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КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ И ЦЕНА НА ТРУДА В ЕС 

 
 
В настоящата разработка1 се разглежда взаимовръзката между 

конкурентоспособност и разходи за труд. По-специално внимание се 
обръща на това, че през периода 1995-2009 г. в страните от ЕС-27 не 
се потвърждава ортодоксалната теза, която обвързва нарастването на 
експортния дял на страните, както и на високотехнологичните 
сектори с удържането на разходите за труд.  

В анализа се изследват взаимовръзките между 
конкурентоспособността, подоходните политики и начина на 
разпределение на произведения доход. Установява се, че 
повишаването на капиталовите доходи не е довело до по-големи 
производствени инвестиции, нито до по-висока 
конкурентоспособност.  

 
1. Увод 
 
Повишаване на конкурентоспособността е целта, към която са 

насочени усилията на мениджърите на предприятията и на 
ръководителите, определящи икономическите политики, убедени, че 
при отворена икономика това е ключът към запазване и увеличаване 
на пазарните дялове. Този възглед бе възприет и от водещите 
синдикални организации, доколкото свързваха увеличаването на 
трудовата заетост и повишаването на покупателната способност на 
заплатите със засилването на конкурентните позиции на 
предприятията и националните стопанства.  

Освен това, определянето на факторите, които обуславят 
конкурентоспособността, е един от крайъгълните камъни в 
университетското обучение по икономика и съставлява сърцевината 
на значителна част от икономическите модели.  

Въпреки този широк консенсус, самото понятие 
конкурентоспособност, нейното измерване и основните й фактори са 
предизвиквали бурни и нарастващи разногласия (подновени и 
задълбочени от кризата)2. Без да се навлиза в този дебат, но 
                                                 
1 Автори на публикуваната тук с незначителни съкращения статия са Начо 
Алварес Пералта, изследовател от департамента по приложна икономика в 
Мадридския университет Комплутенсе, и Фернандо Луенго Ескалониля,  
преподавател по приложна икономика в Мадридския университет Комплутенсе 
2 В критическите икономически анализи се поставя под въпрос терминът 
конкурентоспособност или се предлага по-сложна трактовка от използваната в 
конвенционалните теории. От една страна, се разглежда проблематиката, 



признавайки неговата значимост, тук се поставя въпросът за ролята 
на разходите за труд в конкурентната надпревара на предприятията 
и националните стопанства.  

Изходната хипотеза е, че икономиките в Европейския съюз, 
които са постигнали най-голямо увеличение на пазарния си дял и 
най-силна производствена модернизация, не са точно онези, които са 
приложили най-сурови мерки за удържане на заплатите. Ако се 
потвърди, тази хипотеза би показала липсата на икономическа 
зависимост между изоставане на заплатите и повишаване на 
външната конкурентоспособност на европейските икономики.  

Изследването обхваща настоящите страни-членки на ЕС след 
последното разширяване, при което се включи голяма група от 
икономики в Централна и Източна Европа. Разглежданият период е 
от 1995 до 2007-2009 г. (в зависимост от наличието на статистическа 
информация). 

В статията се посочват основните аргументи в господстващите 
икономически теории за взаимовръзка между разходи за труд и 
конкурентоспособност. Разглеждат се емпирическите данни за 
сравнителната динамика на заплатите и разходите за труд в 
съпоставка с конкурентните позиции и структурните промени в 
икономиките на ЕС. Въз основа на представените емпирически 
данни се излагат някои разсъждения за връзката на 
конкурентоспособността с модела на разпределение на прихода и 
подоходните политики.  

 
2. Конкурентоспособност и заплати в ортодоксалната 

икономическа теория 
 
Общоприета максима е твърдението, че 

конкурентоспособността, както и да се тълкува това понятие, зависи 
от широка съвкупност от фактори (производствени и 
институционални, например). Въпреки това, както в 
конвенционалната икономическа теория, така и в икономическите 
политики, следвани от значителна част от европейските 

                                                                                                                                            
свързана с устойчивостта на икономическия модел, чиято основна цел е 
увеличаване на производството („сърцевина” на конкурентната надпревара), без 
да се отчита, че растежът при сегашните му измерения разрушава част от 
натрупаното богатство и води до редица негативни последици. В 
неортодоксалните разработки се изтъква също необходимостта в конкурентните 
стратегии да се отчитат и разпределителните ефекти, тоест, как се разпределят 
доходът и благата, не само от съображения за социална справедливост, а и 
защото имат ключово значение за съдържанието и самата устойчивост на 
растежа. 



правителства, умереният ръст на заплатите се поставя като основен 
елемент за успешно справяне в конкурентната надпревара.  

Дори и сега, все още във вихъра на кризата, се действа така, 
сякаш намесата на пазара на труда (не само в областта на разходите 
за заплати, а също и в областта на регулирането му) е крайъгълният 
камък за излизане от рецесията и навлизане в нов етап на 
икономически растеж3. Така, изхождайки от конюнктурата, но и с 
оглед на по-дълбока структурна промяна, се отстоява провеждането 
на политики, чиято движеща ос е удържане ръста на заплатите или 
дори намаляването на разходите за труд.  

