работници. В 
Холандия съставянето през октомври 2010 г. на правителство с 
подкрепата на крайната десница сви полето на трипартитното 
регулиране. Временното прекратяване на националните 
споразумения обаче не премахна сключените през 2009 г. договори 
за умерен ръст на заплатите, въпреки че вероятно отношенията 
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между правителството и синдикатите ще преминат през период на 
обтягане.  

Австрия и Ирландия се представят с различен профил. В 
Австрия общото съгласуване по заплатите е изоставено, но 
синдикатите изразяват своето задоволство от постигнатото през 
2010 г. отраслово съгласуване, докато частични споразумения са 
постигнати в тристранен формат като подписаното за статута на 
висококвалифицираните работници имигранти. В Ирландия 
трипартитната рамка определено е отхвърлена, но няма основания да 
се твърди, че това е структурна промяна. При последователното 
приемане на драстични планове без никакво допитване до неговото 
мнение, Ирландският конгрес на трейдюнионите ICTU съчетаваше 
недвусмисленото осъждане на произволните правителствени 
решения с едновременното поддържане по други въпроси на форми 
(привидности?) на социален диалог. В края на 2010 г. 
противопоставянето се измести в политическата област – мащабът 
на нескончаемата криза на банковата система и идването на 
международните институции, за да „спасят” финансите на страната, 
насочиха обществената реакция към основния проблем за 
суверенитета на държавата, генератор на политическо напрежение.  

Втора група страни е класирана в междинна категория, при 
която се съчетават трипартитни и бипартитни отношения – това са 
Франция, Италия, Испания и Португалия. В тези четири страни през 
2010 г. се наблюдава значително влошаване на отношенията на 
високо равнище, без това да е компенсирано от засилени бипартитни 
отношения. За разлика от Италия, обикновено разединеният 
синдикализъм във Франция и Португалия намери поле за 
разбирателство срещу правителствената политика, поддържана от 
работодателите, докато испанските синдикати стегнаха редиците си 
и се дистанцираха от правителството.  В Италия синдикалното 
единодействие е особено накърнено, след като през януари 2009 г. 
бе сключено тристранно споразумение за децентрализация на 
колективното договаряне само с подписите на CISL и UIL, а CGIL 
остана в изолация. През 2010 г. разривът между синдикалните 
конфедерации се задълбочи, така че организираните от CGIL масови 
прояви срещаха отпор от другите две централи. CGIL запази 
отчетливо преимущество в масовите демонстрации, но не може да 
очаква нараснала сила, за да наложи договорени компромиси.  

В страните с тристранно сътрудничество „в конкретни 
случаи”, към които се числят вече Швеция и Дания, през 2010 г. не 
бяха създадени особени поводи. Швеция засега е преминала към 
договаряне на всичко по предприятия, подсилено с няколко 
отраслови договора за заплатите или трудовите злополуки. В 
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Германия отрасловото договаряне на заплатите бе подновено, но то 
все повече се съчетава с усилено договаряне в предприятията.  

В страните от Централна и Източна Европа не може да се 
говори за традиция или дори развитие, тъй като системите на 
индустриални отношения нямат здрави устои, ако изобщо може да 
се говори за „системи”. В тези страни сключените в отделни случаи 
споразумения в миналото не са оставили траен отпечатък. 
Социално-икономическото положение в повечето от тях не очертава 
в краткосрочен план благоприятна рамка за подобно развитие, още 
повече че в останалата част на континента везните не се накланят 
вече в тази посока.  

