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ДЕМОГРАФСКО РАЗВИТИЕ И КОЕФИЦИЕНТ НА 
ЗАВИСИМОСТ – ПАЗАРЪТ НА ТРУДА КАТО КЛЮЧОВ 

ЕЛЕМЕНТ 
Josef est chef 
Общественият дебат за жизнеспособността на пенсионните 

системи досега се е фокусирал почти изключително върху 
демографското развитие. Коефициентите на икономическа 
зависимост, които отразяват съотношението между броя на заетите 
активни лица и броя на пенсионерите и безработните, са много по-
съществени и би следвало да се разглеждат с по-голямо внимание в 
дебатите. Повишаването на коефициента на действителна заетост с 
качествени работни места съставлява най-успешната стратегия, 
която позволява на отделните страни да намалят финансовото бреме 
вследствие на застаряващото население. За целта следва да се 
предприемат редица политически мерки за намаляване нивото на 
безработица, подобряване на здравеопазването и обучението и 
увеличаване на трудовата активност на възрастните хора и жените.  

Общественият дебат за жизнеспособността на пенсионните 
системи обикновено се ограничава само до демографски 
съображения, така че бъдещите изменения във възрастовата 
структура на населението често се разглеждат (погрешно) като 
промяна в съотношението между пенсионери и заето активно 
население.  

Така например в специален доклад за пенсионните системи, 
публикуван в броя на Икономист от 09/04/2011, с помощта на 
няколко схеми се онагледява развитието на “коефициента на 
зависимост” през следващите десетилетия. За целта броят на лицата 
над 65 годишна възраст и броят на лицата в трудоспособна възраст 
се представят редом един до друг. А всъщност според текста на 
Специалния доклад тези схеми следва да онагледяват 
съотношението между пенсионери и заето активно население. По 
този начин фактът, че голям дял (над една трета в ЕС през 2009 г.) от 
населението в трудоспособна възраст в действителност е без работа, 
изобщо не се отчита! Предвид това подвеждащо представяне, 
публикувано с рекламното заглавие “70 или крах! Защо пенсионната 
възраст трябва да се повиши”, не е никак чудно, че основното 
разглеждано в тази статия решение за справяне с демографските 
тенденции се състои в повишаване на възрастта за пенсиониране.  

Австрийската Камара на труда е разработила “калкулатор за 
коефициента на зависимост”, за да може да дава по-добър отпор на 
подобни твърдения в бъдеще. Тук се описва калкулаторът с помощта 
на данни за целия ЕС и се изтъква основното значение на пазара на 
труда за развитието на коефициентите на икономическа зависимост.  



Демографско развитие  
 
Застаряването на населението съставлява едно от главните 

предизвикателства, пред които ще бъдем изправени през следващите 
години и десетилетия.  

Според сегашните демографски прогнози (вж.например 
доклада на Европейската комисия за застаряването от 2009 г.) броят 
на лицата над 65-годишна възраст в ЕС би трябвало да нарасне от 87 
милиона на 148 милиона в периода 2010-2050 г., което представлява 
70% увеличение. Успоредно с това, според демографските прогнози 
се очаква 12% намаление на броя на лицата в трудоспособна възраст 
(от 15 до 64 години), който от 335 милиона ще спадне на 294 
милиона до 2050 г.1 

 
Фигура 1: Демографско развитие 2010-2050 (ЕС-27) 
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Източник: Европейска комисия, Доклад за застаряването 2009 г.  
 

                                                 
1 Използвани са главно демографските прогнози на Евростат (europop 

08), дадени в статистическото приложение към Доклада за застаряването. В 
уводната част на този доклад се съдържа важна уговорка относно надеждността 
на демографските прогнози: “Демографските фактори търпят по-малко 
колебания от икономическите фактори в краткосрочен план, въпреки че в 
средносрочен план, примерно 25 години, проявяват значително по-малка 
устойчивост”. Въпреки това предупреждение по отношение на ненадеждността 
на дългосрочните демографски прогнози те често се използват като основа в 
дебатите за дългосрочните перспективи за финансирането на социално-
осигурителните системи. Някои тенденции в дългосрочното демографско 
развитие (особено масовото нарастване на по-възрастното население) могат да 
бъдат предсказани с достатъчна увереност.  



На фигура 1 графически е представено прогнозното развитие 
на населението на територията на ЕС, разделено на три възрастови 
групи – 0 - 14 години, 15 – 64 години, над 65 години. За някои 
страни от ЕС националните прогнози значително се различават от 
средните стойности за ЕС, както се вижда от примерите с Австрия, 
Германия, Полша и Великобритания (Фигура 2).  

Най-силно впечатление прави твърде различното развитие на 
населението в трудоспособна възраст (15-64 години) в отделните 
страни. В някои страни прогнозите очертават значително 
увеличение (като например във Великобритания), а в други – 
относителна стагнация (Австрия). Затова пък в някои страни като 
Полша и Германия се очаква определен спад в броя на лицата от 
тази възрастова група.  

 
Фигура 2. Демографско развитие в някои страни от ЕС  
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Демографско развитие в Германия
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Демографско развитие в Полша
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Демографско развитие във Великобритания
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Източник: Европейска комисия, Доклад за застаряването 2009 г. 
 
Тези различия се обясняват главно с разнопосочни тенденции 

в раждаемостта и миграционните процеси.  
 