Тази постановка се крепи основно на три довода. Първият 
изхожда от един основополагащ принцип на господстващата 
икономическа мисъл – предприемаческите печалби са двигателят и 
смазочното масло в процеса на натрупване, а оттук и на 
конкурентната реорганизация на предприятията.  

Заплатите (които представляват най-големият дял от доходите 
на трудещите се) са предназначени в по-голямата си част за 
потребление, докато инвестициите, модернизацията и разширението 
на производствените мощности се захранват от печалбите, получени 
от предприемачите. Оттук и необходимостта повишението на 
трудовите възнаграждения на работниците да бъде съвместимо с 
възвръщаемостта на печалбите или поддържането им на високо 
ниво.  

Тази обосновка се подсилва с аргумента, придаващ системен 
характер на отношението печалби-инвестиции, че наличието на 
конкурентна среда и свободното движение на капиталите 
принуждава предприятията да поддържат постоянен инвестиционен 
натиск, тоест да превръщат значителна част от печалбите в 
производствен капитал.  

Вторият набор от аргументи в защита на необходимостта от 
прилагане на политики за умерен ръст на заплатите изхожда от 
засилването на глобалната конкуренция. Не само сега, в условията 
на криза, довела до бързо и повсеместно нарастване на броя на 
спрелите производствени мощности, а и преди, вследствие на 
глобализационните стратегии, разработвани през последните 
десетилетия, и възхода на периферните капиталистически 
икономики.  

Твърди се, че в резултат на този процес се изгражда глобален 
пазар на работната сила, което означава, според това разсъждение, 
че равнищата на заплатите и тяхната динамика се формират на 
                                                 
3 Наистина парадоксално е как приоритетите в така наречените структурни 
политики все повече клонят към реформи в областта на пазара на труда.  
 



пазар, който надхвърля националните граници и където 
конкуренцията непрекъснато нараства. С други думи, трудовите 
възнаграждения на работниците и заетостта са добили по-голяма 
гъвкавост.  

Развитите страни били изправени пред тройно 
предизвикателство – повишаване на конкурентоспособността, ръст 
на заплатите, увеличаване на заетостта. За конвенционалната 
икономическа теория, след като конкурентоспособността е 
неотложна цел, повишаването на равнищата на заетост може да се 
постигне само с въвеждането на политики за удържане на заплатите. 
Все така според тезата за обратно пропорционална връзка между 
трудовите възнаграждения и увеличаване на заетостта, тоест според 
неокласическите постулати, понижаването на цената на труда следва 
да засили конкурентните позиции на предприятията, като 
същевременно ще създаде условия за повишаване на търсенето на 
работна ръка.  

Третият аргумент е свързан по-конкретно с икономическата 
криза. Всеобщото свиване на пазарите, трудният достъп до банково 
финансиране и засилването на конкуренцията както на вътрешния, 
така и на международния пазар, оказват въздействие върху 
финансовите резултати на предприятията. Намаляването на 
разходите за труд, понякога в замяна на запазването на работни 
места, в други случаи успоредно със съкращаването на работни 
места, се наложи като средство за удържане ръста на 
себестойността, осигуряване на оцеляването на фирмите и 
възвръщане на пострадалата от кризата конкурентоспособност.  

 
3. Строг режим на заплащане, конкурентоспособност и 

производствена модернизация в Европейския съюз  
 
Създаването на Европейските общности от група от шест 

страни беше последвано от няколко разширения, при които се 
присъединиха нови членове с твърде различни структурни, 
икономически и политически характеристики. Процесът на 
интеграция се разви в един „исторически етап”, белязан от 
разширяването на социалните права на трудещите се в най-различни 
области, не само в областта на възнагражденията. Този процес, може 
би малко опростено, предвид различните значения, влагани в този 
израз, е известен като „кейнсиански модел”4. 
                                                 
4 Внасяйки повече объркване, отколкото яснота, значителен брой икономисти 
заявяват, че масивната намеса на националните държави във финансовия сектор 
и в други области на икономиката в отговор на икономическата криза е връщане 
към кейнсианските принципи.  



Действително, в следвоенна Европа, в продължение на 
няколко десетилетия се установи и укрепи едно икономическо 
пространство, в което действието на пазарните категории и 
механизми бе обвързано с приемането на нормативни уредби от 
публичните администрации за признаването на права. В резултат на 
тази държавна намеса от логиката на рентабилността бяха 
изключени различни сфери на социално-икономическата дейност 
(система на здравеопазване, образование и др.), превърнати в 
граждански права, чието ползване не зависи от подоходното или 
имотно състояние на хората.  

