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Резюме: Статията обсъжда качеството на работните места и заетостта в България
през призмата на заплащането на труда, поляризацията на заетостта и материалните
лишения сред наетите. Представени са резултати от социологическо изследване и сравнителни данни с други страни-членки на ЕС. Резултатите очертават твърде неблагоприятното състояние в България като последица от прилагани специфични политики на
разпределение и преразпределение. За сравнение е дискутиран дизайна на тези политики в
Ирландия, от една страна, и в Чехия и Словакия от друга. Изборът на тези страни е обоснован от факта че провеждайки активни разпределителни и преразпределителни политики, те успяват да създадат един много по-добър социално икономически контекст. Като
основна причина за твърде неблагоприятната картина в България е изведен ниския договорен потенциал на наетите. Обоснована е необходимостта от целенасочена и масивна
реконструкция на публичните политики и нормативни рамки, за да се реализира развитие,
основано на качествена заетост и насочено към вътрешна кохезия на изключително дезинтегрираното българско общество. Подобни мерки също така са изключително важни за
подобряване на демографската ситуация в страната.
Ключови думи: качество на работните места и заетостта; заплащане на труда; материална и
социална депривация сред заетите според типа трудов договор; поляризация на заетостта;
разпределителни и преразпределителни политики; договорен потенциал.
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Abstract: The article discusses the quality of jobs and employment in Bulgaria through the
prism of labor remuneration, the polarization of employment and the high values of material deprivation among employees. Results of sociological research and comparative data with other
EU Member States are presented. These results outline the very unfavorable situation in Bulgaria as a consequence of specific policies of distribution and redistribution. In comparison, the
design of these policies in Ireland on the one hand and in the Czech Republic and Slovakia on
the other is discussed. The choice of these countries is justified by the fact that, through active
distribution and redistribution policies, they are able to create a much better socio-economic
context. The low bargaining power of the employed is considered the main reason for the very
unfavorable picture in Bulgaria. It is argued that a purposeful and massive reconstruction of
public policies and regulatory frameworks is needed in order to achieve a development based
on quality employment and directed towards internal cohesion of the highly disintegrated Bulgarian society. Such measures are also crucial for improving the demographic situation in the
country.
Keywords: quality of jobs and employment; labor renumeration; material and social deprivation
among the employed according to the type of labor contract; employment polarization; policies for
distribution and redistribution; bargaining power.
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ВЪВЕДЕНИЕ

В рамките на националния проект „Мерки за преодоляване на демографската криза в Република България“, 2017–2018, възложен на
БАН от Министерски съвет на Република България, беше включен специален
акцент върху съответствието на качеството на работната сила и качеството на
работните места у нас.
Изследването (Борисова-Маринова, К. и кол. 2018: 139–167; 301–329) установи, че е налице силно изразено несъответствие: по-точно качеството на работната сила в България е с около една трета по-ниско от средноевропейското,
докато качеството на работните места е повече от четири пъти по-ниско. В допълнение беше направен и изводът, че двете клонят към функционално съответствие (Желязкова 2018: 167), т.е. запазването на ниското качество на работните
места ще продължава да стимулира по-нататъшно намаляване на качествата на
работната сила в страната като изтласква високо квалифицирани кадри, включително и особено младежи, навън и продължава да снижава и без друго неблагоприятните параметри на образователните характеристики на човешкия капитал, демонстрирани от множество последователни международни изследвания
на PISA1. Силно изразеното несъответствие е основен изтласкващ фактор както
от националния трудов пазар, така и изобщо от страната.
Поради това, основният фокус на тази статия е върху качеството на работните места и заетостта у нас. Целта е да се потърси отговор на въпросите
от какво произтича и на какво се дължи ниското качество на работните места
в България и да се очертаят политически мерки, които да допринесат за повишаване на това качество. За тази цел, статията обсъжда основни параметри на
състоянието на качеството на работните места и заетостта и представя кратък
сравнителен анализ на състоянието в други страни-членки на ЕС. На тази основа са обобщени изводи за необходими промени в публичните политики у нас.
Известно е че качеството на работните места и заетостта отдавна привличат вниманието на различни международни организации (ОИСР, МОТ, ЕП, ЕК,
Икономическата комисия на ООН за Европа, Г20 и др.), и особено интензивно
в последните години. Това е намерило отражение в редица политически документи, както на международно равнище (Декларацията на министрите на труда
от Г-20, септември 2015 г., Анкара: „Качествените работни места са важни като
основен двигател за по-добро благосъстояние на хората и обществото“), така
и на равнището на ЕС (Лисабонска стратегия, Стратегия „Европа 2020“, Европейския стълб за социални права и др.).
В тази връзка напредва и аналитичната и експертна работа по разработване
на индикатори. Сред най-често посочваните примери са Лаакенските индикатори (2001), индикаторите за качеството на работните места на Бизнес Европа
(2001 г.), индексът за качеството на работните места (2008) на Института на