Коефициент на демографска зависимост  
 
Коефициентът на демографска зависимост (“коефициент на 

зависимост на възрастните хора”) изразява съотношението между 
броя на възрастните хора и броя на лицата в трудоспособна възраст1. 
Обикновено коефициентът на демографска зависимост се изчислява 
като съотношение между лицата над 65-годишна възраст и лицата в 
                                                 
1 При друг вариант на коефициента на демографска зависимост децата и 
младежите също се включват в “зависимото” население. 



трудоспособна възраст (15-64 години). Ако се вярва на 
демографските прогнози, коефициентът на демографска зависимост 
в ЕС би следвало практически да се удвои през следващите 
десетилетия, като нарасне от 26% на 50% до 2050 г. (фигура 3). С 
други думи, на всеки 100 души от 15 до 64-годишна възраст ще се 
падат 50 (срещу сегашните 26) възрастни над 65 години.  

 
Фигура 3. Развитие на коефициента на демографска 

зависимост 2010-2050 (ЕС-27) 
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6 Източник: Европейска комисия, Доклад за застаряването 2009 г. 5+icy 
Brief Politiques de l’emploi en Europe — N° 4/2011 

Както и при развитието на общото народонаселение, в 
развитието на коефициента на демографска зависимост се 
наблюдават значителни отклонения в отделните страни от ЕС. Сред 
разглежданите страни най-силно нарастване се очаква в Полша, 
където коефициентът би трябвало да се увеличи от 19% на 56% до 
2050 г. В Германия коефициентът би следвало също да достигне 
56% през 2050 г., но изходният процент е значително по-висок от 
този в Полша. Най-слабо нарастване се очаква във Великобритания. 

 
Таблица 1: Развитие на коефициента на демографска 

зависимост 2010-2050 (DE, AU, UK, PL) 
 2010 2020 2030 2040 2050 
Германия 31% 35% 46% 55% 56% 
Австрия 26% 29% 38% 46% 48% 
Великобритания 25% 29% 33% 37% 38% 
Полша 19% 27% 36% 41% 56% 

Източник: Европейска комисия, Доклад за застаряването 2009 г.  



За дадена възрастова структура коефициентът на демографска 
зависимост може да бъде повлиян само от един фактор – промяна на 
теоретичната граница между трудоспособната възраст и 
пенсионната възраст!  

 
Коефициент на икономическа зависимост  
 
За разлика от коефициента на демографска зависимост, 

коефициентът на икономическа зависимост не изразява само 
математическото съотношение между различните възрастови групи, 
а и съотношението между икономически зависимите лица 
(получаващи трансфери) и икономически активните лица. В 
научните трудове по този въпрос се срещат различни варианти на 
този коефициент. Най-често използваният е коефициентът 
“пенсионери/осигурени”, изразяващ съотношението между броя на 
пенсионерите и броя на плащащите осигурителни вноски/активни 
лица1. В настоящия анализ коефициентът на икономическа 
зависимост се разглежда в по-широк смисъл като съотношение 
между пенсионери+безработни/активни лица.  

За разлика от коефициента на демографска зависимост 
коефициентите на икономическа зависимост отчитат 
икономическото положение на хората. Това води до огромна 
разлика, главно при населението в трудоспособна възраст, тъй като 
далеч не всички лица от тази възрастова група са трудово активни.  

Според статистическите данни за пазара на труда, 
публикувани от Евростат,  понастоящем 214 милиона души са 
регистрирани като активни на територията на ЕС, което означава, че 
коефициентът на заетост е 64,9%2. За сравнение, 120 милиона души 
в трудоспособна възраст са икономически неактивни. От тях 22 
милиона са официално регистрирани като безработни, а милиони 
други лица всъщност са без работа, но не са регистрирани като 
безработни или вече са се оттеглили от трудова активност и 
получават пенсия.  

Тези цифри достатъчно ясно показват, че броят на лицата в 
дадена възрастова група не е сигурен показател за икономическото 

                                                 
1 Друг вариант е използван в статистическото приложение към Доклада за 
застаряването – “коефициент на пълна икономическа зависимост”. Този 
коефициент изразява съотношението между неактивното население (в това 
число и децата) и активното население. На територията на ЕС понастоящем този 
коефициент е 122:100, а според прогнозите в Доклада за застаряването през 
2060 г. би трябвало да достигне 151:100. 
2  Eurostat, Statistics in Focus 8/2011 
 



им положение. Освен това, от тези цифри следва, че ЕС разполага 
със значителен резерв за увеличаване на коефициента на заетост и 
следователно за компенсиране на нарастващия коефициент на 
икономическа зависимост през следващите десетилетия.  

Този аспект изрично е подчертан в доклада на Европейската 
комисия за демографските тенденции от 2008 г.: “Активното 
население действително е много по-малко от населението в 
трудоспособна възраст (от 15 до 64 години). Следователно повечето 
държави-членки разполагат със значителен резерв за увеличаване на 
коефициента на заетост, а оттук и с възможност за чувствително 
подобряване на баланса между лицата, полагащи труд, и възрастните 
лица в пенсия. Това показва колко е важно да се повиши нивото на 
заетостта в ЕС. Това несъмнено е най-успешната стратегия, която ще 
позволи на страните да се справят със застаряването на населението 
си”.  