По отношение на пазара на труда социално-икономическото 
развитие в Европа през този период се основаваше на негласно 
споразумение със стратегическо значение. Това споразумение се 
състоеше в разработването на политики за постигане на високи 
равнища на заетост и повишаване на доходите на трудещите се, 
обвързването на ръста на реалните заплати с нарастването на 
производителността на труда и поддържането на неравенството на 
социално приемливи нива.  

В резултат на този модел на развитие през 50-те, 60-те и 70-те 
години се увеличи както заетостта, така и покупателната способност 
на трудещите се, а нарастването на печалбите засили 
инвестиционната динамика – тези фактори бяха в основата на 
усилен и продължителен етап на икономически растеж. 

Тази взаимовръзка, този модел, върху който се изградиха 
“социалните държави” при европейския капитализъм, отслабна или 
дори се пропука с навлизането на ЕС в продължителен период на 
удържане на заплатите и социален регрес5. Този процес ясно личи от 
графика 1, на която е показано изменението на реалната 
компенсация на един зает в ЕС-15 през 70-те години (Евростат 
предоставя данни за тази група страни, но не и за ЕС-27).  

Далеч назад остават годините, в които този показател 
бележеше ръст от около 5%, както и все още значителните 
повишения на  покупателната способност на заплатите с около 3%, 
постигнати в разгара на кризата  през 70-те години. От 80-те години 
насам, с вариации между отделните периоди и страни, реалните 
заплати са нараствали средно с около 1%. През настоящето 

                                                 
5 Това, разбира се, не означава, че някои категории работници не могат да 
договарят повишения на възнагражденията си с еднакъв или по-висок процент 
от ръста на производителността на труда в рамките на все по-
децентрализираното колективно договаряне.  
 
 



десетилетие увеличението на трудовите възнаграждения е под този 
праг.  

 
Графика1. Реална компенсация на един нает в ЕС-15, 

дефлатор на БВП (среден ръст за всеки период в %) 
 

 
 
Източник: Собствени изчисления по данни на Евростат. 
 

Не много по-различно е положението в разширения ЕС през 
разглеждания в анализа период (1996-2009) – средното нарастване 
на реалната компенсация на един зает е било малко над 1% (графика 
2). Следва да се има предвид, че в повечето от присъединилите се 
през 2004 и 2007 г. страни ръстът на заплатите е много по-висок6. 
Това показва мащаба на настъпилата промяна в “стара” Европа. 

Естествено, при представяне на “усреднени” данни се 
размиват (ако не и заличават) значителните разлики между 
трудовите възнаграждения в зависимост от квалификационното 
равнище и заеманата длъжност във фирмената организация, от 
размера на предприятието и от сферата на икономическа дейност, от 
навлизането на чуждестранния капитал, от силата на синдикалните 
организации и от характеристиките на колективното договаряне. 

Този въпрос е от ключово значение за разбиране на 
различните динамики на трудовите възнаграждения в ЕС, но 
подробното му разглеждане не е предмет на настоящия анализ. 
                                                 
6  За компенсиране, поне отчасти, на силния спад на заплатите през първия етап 
на смяната на системата.  
 



Важно е да се отбележи, че при съществуващия широк диапазон на 
възнагражденията тенденцията за удържане на заплатите (ръст от 
около 1%) предполага, че част от работещите не достигат този 
процент и най-вероятно губят покупателна способност.  

 
Графика 2. Реална компенсация на един нает в ЕС-27 

(дефлатор на БВП) и БВП на един зает по цени от 2000 г. (среден 
коефициент на изменение) 

 

 
                                
                                 ___  производителност       ___   заплати 
 
Източник: Собствени изчисления по данни на Евростат 
 

Комбинацията от умерен ръст на трудовите доходи, 
запазването на сравнително високи равнища на безработица и 
разпространението на несигурни форми на заетост (наричани с 
евфемизма нетипични форми на заетост) доведе до рязък спад във 
функционалното разпределение на националния доход (графика 3). 

В повечето страни-членки на ЕС, включително и в онези, 
които най-ярко символизираха модела на социално сближаване, 
залегнал поне на теория в европейския проект, се наблюдава свиване 
на дела на заплатите в националния доход. В периода 1995-2000 и 
2001-2007 г. този дял е спаднал в 20 от 27-те страни-членки на 
общността, докато същевременно е нараснал делът на печалбите и 
доходите от капитал, който е достигнал безпрецедентно високи нива 
от подписването на Римския договор. 

Макар и все още далеч от положението в САЩ, развитата 
страна с най-дълбока социална пропаст, през разглеждания период в 
европейските икономики значително е нараснало неравенството, 
концентрацията на богатството и обхватът на бедността. 
 