1

Поредица от доклади на Програмата за международна оценка на учениците (Programme for
International Student Assessment’s – PISA), които обикновено сравняват академичните постижения на 15-годишните ученици от различни страни: https://www.oecd.org/pisa/publications/
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европейските синдикати, измерването на качеството на работните места на Комитета по заетост, създаден с решение на Европейския съвет (2010 г.), Индексът
за качеството на работните места на Еврофаунд (2012), Наръчникът на Икономическата комисия за Европа на ООН за измерване качеството на заетостта
(2014 г.), Рамката за качеството на работните места на ОИСР (2015 г.) и др.
Независимо че няма прието съгласувано определение, широко се признава че качеството на работните места и заетостта са многоизмерни концепции.
„Качеството на работата е резултат от редица влияния на различни нива. Тези
влияния включват регулации на национално и други равнища, икономически
условия, роля на институции като синдикатите, практики на отделните работодатели и характеристики на отделни работници.“ (Sissons et all 2017: 3). „Цялостното качество на работните места е сумата от множество аспекти, засягащи
както трудовите отношения, така и самата работа. Този многоизмерен характер
на качеството на работните места прави развитието на единен индикатор или
система от показатели твърде трудна, тъй като преди това е необходимо да се
определят аспектите, които трябва да се вземат под внимание и тяхното цялостно въздействие.“ (de Bustillo et all 2009: 12).
Следвайки традицията на ОИСР, срещата на върха на лидерите на Г-20
(ноември 2015 г., Анталия) акцентира върху подобряване качеството на работните места с фокус върху три измерения: качеството на доходите, намаляване
на несигурността на пазара на труда и насърчаване на добри условия на труд
и здравеопазване. Тези три измерения, в рамките на традициите на ОИСР, са и
тези за които най-често има сравнителни данни. Същевременно, индикаторът
за качеството на доходите е комплексен – в някои от посочените системи от
индикатори той включва не само тяхното равнище и адекватност (т.е. покупателна способност спрямо издръжката на живот), но също така и неравенствата
при заплащането на труда, както и относителния дял на работещите с ниски
заплати спрямо средните заплати. Грийн (Green 2006) изследва качеството на
работните места и заетостта като анализира еволюцията на различни измерения – включително умения, трудови усилия и интензификация, автономия,
заплати, риск и несигурност на работното място, както и благосъстоянието на
работниците.
Същевременно и концепцията за качеството на работните места, и тази за
качеството на заетостта се разглеждат на различни равнища: микро (на равнището на индивида), мезо (на равнището на различни сектори от икономиката
и/или за различни групи) и макро (на равнището на трудовите отношения и
заетостта в обществото).
В допълнение нараства вниманието и опитите да се дефинира ‘добрата’
работа и качествената заетост и на тази основа да се оценяват съществуващите
работни места и заетостта. Повишаването на качеството на работните места и
качеството на договорните споразумения в тази връзка е важно защото „Нискокачествената работа изтласква хората от пазара на труда, влияе отрицателно
върху здравето им и не използва в достатъчна степен техните умения и способности. Очевидно е, че тя намалява производителността и устойчивостта за
по-дълъг трудов живот. Спешно са необходими по-добри правни рамки и поголямо внимание към прилагането на трудовото законодателство, включително