Общо взето, броят на страните, в които трипартизмът е 
отстъпил през 2010 г., е нараснал и според различните бъдещи 
сценарии може още повече да се увеличи. Дори и там, където 
тристранното съгласуване не е толкова вкоренено в традиционните 
обществени отношения, се забелязва известна промяна. Това 
развитие обаче не предопределя общо влошаване на моделите на 
индустриални отношения. Предприетите или оповестени през 2010 
г. мерки бяха доста радикални в редица страни и надеждата те да 
бъдат одобрени от синдикатите беше съвсем слаба, още повече, че 
не се предвиждаха никакви компенсации в замяна. Друг фактор 
може да препрати към ограничителните системи, които тегнат над 
известен брой страни, особено натиска, оказван от по-влиятелните 
страни или от международните институции (Европейски съюз, 
Европейска централна банка, Еврогрупата или Международния 
валутен фонд). „По-малките” страни от ЕС, които зависят още от 
международните трансфери, нямат пълната свобода да избират 
своята политика, както показва примерът на Португалия от няколко 
години.1  Тези външни принуди могат да бъдат от такова естество, 
че да липсва възможност за маневриране и постигане на национален 
компромис. Там, където такива възможности съществуват, например 
в Люксембург, правителството прие да оттегли своя проект след 
масова демонстрация през септември 2010 г., за да избегне 
опасността работодателите да отстъпят от най-сетне постигнатото 
споразумение. Такова развитие не се наблюдава често, мащабът на 
демонстрациите срещу антикризисните мерки само в отделни случаи 
доведе до съществени промени на оповестените програми. Но 
икономическото положение във Великото херцогство не е същото 
като в Ирландия или Испания.  
                                                 
1 Използваното в европейските среди съкращение PIGS (на английски 
„прасета”) за групата Португалия, Ирландия, Гърция и Испания ясно показва 
наличието на отношения на господство и дори хегемония сред партньори, 
обявени за равни от учредителните договори.  
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Нови синдикални стратегии по време на кризата? 
Въпросът за стратегията стои пред редица синдикати, които 

трудно легитимират своята роля, когато при 
институционализираните взаимодействия започват да отпадат 
ключовите елементи от трудовото отношение. Освен това се запазва 
тенденцията все по-многобройни прослойки от наемния труд да 
остават извън договорените нормативни уредби. Въпреки някои 
неотдавнашни промени синдикатите трудно надхвърлят 
представителството на т.нар. “централни” групи или ядра на 
наемния труд. Антикризисните споразумения от 2009 г. (по-
конкретно за частичната безработица или “съкратено работно 
време”) защитаваха по-скоро тези ядра, които всъщност често 
образуват сърцевината на синдикалното членство. От няколко 
години обаче се проявява нова тенденция, чието разрастване 
вероятно ще отнеме време, но която очертава промяна в съзнанието 
– през 2010 г. в Германия IG Metall отстоява изравняване на статута 
на временните работници, във Финландия трите конфедерации 
прокарват въпроса за контрола на срочните договори в рамките на 
тристранна временна комисия, в Норвегия конфедерацията LO иска 
правото на работническо участие да се разпростре и върху 
предприятия с от тридесет до петдесет наети работници. Най-общо 
скандинавските синдикати, загрижени да привличат младите, търсят 
начини да намалят сегментацията на наемния труд1 . В Португалия 
CGTP-In заздравява връзките си с движенията на работниците с 
несигурна заетост. Подобни тенденции набират сила, но други 
сегменти от наемния труд (или извън наемния труд, като различните 
видове самонаети) остават все още далеч от синдикалното 
представителство. Създават се напрежения между синдикализма, 
изграден в значителна степен на професионална основа, и други по-
“обществени” форми на синдикализъм, като борбата на Ver.Di 
срещу търговската верига Schlekler в Германия. Тези различни 
констатации пораждат в Германия дебат в редиците на DGB, тъй 
като се разкриват възможности за нови синдикални стратегии и 
възвръщане на предишната мощ в условията на вече структурната 
децентрализация.  

                                                 
1 В повечето страни се наблюдава значителен напредък в синдикализацията на 
жените, което отразява едновременно  нарастващия им дял на трудовия пазар и 
увеличаването на работните места в услугите, както сочат данните от 
изследването на Европейската обсерватория на индустриалните отношения 
(EIROnline, 2010a). Затова и равното заплащане придобива нарастващо значение 
в синдикалните стратегии (EIROnline, 2010b). 
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Друга възможност за преначертаване на стратегията произтича 
от факта, че синдикатите все още имат твърде национален облик, 
докато предизвикателствата определено са от международен или 
поне европейски характер. Политиките за принудително намаляване 
на държавния дълг са присъщи на Европейския съюз. Синдикатите 
отдавна разполагат с инструмент на общоевропейско равнище, но 
често се забелязва колко малко място отделят обикновено 
националните синдикати на действията, които е най-уместно да се 
провеждат в такъв мащаб. Освен ако кризата не предизвика обрат в 
тази тенденция.  