 
 

Графика 3. Делът на заплатите в БВП  по цени на 
производствените фактори, ЕС-27 (%) 

 

 
 
Източник: Собствени изчисления по данни на Евростат 
 

По данни на Международната организация на труда (МОТ) от 
2010 г. в 14 от 24 страни-членки на ЕС, за които има налична 
информация, индексът на Джини7 е нараснал в периода 1995-2000 и 
2001-2006 г. Тревожен ръст бележи и броят на хората, които не 
разполагат с необходимите средства за достоен живот, измерван 
чрез коефициента на относителна бедност. През 2007 г. Евростат 
отчете 79 милиона души, живеещи в бедност, което представляваше 
16% от тогавашното население на ЕС, и 32 милиона души, живеещи 
с материални лишения. 

Безспорно, най-уязвимите групи са безработните и някои 
малцинства с маргинално положение в социалната структура, но 
вярно е също, че възникна и силно нарасна категорията на 
“работещите бедни”. През 2007 г. в това положение са се намирали 
17,5 милиона души (8% от заетото население). В по-общ план МОТ 
отбелязва, че в повечето европейски страни се е увеличила 
категорията на трудещите се с ниски възнаграждения.  Това са хора, 
които въпреки трудовата си заетост се намират близо или под прага 
на бедността, а този факт отново поставя въпроса за качеството на 
                                                 
7 Измерва разликата между благосъстоянието на бедните и богатите, като по-
висока стойност означава по-неравномерно разпределение на благата  в дадено 
общество. 



значителна част от новоразкритите работни места или, казано 
другояче, за възможността чрез трудова заетост да се излезе от 
капана на бедността. 

Траекторията на заплатите обаче отразява само отчасти 
мащаба на извършената промяна. За по-пълна представа е 
необходимо да се разгледа развитието на разходите за труд на 
единица продукция, които обвързват производителността на труда и 
доходите от заплати. Добре известно е, че от 70-те години насам в 
европейските икономики спада темпът на нарастване на 
производителността на труда, като и този показател варира между 
отделните страни. Въпреки това, с изключение на 90-те години и 
началото на следващото десетилетие, се запазва по-ниският темп на 
нарастване на трудовите възнаграждения, което означава, че при 
слаб икономически растеж реалните разходи за труд на единица 
продукция са намалели в повечето европейски икономики (с около 
60%). На графика 4 са представени данните за производителност и 
заплати за всяка страна от ЕС-27. Освен ясната положителна 
корелация между двете променливи (очаквана според 
икономическата логика) следва да се отбележи, че голяма част от 
страните-членки попадат отляво на ъглополовящата, което 
онагледява споменатото изоставане на заплатите (видно и на 
графика 2).  
 

Графика 4. Връзка заплати-производителност на труда, 
1996-2009 г. (средно процентно нарастване) 

 

 
                                      Реална компенсация на един нает 
 
Източник: Собствени изчисления по данни на Евростат  
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По-слабото обвързване на заплатите с производителността не 
само е отстъпление от един от основополагащите принципи на 
социалния пакт, останал в сила през първите следвоенни 
десетилетия. То опровергава твърденията, че загубата на 
конкурентоспособност на европейските икономики се дължи на 
възходящата тенденция на заплатите. Напротив, техният умерен 
ръст беше съществен фактор за увеличаването на печалбите на 
предприятията. 

Тази стратегия за строга дисциплина на заплатите (повече или 
по-малко ясно изразена в повечето страни от ЕС) довела ли е до 
някакви резултати по отношение на структурната промяна? Каква е 
взаимовръзката между динамиката на заплатите и 
конкурентоспособността на европейските икономики? Кои са 
постигнали най-добри конкурентни позиции, страните с по-умерен 
ръст на заплатите или страните с по-голям разрив между заплати и 
производителност? Интересно е да се разгледа също така дали в 
европейското пространство страните, възприели най-строги пакети 
от мерки за замразяване на заплатите, са постигнали най-мащабни 
структурни промени, както твърди конвенционалната икономическа 
теория. 

Тези въпроси подминават факта, че ръстът на заплатите все 
пак е позволил (или поне не е възпрепятствал) възвръщането на 
предприемаческите печалби. Важното в случая е дали тази динамика 
е допринесла за засилване на конкурентните позиции на 
разглежданите икономики. 

За целта ще разгледаме на първо място връзката между 
развитието на пазарния дял на общия износ на всяка страна (от 1996 
до 2009 г.) и нарастването на реалните заплати през същия период 
(графика 5), както и нарастването на реалните разходи за труд на 
единица продукция (графика 6). От първата графика може да се види 
как натрупаното годишно увеличение на реалните заплати в 
страните от ЕС-27 е било по-голямо именно в онези от тях, които са 
повишили най-много своята конкурентоспособност (измерена чрез 
нарастване на експортния дял) през периода 1996- 2009 г.  

Графика 6, която отразява нарастването на 
производителността чрез отчитане на реалните разходи за труд на 
единица продукция, а не на заплатите, позволява да се установи 
липсата на устойчива взаимовръзка между нарастването на тези 
разходи за труд и развитието на пазарния дял в световния износ.  