Развитието на коефициента на икономическа зависимост в 
значителна степен се определя от коефициента на заетост и броя на 
безработните. Ако се сравни с коефициента на демографска 
зависимост, който може да бъде повлиян само от промяна на 
възрастовите граници, факторите, оказващи въздействие върху 
коефициента на икономическа зависимост, се оказват значително 
повече на брой – намаляване на равнището на безработица, по-бързо 
включване на дипломираните младежи в пазара на труда, 
увеличаване на дела на жените на трудовия пазар, предотвратяване 
на преждевременното пенсиониране по здравословни причини чрез 
подобряване на здравеопазването, по-успешна интеграция на 
възрастните хора на трудовия пазар с оглед повишаване на 
действителната пенсионна възраст и т.н.  

 
Калкулатор на коефициента на зависимост   
 
“Калкулаторът на коефициента на зависимост” позволява 

графично представяне на демографското развитие и изменението на 
коефициента на икономическа зависимост. Благодарение на този 
калкулатор е възможно да се определи математически и да се 
представи в графичен вид въздействието на различните сценарии за 
развитието на пазара на труда върху бъдещото изменение на 
коефициента на икономическа зависимост.  

 
Използвано от калкулатора определение на икономическа 

зависимост: съотношение между броя на пенсионерите и 
безработните и броя на заетите активни лица.  



Това определение на коефициента на икономическа 
зависимост е разработено в рамките на дискусиите за 
жизнеспособността на пенсионните системи в дългосрочен план. 
При това положение се противопоставят две основни групи – 
заетото активно население и пенсионерите в качеството им на 
получатели на социални плащания. Тук лицата без работа, които 
също се нуждаят от финансова помощ от държавата, за да живеят, са 
включени във втората група. Този метод на изчисление позволява да 
се отчита фактът, че безработните лица, които нямат собствени 
доходи, също зависят от трансфери. Освен това, от гледна точка на 
държавния бюджет, дали едно лице близо до законоустановената 
пенсионна възраст получава пенсионна издръжка (временно или не) 
или помощ за безработица, е без значение.  

Лицата, наети на mini-jobs (т.е. работещи само по няколко 
часа) би трябвало всъщност да се изключат от активното население, 
тъй като не допринасят значително за финансирането на държавните 
бюджети и дори често зависят от трансфери. Това разграничение 
обаче не е възможно въз основа на данните от Изследването на 
работната сила.  

 
Първи етап – представяне на демографското 

развитие/изчисление на коефициента на демографска 
зависимост.  

С помощта на калкулатора възрастовата структура на 
населението може да бъде представена графично за всяка страна от 
ЕС (по кохорти от 5 години)1. Най-често се използва т.нар. 
“възрастова пирамида”. За всяка възрастова пирамида коефициентът 
на демографска зависимост е изчислен успоредно (колони в 
светлосиньо). Децата и юношите до 15-годишна възраст не са 
включени. 

На фигура 4 е представена структурата на населението на 
територията на ЕС през 2010 г., както и прогнозната структура за 
2050 г. Коефициентът на демографска зависимост е посочен и за 
двата случая. Според сегашните демографски прогнози 
коефициентът на демографска зависимост би трябвало фактически 
да се удвои през следващите четири десетилетия, като нарасне от 
26% на 50% през 2050 г. С други думи, съотношението между 
лицата от 15 до 64-годишна възраст и лицата над 65-годишна 
възраст, което понастоящем в ЕС е 4 към 1, би трябвало да се 
промени на 2 към 1 през 2050 г.  

 

                                                 
1 Използвани са данните от демографските прогнози на Евростат (europop 08). 



Фигура 4. Сравнение на възрастовото разпределение 2010 / 
2050 

 
Възрастова структура на населението 
2010 (ЕС-27) 
Коефициент на демографска 
зависимост (RDD) = 26% 

Възрастова структура на населението 
2050 (ЕС-27) 
Коефициент на демографска 
зависимост (RDD) = 50% 

 
                 Мъже   Жени                                                      Мъже   Жени                        
 

Втори етап – Отчитане на икономическото положение на 
лицата над 15-годишна възраст/изчисляване на коефициента на 
икономическа зависимост  

Калкулаторът дава възможност да се раздели структурираното 
по възраст и пол население на три групи според икономическото 
положение на лицата:  

– Заето активно население (в жълто)  
– Получаващи социални плащания – пенсионери и безработни 

(в червено)  
– Неактивно население – учащи младежи, неработещи 

жени/мъже и др. ( в сиво).  
 
Фигура 5. Сравнение на възрастовата структура и 

структурата по икономическо положение, 2010 г. 
 

Възрастова структура на населението 
2010 (ЕС-27) 
Коефициент на демографска 
зависимост (RDD) = 26% 

Заето активно население/Получаващи 
социални плащания 2010 (ЕС-27) 
Коефициент на икономическа 
зависимост (RDE) = 64% 

 
                 Мъже   Жени                                                      Мъже   Жени                        



В лявата страна на фигура 5 е дадена сегашната демографска 
структура на територията на ЕС. Вдясно е представена същата 
структура, но тук лицата са разпределени в трите горепосочени 
икономически групи1. 

Тези графики показват огромна разлика между демографската 
действителност и икономическата действителност. При 26% 
коефициент на демографска зависимост се получава 64% 
коефициент на икономическа зависимост (тъмносини колони). Това 
означава, че на всеки 100 работещи лица понастоящем се отчитат 64 
получаващи социални плащания (пенсионери, безработни). Затова 
пък при отчитане на чисто демографски показатели съотношението 
между възрастовата група 15-64 и групата над 65 години е само 100 
към 26. Следва да се отбележи, че в използваните за тези изчисления 
данни на Евростат (64,1% коефициент на заетост за 2010 г.) 
милионите работещи на съкратено работно време (mini-jobs) са 
включени в заетото активно население. Освен това, цифрите за 
безработицата не са съвсем пълни.  