 
Към нова конфигурация на индустриалните отношения?  
Развитието на системите на представителство в разгара на тази 

нова фаза на кризата очертава две сравнително масови тенденции, 
които могат да доведат до нова конфигурация на системите на 
индустриални отношения – първата е свързана с едностранните 
решения на правителствата, а втората с продължаващата 
децентрализация на колективното договаряне.  

Първият фактор за разклащането на тези крупни системи на 
взаимодействие се дължи на относителното дезангажиране на някои 
от партньорите. От бързия преглед на положението в отделните 
страни проличава различна степен на ангажиране на участниците в 
тристранния диалог. Все повече правителства през 2010 г. са 
действали без всякакво съгласуване със синдикатите. 
Работодателите обикновено са поддържали правителствените 
политики, които в общи линии са съвпадали с техните позиции, като 
понякога са сключвали споразумения, или по специфични въпроси, 
или на браншово равнище, или и двата вида. Много често 
единствено привързаността на синдикатите към тази форма на 
регулиране е позволила нейното запазване. Най-показателен е 
примерът с Ирландия. Тази позиция се споделя и в други страни, в 
Австрия, в Дания, във Финландия, в страните, в които обществените 
отношения вече не са изцяло обхванати от сложните механизми на 
традиционните индустриални отношения, но в които синдикатите (в 
някои случаи само те) държат те да се запазят. Неокорпоративизмът 
(и теоретично свързаните с него форми на взаимодействие) не може 
да се основава на решимостта само на една от страните в 
общественото отношение, освен в съвсем временен порядък. Затова 
е важно да се разбере дали едностранният подход на правителствата 
(поне по отношение на синдикатите) е просто кратковременно 
явление, или по-дългосрочна тенденция.  

Вторият значителен фактор за ерозията на индустриалните 
отношения е все по-голямата децентрализация на колективното 
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договаряне, дори в страните с традиции в централизираното 
договаряне. В Швеция редица договори се сключват на най-близкото 
до предприятията равнище, с което се прекъсва дългогодишната 
традиция на отраслово договаряне. Една от първите мерки, приети в 
Гърция през април 2010 г., беше отмяната на принципа фирмен 
колективен договор да не бъде по-неблагоприятен за работниците от 
отрасловия договор. В Испания и Полша предприятията могат вече 
да не спазват отрасловите договори по заплатите. Натискът на 
работодателите в Германия от началото на 90-те години даде своите 
резултати и договарянето в предприятията се разви въпреки 
формално запазеното предимство на отрасловите колективни 
договори. Този процес, добре познат във Франция, доведе в почти 
всички страни, в които се разви, до засилване позициите на 
работодателите и до симетрично отслабване на силата на 
синдикатите. Той поражда раздробяване на представителството, 
което структурно отслабва способността на синдикатите да 
изразяват съгласувано целите на своите членове (или общо на 
наемния труд, според традициите) в рамките на институциите на 
социалния диалог, бипартитен или трипартитен, редовен или в 
отделни случаи.  

Някои автори припомнят, че неокорпоративната парадигма, 
формулирана през 1981 г., предполагаше здраво изградени 
централни участници и еднаква способност за координация от всяка 
страна. Двадесет години по-късно, с новата формулировка на 
„олекотен неокорпоративизъм”, се отчита прогресивната 
децентрализация на колективното договаряне, но 
неокорпоративните характеристики се запазват, докато синдикатите 
осигуряват координация на тази децентрализация. Десет години по-
късно се поставя въпросът дали децентрализацията не е достигнала 
ново стъпало (от отрасъла към предприятието), което да налага 
преразглеждане на синдикалните стратегии и преоценка на 
системната динамика на старите форми на неокорпоративизъм. 
Разбира се, развитието на договарянето по предприятия не отменя 
регулирането на по-горно ниво, но може да позволи, в зависимост от 
системите и от конкретния момент, другите нива да изпълняват 
рамкираща роля, или напротив, спомагателна роля, което отново 
води до голямо разнообразие от видове регулиране. Вероятно 
хипотезата за нова разнородност ще се потвърди. Това би 
означавало, че протича процес на преустройство на социалното 
взаимодействие и кризата предоставя възможност за неговото 
осмисляне.  