 
 

 
 



Графика 5. Връзка между заплатите и пазарния дял в 
световния износ*, ЕС-27, 1996-2009 (натрупан годишен растеж %) 

 

 
 
                                  Пазарен дял на износа (% нарастване) 
 
*Пазарен дял в световния износ, включително износа в рамките на ЕС  
Източник: Собствени изчисления по данни на AMECO 
 
Графика 6. Връзка между реалните разходи за труд на единица 
продукция и пазарния дял в световния износ *, ЕС-27,1996-2009, 
(натрупан годишен растеж, %) 
 

 
                                      
                                  Пазарен дял на износа (% нарастване) 
 
* Пазарен дял в световния износ, включително износа в рамките на ЕС 
Източник: Собствени изчисления по данни на AMECO 
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На второ място, ще разгледаме връзката между ръста на 
заплатите (в този случай от 1996 до 2007 г.) и дела на 
високотехнологичните производства в брутната добавена стойност 
(промяна между 1996/2000 и 2001/2007). Използвани са данните, 
предоставени от Организацията за икономическо сътрудничество и 
развитие (ОИСР) за 18 от 27-те страни-членки на ЕС за периода 
1996-2007 г. 

Както се вижда на графика 7, точките са разпръснати по 
полето, без да се очертава ясна корелация между разглежданите 
променливи, но все пак наклонът на правата показва положителна 
връзка между нарастването на заплатите и дела на технологичните 
дейности в общата добавена стойност. 
 

Графика 7. Връзка между нарастване на заплатите (1) и 
технологичната съоръженост (2), 1996-2007 
 

 
                                        Структурна промяна (%)            
 
1) Средно нарастване на реалната компенсация на един работник 
(2) Относителен дял на високотехнологичните производства (промяна между 
1996-2000 и 2001-2007) 
Източник: Собствени изчисления по данни на ОИСР 
 

Графика 8, която представя връзката между развитието на 
съотношението заплати/производителност на труда и относителния 
дял на технологичните дейности, очертава същите резултати като 
графика 6 – не съществува ясна връзка между тези показатели. С 
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други думи, величината на разминаването между трудовите доходи 
и производителността на труда изглежда не е била определящ 
фактор в процесите на преструктуриране.  
 

Графика 8. Връзка между съотношението 
заплати/производителност на труда (1) и технологичната 
съоръженост (2), 1996-2007  

 

 
                                              Структурна промяна (%)  
 
1) Средно нарастване на реалната компенсация на един работник 
(2) Относителен дял на високотехнологичните производства (промяна между 
1996-2000 и 2001-2007). 
Източник: Собствени изчисления по данни на ОИСР 
 

4. Умерен ръст на заплатите, конкурентоспособност и 
разпределение на дохода  

 
Представените емпирични данни поставят под въпрос 

възможната връзка между умерения ръст на заплатите и засилването 
на конкурентоспособността. Тези резултати се обясняват с различни 
фактори от микроикономическо и макроикономическо естество.  

След като целта на политиките за удържане на заплатите беше 
да се окаже значително въздействие върху структурата на 
производствените разходи, следва да се разгледа относителният дял 
на разходите за труд в общите разходи или фактурираната стойност 
на фирмите.  
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Тези съотношения несъмнено са променливи и зависят от 
редица фактори, като конкретната фирма, производствената й 
дейност, пазарната област, в която действа, и технологичния й 
профил. Въпреки това, в по-общ план очевидно се очертава 
тенденция в развитите икономики относителният дял на разходите 
за труд да намалява, като често те съставляват малка част от общите 
разходи или от съвкупната цена на продукцията (графика 9). 
Например в испанската икономика относителният дял на разходите 
за труд в нетния оперативен доход през периода 2001- 2008 г. 
достигна около 13%, с лека тенденция към понижение (Bach 
Database). 

В този смисъл, стратегиите за задържане или намаляване на 
заплатите оказват влияние само на (намаляваща) част от структурата 
на разходите на предприятията. Други разходи, извън трудовите 
компенсации, обикновено остават встрани от икономическия дебат.  

 
Графика 9. Отношение между разходи за труд и нетен 

оперативен доход (%), 2000-2008 г. 
 

 
          Германия  Австрия    Белгия    Испания   Франция  Холандия  Италия   Полша  Португалия 
 
Източник: Bach database. 
 

В същия ред на мисли и поставяне под въпрос на стратегиите 
за задържане на заплатите е добре да се изяснят и съпоставят 
понятията “политика на заплащане” и “подоходна политика”. 
Въпреки че двата термина често се използват за обозначаване на 
един и същ процес, те изобщо не са синоними. 

Подоходните политики далеч надхвърлят рамките на 
политиките по заплатите и включват редица други категории доходи 



-  доходи от финансово естество, доходи от собственост, доходи от 
свободно упражняване на професия, фирмени печалби и дивиденти 
на акционерите. Поради значителното данъчно укриване на този вид 
доходи и непрозрачността на пазарите, които ги генерират, 
истинският им размер може да се окаже подценен в официалните 
статистики. При всички случаи, с някои изключения, тези доходи 
остават незасегнати от политиките за икономии, прилагани по 
отношение на заплатите, и са достигнали по-голям ръст от заплатите 
през последните десетилетия. А всъщност доходите от капитал и 
печалбите също биха могли да се включат в една целенасочена 
подоходна политика за осигуряване на конкурентоспособността на 
предприятията.  