— N° 4/2011 
Фигура 6. Сравнение на структурата по икономическо 

положение със или без mini-jobs, Австрия 2008 г. 
 

Заето активно население/Получаващи 
социални плащания 2008 (Австрия) 
Коригирани данни (без mini-jobs) 
Коефициент на икономическа 
зависимост (RDE) = 61% 

Заето активно население/Получаващи 
социални плащания 2008 (Австрия) 
Данни на Евростат (с вкл. mini-jobs) 
Коефициент на икономическа 
зависимост (RDE) = 52% 

 
          Мъже     Жени                                                                Мъже    Жени               

 
 
Сравнението на фигура 6 онагледява чрез примера с Австрия 

доколко положението се променя според това дали заетите с mini-
jobs се включват или изключват от активното население. Цифрите за 
                                                 
1 Икономическото положение е дадено въз основа на данните от Изследването 
на работната сила (заето активно население/безработни 2010 г.; данните за 
неактивното население са от 2009 г. поради липса на по-нови данни) на 
Евростат и публикуваните данни в Приложението към Доклада на Европейската 
комисия за застаряването от 2009 г. (оценка на броя на пенсионерите).  
 



безработицата също са коригирани, тъй като в Австрия броят на 
лицата, получаващи обезщетение за безработица, е значително по-
голям от отчитания в статистиките на Евростат1. 

Както се вижда от графиките, получените данни от 
Наблюдението на работната сила очертават много по-положителна 
картина от прецизираните национални данни според mini-jobs и 
други показатели. Въз основа на данните от Евростат за Австрия се 
получава 52% коефициент на икономическа зависимост, но след 
корекция се установява, че този коефициент фактически е 61%. 

 
Трети етап – Изчисление и графично представяне на 

въздействието на различните сценарии за пазара на труда върху 
развитието на коефициента на икономическа зависимост  

 
Калкулаторът позволява да се онагледи разликата между 

коефициентите на демографска и на икономическа зависимост. 
Освен това дава възможност да се определи и да се представи в 
лесно разбираем вид въздействието на различните сценарии за 
пазара на труда върху развитието на коефициента на икономическа 
зависимост. Различните сценарии за пазара на труда се основават на 
същите демографски прогнози. На фигура 7, изхождайки от 
прогнозното демографско развитие на ЕС-27 към 2050 г., са 
представени два сценария за пазара на труда, както и влиянието им 
върху коефициента на икономическа зависимост:  

– “Стандартен сценарий”: този сценарий се основава на 
дългосрочните прогнози за развитието на равнището на заетост и 
безработица в ЕС-27, дадени в Доклада за застаряването от 2009 г. 
(според този сценарий коефициентът на заетост на лицата от 15 до 
64-годишна възраст ще бъде 70% през 2050 г.)  

– “Сценарий Европа 2020 плюс”: при този сценарий се 
предполага, че целите на Стратегия Европа 2020 ще бъдат 
постигнати (75% заетост за лицата от 20 до 64-годишна възраст) и че 
коефициентът на заетост при тази възрастова група ще продължи да 
нараства през периода 2020-2050, макар и със значително по-ниски 
темпове (със същия ръст като регистрирания през периода 2010-2020 
г.). Според този сценарий коефициентът на заетост на лицата от 15 
до 64-годишна възраст ще бъде 76,1% през 2050 г. 

 
 
ET  

                                                 
1 Използвана за изчисленията база данни - Hauptverband der цsterreichischen 
Sozialversicherungstrдger, WIFO, BMASK, AMS, STATAT 
 



Фигура 7. Два сценария – структура по икономическо 
положение, 2050 

 
Заето активно население/Получаващи 
социални плащания 2050 (ЕС-27) 
“Стандартен сценарий” 
Коефициент на икономическа 
зависимост (RDE) = 87% 

Заето активно население/Получаващи 
социални плащания 2050 (ЕС-27) 
“Сценарий Европа 2020 плюс” 
Коефициент на икономическа 
зависимост (RDE) = 78% 

 
          Мъже      Жени                                                               Мъже      Жени              

 
Тези два сценария водят до съвсем различни коефициенти на 

икономическа зависимост. Ако се осъществи неамбициозният 
“стандартен сценарий”, въз основа на демографските прогнози на 
Евростат за 2050 г. ще се получи 87% коефициент на икономическа 
зависимост. Затова пък ако през следващите четири десетилетия 
бъде реализиран “сценарият Европа 2020 плюс”, този коефициент 
ще достигне едва 78%.  

В сравнение със сегашния коефициент на икономическа 
зависимост, който е 64% в ЕС (вж.по-горе), това би представлявало 
нарастване с 36% до 2050 г. при стандартния сценарий и с 22% при 
сценария Европа 2020 плюс. Фактът, че тези стойности се основават 
на демографско развитие, водещо до близо стопроцентово 
нарастване на коефициента на демографска зависимост, показва 
колко е важно да се разграничават ясно демографската и 
икономическата действителност.  