*** 
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Изтеклата 2010 година привлича вниманието с рязката 
промяна, която в много страни наруши постигнатото в предходния 
период равновесие. Синдикатите изпълниха своята роля - в 
колективното договаряне, когато беше възможно, в оглавяването на 
протеста, когато такъв възникна. Правителствата не бързаха толкова 
да търсят тяхната подкрепа при провеждането на политики с висок 
риск от дефлация. Работодателите продължиха да работят за своите 
цели, понякога чрез колективното договаряне, но по-често зад 
паравана на законовите механизми, въведени от правителствата и 
наложени от международните институции. Така беше оповестена 
или въведена все по-голяма гъвкавост на пазарите на труда и в 
редица страни големи сегменти от колективното договаряне бяха 
препратени към предприятията.  

Изискването за драстично намаляване на публичните разходи 
превърна заетостта в публичния сектор в най-честа мишена на 
провежданите политики. Правителствата повтарят с учудващо 
единодушие необходимостта от съкращаване броя на държавните 
служители, когато не изпадат в голословно осъждане на паразитния 
характер на публичните разходи. Поради това в повечето страни 
работещите в публичния сектор образуваха ядрото на масовите 
демонстрации, особено като се има предвид, че в редица случаи те 
съставляват ядрото на синдикализацията. Постигането на общо 
виждане за излизане от кризата между работещите в частния сектор 
и работещите в публичния сектор не бе улеснено от новата 
идеологическа офанзива.  

Масовите демонстрации бяха символично значими, но много 
от тях останаха еднократни прояви без последствия, и дори 
продължилите по-дълго не оказаха реално въздействие върху 
взетите решения. Синдикатите все още срещат стратегически 
трудности, изострени от това, че правителствата изобщо не зачетоха 
ролята им на защитници на наемните работници. Големите системи 
на индустриални отношения запазват потенциала си на обща рамка, 
но като че ли се свеждат до съвкупност от форми с очевидно по-
бедно съдържание. Необходими са допълнителни анализи за оценка 
на сложната и динамична действителност и за да се разбере дали 
става въпрос за временна неблагоприятна конюнктура или за 
структурна промяна.  

ЕКП остро осъди провежданата политика в страните от ЕС. 
Още от началото на кризата през 2008 г. нейните позиции съвпадат с 
вижданията на почти всички нейни членове и европейското 
обществено мнение с искането за нов “обществен договор, обхватна 
програма за икономическо съживяване, по-силни социални държави, 
успешно регламентиране на финансовите пазари и справедливо 
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разпределение на благата”. Конфедерацията се обяви и за въвеждане 
на такса върху финансовите транзакции, като публикува обосновка с 
аргументи за своите членове. На 29 септември 2010 г. бе 
организирана европейска демонстрация с участието на 100 хиляди 
души в Брюксел, съчетана с национални демонстрации на същата 
дата по цялата територия на ЕС. Генералният секретар многократно 
е обявявал подкрепата на ЕКП на провежданите демонстрации и 
стачките. Никога ЕКП не е заемала толкова различна и критична 
позиция към европейската политика. Остава обаче някакво чувство 
за незавършеност поради оказания слаб натиск конкретно върху 
европейската политика, провеждана под въздействието на “големите 
държави” и Европейската централна банка. Очертава се труден дебат 
относно условията за постигане на стратегическо действие в Европа. 
Организациите членки на ЕКП му отдават все по-голямо значение.  
Това несъмнено е едно от условията за възвръщане на 
легитимността и силата на синдикалното движение в тази част на 
света, в която то се е зародило.  
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