От допълнително уточнение се нуждае и понятието „заплата”, 
тъй като обхваща многообразие от ситуации, което изобщо не бива 
да се пренебрегва. Тук влизат трудовите възнаграждения, 
определени при колективното договаряне, възнагражденията, 
определяни извън колективното договаряне, както и на ръководните 
и изпълнителските кадри, в парично изражение и в натура, част от 
които зависи от резултатите на фирмата. 

В този смисъл, въпреки че средните възнаграждения са се 
повишили (в най-добрия случай доста дискретно), това не е 
попречило други доходи, също включвани в общата категория 
заплати, да нараснат бързо все така по време на икономическата 
криза. В тази връзка, в последните доклади на Международната 
организация на труда,  World of Work, се посочва, че при съпоставка 
на възнагражденията, които получават висшите ръководни кадри на 
големите предприятия – договорени заплати плюс акции и различни 
бонуси – със средните работни заплати, размерът на първите се 
оказва 300 до 400 пъти по-висок от заплатите на работниците и 
служителите. По отношение на тези възнаграждения, които през 
последните години не са престанали да нарастват стремително, не се 
открива и помен в политиките за удържане на заплатите, налагани от 
правителствата за останалите трудещи се.  

От всичко казано следва, че дори когато дебатът се води в 
рамките на ортодоксалната икономическа теория с твърдението, че 
за постигането на по-голяма конкурентоспособност е необходимо да 
се удържат или дори намаляват разходите за труд, липсата на 
истинска подоходна политика, която да обхваща възнагражденията 
на управленски и ръководни кадри, нетрудовите доходи и доходите 
от капитал, прави неубедителни, неизпълними и безрезултатни тези 
цели.  

При положение, че икономическите политики за преодоляване 
на кризата и разработваните стратегии се основават на удържането 



на заплатите, редно е да се запитаме докъде могат да стигнат 
мерките за икономии, кои са референтните показатели за определяне 
на заплатите, особено когато изчезват традиционните опори 
(големите социални пактове, белязали кейнсианския период). 
Отговорът на конвенционалната икономическа теория е, че пазарът е 
арбитърът, невидимата ръка, която позволява постигането на 
равновесие между трудоспособното население, което предлага 
работната си сила, и предприятията, които търсят такава. 

В този дебат ясно се откроява един фактор – конкурентният 
натиск от страна на периферните капиталистически икономики. 
Този аспект придобива нарастващо значение, тъй като износът и 
навлизането на чуждестранен капитал под формата на преки 
инвестиции са сърцевината на стратегиите за растеж на по-слабо 
развитите икономики. Транснационалните компании изиграха 
решаваща роля в този процес, като преместиха или разкриха с нови 
инвестиции производствени мощности, установени преди това в 
икономиките с висок доход на глава от населението. 

Присъствието на тези капиталистически икономики на 
световния пазар води до съществена промяна в международното 
разделение на труда по традиционната ос Север - Юг. Тези 
икономики изнасят нарастващ дял промишлени стоки и услуги, 
както с проста изработка, така и все повече на средно и дори високо 
технологично равнище, и получават значителен дял от световните 
преки чуждестранни инвестиции. По този начин те отнемат пазари и 
активи на развитите страни, като печелят определено предимство с 
разходите за труд. 

Ключов фактор за тази дълбока промяна в международните 
икономически отношения, с особено значение за Европейския съюз, 
беше разпадането на съветския блок и присъединяването на голям 
брой източноевропейски страни към Съюза. Тези нови членки, 
страните, които могат да се присъединят в едно по-далечно бъдеще, 
и страните, които са извън рамките на ЕС, но поддържат 
привилегировани отношения с него, обвързаха все по-големи дялове 
от своите икономики с европейското пространство. Привържениците 
на удържането на заплатите извличат от този сценарий, който 
несъмнено предполага значителна промяна в международното 
разделение на труда, нови аргументи в защита на удържането или 
дори намаляването на трудовите възнаграждения. Следва все пак да 
се уточни, че това ограничение не се налага само под външен натиск 
(появата на нови играчи и състезателни писти), а самите 
транснационални компании все повече засилват конкуренцията 
между своите поделения като стратегия за намаляване на разходите 
за труд.  