Главната разлика между “сценария Европа 2020 плюс” и 
“стандартния сценарий” се наблюдава при прогнозираното за 2050 г. 
равнище на заетост на лицата от 15 до 64-годишна възраст, при 
което двата сценария се отличават с цели 6%. При “сценария Европа 
2020 плюс” ръстът на заетостта е свързан с намаляване на 
безработицата, съществено заличаване на различията в трудовото 
поведение между мъже и жени, и по-висок коефициент на заетост 
при лицата от 55 до 64-годишна възраст. 

Въз основа на подобни сценарии може нагледно да се докаже, 
че по-мащабно използване на трудовия потенциал на лицата от 15 до 
64-годишна възраст и намаляването на безработицата са от основно 
значение за развитието на коефициента на икономическа 



зависимост. За целта повишаването на действителната пенсионна 
възраст и по-добрата интеграция на трудовия пазар на мъжете и 
жените от възрастовата група 55-64 години  следва да се разглеждат 
като съществени фактори. За съжаление твърде често при сегашните 
дискусии вниманието се фокусира изключително върху 
повишаването на законоустановената пенсионна възраст, а не се 
разглеждат истинските проблеми, като някои важни политически 
области и въпроси остават напълно завоалирани. 

При един следващ етап би могло да се проследи в каква степен 
развитието на коефициента на икономическа зависимост ще се 
отрази върху трансферните плащания. При това положение 
нарастването на производителността и повишаването на 
коефициента на заместване на доходите и на социалните плащания 
ще се окажат определящи фактори. 

Калкулаторът на “коефициента на зависимост” позволява да се 
направят и такива изчисления.  

 
Заключение  
 
– Коефициентите на демографска и икономическа зависимост 

трябва ясно да се разграничават, което често не се прави.  
– Коефициентите на икономическа зависимост са определено 

по-значими от коефициентите на демографска зависимост и следва 
да се поставят на преден план при дългосрочните прогнози. Досега 
общественият дебат по въпроса се фокусира почти изключително 
върху демографското развитие. 

– Използването на наличния трудов потенциал и 
повишаването на коефициента на заетост са съществени елементи за 
справяне с предизвикателствата, поставени от демографското 
развитие. Но често в публикациите за дългосрочната 
жизнеспособност на пенсионните системи този потенциал не се 
отчита или се разглежда само периферно.  

– По-високи равнища на заетост и по-качествени работни 
места биха допринесли значително да се ограничи бъдещото 
повишаване на коефициента на икономическа зависимост и така да 
са облекчи финансовото бреме в резултат от застаряването на 
населението. Освен това, подобна стратегия би позволила да се 
решат големите проблеми, с които се сблъсква нашето общество – 
трудно включване на младежите в пазара на труда, лошо 
приобщаване на възрастните работници на пазара на труда, 
безработица, инвалидност, липса на възможности за съвместяване на 
трудовия и личния живот и др.  



По-доброто използване на наличния трудов потенциал през 
следващите десетилетия изисква преди всичко:  

– Осигуряването/постигането на високо образователно и 
квалификационно равнище;  

– Създаването на необходимите условия за по-добър баланс 
между трудов и личен живот;  

– По-добро здравеопазване; 
– По-успешна интеграция на възрастните работници на пазара 

на труда (пригодени работни места към нуждите на възрастните 
работници и др.);  

– Намаляване на безработицата;  
– Превръщането на нежеланите mini-jobs и формите на 

несигурна и неформална заетост в постоянни работни места;  
– Балансирано разпределение на платения труд;  
– Справедливо разпределение на създадените блага. R 
 
 
50 % 

КОНГРЕСЪТ НА ЕКП В АТИНА – ТЪРСЕНЕ НА 
СТРАТЕГИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН 

МОДЕЛ 
 
Сравнително слабо коментиран от европейската преса, ХІІ 

Конгрес на Европейската конфедерация на профсъюзите (ЕКП) се 
проведе в Атина от 16 до 19 май т.г. Секретариатът избра този град, 
за да изрази солидарността на конфедерацията с гръцките синдикати 
и работници в борбата им срещу плановете за икономии на 
правителството, за да се удовлетворят изискванията на МВФ и 
Европейския съюз за намаляване на публичния дълг на Гърция. Този 
жест бе високо оценен от представителите на гръцките синдикални 
конфедерации, с изключение на комунистическото крило, което 
беше окичило главните транспортни артерии в Атина и подстъпите 
към конгресната зала с афиши “ЕКП-бюрократи, вървете си у дома!” 
Тази съпротива обаче остана съвсем изолирана и никакви мащабни 
обществени прояви не изразиха враждебност към присъствието на 
делегатите на ЕКП в гръцката столица.  

 
Новата икономическа и политическа обстановка  
 
На предишния си конгрес в Севиля (2007 г.) ЕКП издигна 

лозунга “Да минем в настъпление”, което тогава беше възприето 
като начален поврат в политиката й. Изминалите четири години 
показаха колко е трудно тази нова насока да бъде претворена на 



дело. На конгреса на ЕКП по-скоро преобладаваше усещането, че 
синдикалното движение понастоящем води отбранителна битка за 
защита на европейския социален модел от посегателствата срещу 
социалните придобивки и самите устои на различните национални 
системи за колективно договаряне. “Отпор и пълен напред” е един 
от лозунгите в приетия от конгреса план за действие 2011-2014 г. 