При това положение, все по-голяма част от заплатите се 
формира на международния пазар, като по този начин нараства 
уязвимостта на работниците (с различен образователен и 
професионален профил, не само квалифицирана работна сила) и на 
синдикатите. Нужно е едно уточнение относно конкуренцията чрез 
ниски заплати – в развиващите се капиталистически страни, по-
конкретно в най-интернационализирания сегмент на техните 
икономики, разходите за труд нарастват. Това означава, че намалява 
предимството на ниските заплати, все още твърде значимо, а 
същевременно възникват нови предимства, свързани не със 
заплатите, а с технологиите и диверсификацията на продуктите. Все 
пак в областите, в които мощно навлязоха периферните 
капиталистически икономики с равнища на заплащане твърде далеч 
от европейските и известен технологически напредък, предимството 
от по-ниските заплати (или, в по-широк смисъл, гъвкавостта на 
пазара на труда) продължава да действа. Този въпрос далеч 
надхвърля трудовата област и е от голямо значение, не само 
икономическо, а и социално, политическо и институционално. 
Ползването като ориентир за заплатите в Европа съществуващите 
нива в развиващите се икономики или в поделенията на 
транснационалните компании, които действат на тези пазари, 
означава да се навлезе в конкурентна област със значителен дефицит 
на човешки, трудови, политически и граждански права, предполага 
възприемането на логика, противна на социалните политики и 
социалната държава, върху които е изграден европейският проект. 
При всички случаи, това е отдалечаване от принципа за “достоен 
труд”, тоест труд с права и добро възнаграждение, отстояван от 
МОТ. 

С всички тези уговорки и въпреки посочените ограничения 
следва да се разгледа един значителен аргумент на 
конвенционалната икономическа теория – печалбите (и други 
доходи от капитал) са двигателят на процеса на натрупване. При 
тази постановка цел на икономическата политика е да се осигури 
ръст на този вид доходи и да се премахнат онези ограничения 
(например данъчни), които могат да отслабят икономическия 
растеж.  

Но сегашната икономическа криза (и изобщо бурното 
разрастване на финансовия сектор в развитите икономики, 
включително и европейските) налага да се постави под въпрос 
самата същност на тази теза.  

Нефинансовите предприятия, особено големите промишлени 
компании, се оказаха впримчени във финансова логика с важни 
последици по отношение на влагането на средства.  



Старата и много спорна аксиома на икономическата теория, 
която слага знак на равенство между спестявания и инвестиции, бе 
преобърната, след като значителна част от печалбите (трудна за 
оценка по данните на стандартното счетоводство) се насочи към 
финансовите пазари и по-конкретно към най-спекулативните 
направления, където могат да се постигнат високи нива на 
доходност, което намали наличните средства за инвестиции и 
същевременно  повиши цената на капитала8.  

Както се вижда от таблица 1, отношението между брутното 
образуване на основен капитал и брутния оперативен излишък, с 
други думи, делът от печалбата, предназначен за производствено 
инвестиране, е намаляло в повечето страни от ЕС през последните 
десетилетия. Във всички страни от Западна Европа (освен Испания и 
Люксембург) средната стойност на това отношение през периода 
2000-2009 г. е по-ниска от регистрираната през десетилетието 1970-
79 г. Тази тенденция се наблюдава дори в някои източноевропейски 
икономики след падането на Берлинската стена (Чехия, Полша и 
Словакия).  

 
Таблица 1: Дял на инвестираната печалба в ЕС, 1970-2009 

(средно за всяко десетилетие) 
 
 1970-79 1980-89 1990-99 2000-09 
Белгия 63.6% 51.9% 55.2% 55.6% 
Чехия   60.3% 53.6% 
Дания 70.2% 61.3% 56.3% 65.0% 
Германия 64.1% 57.3% 60.6% 49.1% 
Ирландия 62.1% 54.4% 41.2% 48.9% 
Гърция 42.1% 36.9% 34.1% 38.8% 
Испания 62.6% 53.9% 56.3% 66.2% 
Франция 68.0% 63.0% 54.8% 57.9% 
Италия 56.8% 49.0% 42.4% 44.4% 
Люксембург 41.3% 46.3% 50.1% 49.2% 
Унгария   52.3% 55.0% 
Холандия 68.6% 56.5% 56.4% 52.0% 
Австрия 78.6% 67.9% 69.1% 56.7% 
Полша   42.1% 40.7% 
Португалия 85.7% 66.6% 63.1% 62.5% 
Словения   71.7% 71.9% 
                                                 
8 Това „изтичане” засегна и висококвалифицираните човешки ресурси, 
привлечени от по-високо заплащане.  
 



Словакия   61.2% 48.9% 
Финландия 75.4% 74.5% 55.3% 50.6% 
Швеция 84.6% 74.0% 56.5% 60.0% 
Великобритания 67.3% 57.3% 51.4% 49.6% 
 
* Инвестираната печалба се изчислява като брутно образуване на основен 
капитал, разделен на брутния оперативен излишък.  
Източник: Собствени изчисления по данни на AMECO 
 

Същата финансова логика проникна във фирменото 
управление и беляза структурата на стимулите за ръководните 
екипи, като определи квоти за рентабилност според финансови 
критерии, насърчи поемането на прекомерни рискове, отдаде 
приоритет на възнагражденията на акционерите и оказа натиск 
върху заплатите и заетостта. 