Това положение не е съвсем ново за европейското синдикално 
движение, което от години отслабва вследствие на кризата и на 
неолибералните политики. И все пак досега преобладаваше 
чувството, че ЕКП все още е способна да “ограничи щетите”, като 
договаря споразумения в европейски мащаб и постига известни 
политически успехи, позволили да се смекчат твърдите насоки на 
някои проекти на Европейската Комисия, като например 
мобилизацията й срещу проектодирективата Болкенщайн за 
либерализиране на услугите през 2005-2006 г. През първите 
десетилетия от своето съществуване и до председателството на Жак 
Делор, ЕКП можеше да разчита на подкрепа от Европейската 
комисия на реципрочна основа, която позволяваше да се запълни 
недостигът на демократична легитимност на Комисията. След 
оглавяването на Комисията от Жозе Барозо тези идилични времена 
отминаха. Новата Комисия се стреми да засили насоките за 
неолиберално дерегулиране на правителствата, без обаче да е 
склонна или да бъде в състояние да въведе компенсираща регулация 
в европейски мащаб. През първия етап на европейското обединение 
синдикатите получаваха косвена подкрепа и от юриспруденцията на 
Съда на европейските общности, който отчасти уравновесяваше 
тенденцията към икономическа дерегулация чрез утвърждаване на 
легитимността на социалната регулация в противовес. 
Неотдавнашните решения по делата Лавал, Викинг и Рюферт 
сложиха край на това балансиране, след като Съдът на Европейския 
съюз сега дава абсолютен приоритет на икономическата дерегулация 
спрямо социалната и синдикална регулация, включително и по 
отношение на основното право на стачка. В желанието да въведе 
нови правила за балансиране на бюджетите Комисията вече 
прекрачва без колебание определените й от Договорите прерогативи, 
които й забраняват да се намесва по въпросите за заплатите и 
синдикалното право. В рамките на “Пакт Евро плюс” тя сега 
препоръчва на държавите-членки да премахнат механизмите на 
колективното договаряне в публичния сектор, както и механизмите 
за определяне на минимални заплати, в резултат на което делът на 
заплатите ще намалее още повече при масово прилагане на политики 
за бюджетни икономии. Следователно, няма нищо чудно, че 
защитата на социалните придобивки и на системите за договаряне на 



заплатите стана централна тема в конгресните дебати в Атина. В 
крак с новото време, председателят Барозо дори не си направи 
труда, както обикновено, да поздрави лично конгреса, а изпрати на 
свое място комисаря по социалните въпроси.  
 
 

 
ЕКП и Конгресът в цифри 

 
ЕКП е основана през 1973 г. Понастоящем конфедерацията 

обхваща 83 синдикални конфедерации от 35 страни, в това число и 
нечленуващи в Европейския съюз, като Швейцария, Норвегия, 
Исландия, Лихтенщайн, Хърватия и Турция. Организации от Босна и 
Херцеговина, Сърбия и Македония имат статут на наблюдатели. 
Дванадесет европейски синдикални федерации също членуват в 
ЕКП.  

Броят на делегатите за конгреса се определя според обявената 
численост на всяка членуваща организация, но по формула за 
изчисление, която й осигурява минимално представителство. Всяка 
делегация може да включи допълнително до една трета от 
полагащата й се бройка като “заместници”. В Атина имаше общо 
434 национални делегати, като най-голяма беше делегацията от 
Италия (56), следвана от Германия (34), Испания (28) и Франция 
(28). Европейските федерации бяха представени от 97 делегати, като 
най-голяма беше делегацията на федерацията на услугите UNI-
Europa (20 делегата). Други структури като Комисията за жените, 
Комисията за младежта, федерацията на пенсионерите FERPA, 
Интеррегионалните синдикални съвети бяха представени с по десет 
делегата, но с уставно определено право на два гласа. Съветът на 
кадрите EUROCADRES също имаше десет представители, но без 
право на глас. 

Съставът на всяка делегация по пол следва по устав да 
“отразява” членския състав на представяната организация. По време 
на конгреса на участниците беше раздадена статистическа справка за 
разпределението на делегатите по пол. Според справката жените са 
били 40% от всички делегати, 42% от националните делегати, но 
едва 33% от делегатите на федерациите. Този процент непрекъснато 
нараства от 1995 г., когато едва 24% са били жени. По правило, 
колкото по-голям е броят на делегатите, толкова по-висок е 
процентът на жените. В Атина някои малочислени делегации 
направиха особено лошо впечатление, тъй като не включваха нито 
една жена. Такъв беше случаят с андорския синдикат USDA, 
кипърския турски синдикат TÜRK-SEN, гръцкия синдикат ADEDY, 



холандския MHP, словенския ZSS и турския  DISK. Броят на 
делегациите без жени непрекъснато намалява от 2004 г., когато е 
достигал все още 30.  

Времето за изказване на всеки делегат беше уставно 
ограничено на четири минути, но често беше свеждано до три 
минути от досегашната председателка на ЕКП, която ръководеше 
дебатите.  

Различните изказвания от трибуната очертаха почти пълно 
единодушие по въпроса какво отхвърля и срещу какво се бори 
синдикалното движение. Единодушие беше постигнато и при 
отхвърляне на националистическия уклон, и при осъждане на 
ксенофобските тенденции, както и при отстояване на европейското 
измерение като най-подходящо за синдикалната борба за по-добро 
икономическо и финансово регулиране. Но нито изготвените от 
секретариата документи, нито стотиците изказвания на делегатите 
не позволиха да се открои една наистина единна европейска 
стратегия в координация с националните стратегии.  
 

 
Планът за действие 2011-2014 г. 
 
Както и в миналото, конгресистите получиха обемист 

стратегически документ, изготвен от досегашния секретариат и 
озаглавен “Мобилизация за социална Европа. Стратегия и план за 
действие 2011-2014”. Документът съдържа 11 раздела, обсъждани и 
приети на пет полудневни сесии:  

1… за справедливо европейско икономическо управление;  
2… за качествени и устойчиви работни места;  
3… за ефективно финансово регулиране срещу хазартния 

капитализъм;  
4… за укрепване на европейския социален модел;  
5… за справедливи и устойчиви производствен модел и 

развитие;  
6… за повече равенство и социална кохезия; 
7… за справедлива и равноправна мобилност;  
8… за подобряване здравето и безопасността на работниците;  
9… за по-силна Европа на трудещите се и справедлива 

глобализация;  
10… за истински социален диалог на всички равнища;  
11… мобилизация за социална Европа.  
В раздел 11 фактически се разглежда въпросът за средствата, с 

които следва да се постигнат целите, тоест въпросът за самата 



стратегия. Това обаче е един от най-кратките раздели в плана за 
действие и той беше обсъден за 35 минути заедно с раздели 9 и 10.  

 
Битката с поправките  
 
Изложен “само” на 135 страници (плюс приложения), планът 

за действие 2011-2014 е малко по-сбит от приетия преди четири 
години в Севиля (230 стр.). Този по-кратък текст предизвика по-
малко предложения за поправки, но все пак те наброяваха около 250 
(срещу 575 в Севиля). Повечето от поправките целяха да се подобри 
формулировката на текста и бяха приети охотно от секретариата. 
Едва за 81 предложения (по-малко от една трета) секретариатът 
препоръча да бъдат отхвърлени. Чрез гласуване с вдигане на ръка, 
раздел по раздел, конгресът прие препоръките на секретариата с 
огромно мнозинство.  

В отделни случаи авторите на предложение за поправка 
настояха да бъде подложено на гласуване и тогава претърпяха пълен 
неуспех. Такъв беше случаят с швейцарските синдикати, които 
искаха да принудят секретариата да организира “европейска 
гражданска инициатива” (петиция) в подкрепа на европейска 
кампания срещу дъмпинга на заплатите и социалния дъмпинг. В 
приетия от конгреса текст в крайна сметка се заявява, че ЕКП “при 
необходимост” ще мобилизира трудещите се  против 
посегателствата на Европейския съюз срещу свободата за 
колективно договаряне. Досегашният генерален секретар, 
британецът Джон Монкс, заяви, че синдикатът разполага с по-
мощни средства от петициите, които са скъпоструващи от 
финансова и организационна гледна точка, без обаче да гарантират 
по-добри резултати от класическите средства за синдикална борба 
(стачки, демонстрации и др.).  

Както винаги, някои организации се откроиха с усилията си да 
внесат поправки в този текст. Над половината от предложенията 
бяха направени само от три страни – Испания (80), Португалия (48) 
и Швеция (37), следвани отблизо от Франция (31). Най-големият 
вносител на поправки беше испанският социалистически синдикат 
UGT (32), който надмина шампиона на поправките от Севилския 
конгрес, португалския комунистически синдикат CGT-IN (31 
поправки). Предвид броя на неговите членове, испанският баски 
синдикат ELA-SNV извърши истински подвиг с внесените си 26 
поправки. Традиционно белгийските и италианските синдикати 
внесоха единни предложения, съответно за 27 и 24 поправки. 
Направи впечатление, че френската Форс Увриер, обикновено 
вносител на множество поправки, в Атина възприе друга тактика, 



като не предложи нито една поправка, а се задоволи да подкрепи две 
поправки, предложени единно от петте френски организации-
членки. Следва да се отбележи също така, че почти всички поправки 
бяха предложени от организации на “старата Европа” (Западна 
Европа). От Източна Европа бяха внесени само 8 поправки – четири 
от Полша (Солидарност), три от Чехия (CMKOS) и една от Унгария 
(LIGA), към които трябва да се добави една турска и една кипърска 
(единна) поправка. Само четири от дванайсетте европейски 
синдикални федерации-членки на ЕКП предложиха поправки - FEM 
(металургия) внесе дванайсет, FETBB (строителство) и ETF 
(транспорт) общо осем,  и EPSU (обществено обслужване) две. 

По-съществен от броя поправки, които могат да засягат 
въпроси от различно значение, е броят на поправките, срещнали 
отпор от секретариата, а оттук – и на Конгреса. Това позволява да се 
изчисли “коефициент на неуспеха” (брой отхвърлени предложения/ 
брой внесени предложения). В Севиля рекордният коефициент на 
неуспеха беше постигнат от Форс Увриер. В Атина най-високи 
коефициенти на неуспех бяха постигнати от скандинавските 
синдикати, както следва – шведският синдикат LO-S (78 %), 
финландският синдикат SAK (60 %), датският синдикат LO-S (52 %) 
и вторият шведски синдикат SACO (50 %). Баският синдикат ELA-
STV също достигна висок коефициент на неуспех (42 %). Следва да 
се има предвид, че изготвеният от секретариата текст често е вече 
плод на компромис между различните ориентации, между които 
секретариатът не е пожелал (или могъл) да вземе категорично 
страна. Оставените “висящи” въпроси в значителна степен са 
същите, по които Конгресът в Севиля не можа да вземе твърдо 
решение с надеждата, че по-нататъшните дебати ще внесат някаква, 
по възможност единодушна, яснота. Тази надежда обаче не се 
оправда в Атина. По определен брой въпроси позициите останаха 
твърде противоположни. Такъв например е трънливият въпрос за 
минималната заплата.  