Тези механизми, които пренасочват средства от 
производителната икономика към финансовата сфера, разшириха 
обхвата си с все по-неравното разпределение, за което допринесоха 
политиките по заплащането. Действително, регресивният процес в 
разпределението на дохода доведе до значително намаляване на 
спестяванията на домакинствата в някои европейски икономики и 
най-вече до рязко увеличение на кредита с цел поддържане на 
нивата на частното потребление. 

 Освен това, този модел на разпределение на дохода и 
монетарната политика стимулираха развитието на финансовите 
мехури, породили сегашната криза. 

При това положение доводът, че икономическата политика 
трябва да засилва доходите от капитал, за да се насърчи 
натрупването, не може да се размахва в дебата за 
конкурентоспособността. Тъй като регресивният модел на 
разпределение, действащ понастоящем в ЕС, не е допринесъл за 
увеличаване на производствените инвестиции, а напротив, ги е 
отслабил, трудно може да се приеме, че той играе положителна роля 
за повишаване на фирмената конкурентоспособност.  

 
5. Заключение  
 
В настоящата разработка бяха разгледани изтъкваните от 

ортодоксалната икономическа теория връзки между разходите за 
труд и конкурентоспособността. Изходната хипотеза беше, че 
икономиките в ЕС с най-голямо увеличение на пазарния си дял и 
най-голяма производствена модернизация не са прилагали най-
строги мерки за удържане на заплатите. Графики 5, 6, 7 и 8  



позволяват да се направи една първоначална съпоставка, която се 
нуждае от по-нататъшна разбивка по отрасли. Така или иначе 
представената информация онагледява липсата на ясна връзка 
между спада на дела на заплатите и повишаването на външната 
конкурентоспособност на икономиките в ЕС.  

Тези първоначални разсъждения очертават три работни 
направления. На първо място, необходима е по-подробна разбивка 
по отрасли и дори по стокова продукция, за да се получат по-
задълбочени  резултати и изводи. Априори е логично да се допусне, 
че връзката между разходите за труд на единица продукция и 
състоянието на пазарния дял ще е различна в експортни отрасли, 
изложени на международна конкуренция, и по-малко изложени 
национални отрасли.   

На второ място, в настоящата разработка акцентът беше 
поставен върху сравнителното проследяване във времето на 
разходите за труд на единица продукция, пазарните дялове на износа 
и дела на високотехнологичните промишлени дейности. Важно 
обаче е да се направи не само надлъжен, а и напречен анализ по 
нива. В едно подобно изследване може да се провери хипотезата, че 
повишаването или спадът на конкурентоспособността не зависят 
единствено или главно от динамиката на разходите за труд на 
единица продукция, а от абсолютната им стойност.  

На трето място, конвенционалната икономическа теория 
продължава да разглежда трудовия пазар и конкурентоспособността 
откъм географското измерение (очевидно недостатъчно) на 
конкурентните разходи, като пренебрегва други фактори извън 
себестойността и цената. Без да се отрича необходимостта от 
разглеждане на връзката между пазар на труда и 
конкурентоспособност, налага се възприемането на по-обхватен 
подход, за да се представи комплексна взаимовръзка на широка гама 
от фактори (институционалната среда, образователната система, 
научно-технологичната структура и др.). 

В текста бяха разгледани и други две тези. Първата се отнася 
до необходимостта да се разграничават политика по заплащане и 
подоходна политика, което означава, че правилното разглеждане на 
подоходната политика дори в рамките на конвенционалната 
икономическа теория налага предприемаческите доходи да се 
отчитат в дебата за конкурентоспособността на дадена икономика. 
Втората теза се отнася до несъстоятелността на аргумента, изтъкван 
в подкрепа на конкурентоспособността на бизнеса, че повишаването 
на доходите от капитал води до по-големи производствени 
инвестиции.  



Тези две тези позволяват да се подходи към дебата за 
конкурентоспособността от друга координатна система. 
Насочването на анализа към връзката между разпределението на 
дохода в ЕС и конкурентоспособността на европейските икономики 
не само поставя под въпрос аксиомата, че по-голямо нарастване на 
заплатите води до загуба на конкурентоспособност и слаба 
производствена модернизация. Освен това този подход води до 
извода, че промяна в моделите на разпределение на дохода, която да 
насърчи трудовите доходи, а оттук и съвкупното търсене, за сметка 
на раздаваните дивиденти на акционерите, е напълно възможна и 
осъществима, след като финансирането на производствената 
дейност отчасти е изостанало от силния ръст на доходите от капитал 
през периода 1996- 2009 г. Ако предприятията намалят дела на 
печалбите, раздавани на акционерите под формата на дивиденти, 
останалият доход не само може да отиде за повишаване на 
заплатите, а и за финансиране на брутното образуване на основен 
капитал, без да се поставя под въпрос въжделената 
конкурентоспособност.  
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