 
Атинският манифест 
 
Програмен документ от ключово значение за следващите 

четири години, озаглавен “Атинският манифест”, беше изготвен от 
секретариата и гласуван от конгреса без възможност за поправки. 
Манифестът започва с констатация по основния проблем за 
европейските синдикати: “ (…) финансовата криза, разтърсила 
Гърция, Ирландия и Португалия, и по-общата политика за строги 
икономии в други държави-членки оказват натиск за намаляване на 
заплатите, обществените услуги, социалното осигуряване, пенсиите 



и условията на труд и живот”. Проектът за “Пакт Евро плюс”, с 
натиска за намаляване на заплатите в публичния сектор и върху 
минималните заплати е “напълно неприемлив” за ЕКП, която 
обявява, че ще води кампании по следните теми: 

- автономията на социалните партньори в колективното 
договаряне и определяне на заплатите трябва да бъде спазена;  

- заплатите са двигателят на икономиката и водят до растеж и 
работни места;  

- покупателната способност на заплатите и възнагражденията 
на трудещите се трябва да се повиши чрез увеличения в зависимост 
от инфлацията и производителността, при запазване на 
съществуващите системи на индексация; 

- правилата относно публичния дълг следва да се нагодят така, 
че да не се предизвика рецесия с мерки за строги икономии.  

ЕКП ще се бори за  “европейски New Deal” и за “европейско 
икономическо управление в служба на народите, а не на пазарите”. 
Този New Deal трябва да включва : 

- налог върху финансовите транзакции;  
- хармонизиране на корпоративния данък;  
- минимални данъчни ставки за предприятията; 
- действия за въвеждане на евро облигации.  
Сред двайсетте изложени в този документ изисквания 

фигурират някои конкретни искания, като: 
- включването на „протокол за социален напредък” в 

ревизирана директива за командированите работници и в проекта за 
уреждане на вътрешния пазар, познат с наименованието „Монти ІІ”, 
с който ще се гарантира предимство на основните права, като 
правото на стачка, спрямо икономическите свободи в европейските 
договори; 

- правото на стачка по транснационални въпроси; 
- специална трудова камара в Европейския съд.  
Манифестът завършва с пожелание за максимално използване 

на средствата, с които разполага ЕКП, а именно: 
- кампании и мобилизация на трудещите се; 
- институциите на ЕС, най-вече Европейския парламент; 
- социалния диалог с работодателите; 
- алианси с „гражданското общество”; 
- тристранните срещи на върха по социалните въпроси.  
 
Бъдещият стратегически дебат  
 
Редът, в който са изброени средствата в Манифеста, разкрива 

известна новост в действията на ЕКП, но все още не се среща анализ 



нито за съгласуването на тези средства, нито за съгласуването между 
национални и европейски действия, с други думи, липсва наченка на 
истинска средносрочна стратегия. Досегашният секретариат започна 
такъв анализ, но поради срещнатата съпротива от страна на някои 
членове, се задоволи с прилагане към Плана за действие на 
„дискусионен документ” с наглед безличното заглавие „Към 
европейски пазар на труда?”. В началото на този документ се 
припомня откритият на Конгреса в Севиля дебат между френските и 
белгийски синдикалисти, от една страна, и скандинавските и 
италиански синдикалисти, от друга. За да се предотврати социалният 
дъмпинг в Европа, едните настояват да се въведе европейска 
минимална заплата или „съгласуван механизъм или обща формула 
за определяне на минимални заплати на национално ниво”, докато 
другите, които в национален мащаб нямат минимална заплата, се 
боят, че с въвеждането на подобен минимум ще се подронят устоите 
на националното колективно договаряне. Понастоящем обаче 
Европейският съвет на министрите и Европейската комисия искат да 
уеднаквят формирането на заплатите, като следят разходите за труд 
на единица продукция, контролират минималните заплати и 
отслабят механизмите на колективното договаряне. При това 
положение, се твърди в документа, вече не е достатъчно да се 
отстоява националната автономия на колективното договаряне, 
трябва да се намерят нови форми за съгласуване и взаимодействие 
между националните нива и европейския мащаб.  

В документа се изхожда от констатацията, че колективното 
договаряне е сърцевината на синдикалната дейност, чиято цел е да 
се избегне взаимната конкуренция и да се подобрят преговорните 
позиции спрямо предприятията. Европейската икономическа 
интеграция подрива националните системи за определяне на 
заплатите. Свободното движение на стоки, услуги и капитали 
позволява на предприятията да поставят работниците в конкуренция 
отвъд границите. Синдикатите са изправени пред 
предизвикателството да издигнат принципа „всички заедно” на 
европейско равнище, за да се намали конкурентният натиск върху 
заплатите. Към главната цел – да се предотврати взаимната 
конкуренция между работниците, особено в еврозоната, сега се 
прибавя и друга цел – да се допринесе за „дозиране на 
макроикономическите политики, насърчаващи заетостта”, така че 
чрез „отговорни” стратегии по заплащането да се накара 
Европейската централна банка да фиксира ниски лихвени проценти, 
за да се стимулират инвестициите и растежът. Според документа, 
натискът на правителствата от еврозоната и на Комисията ще 
наложи някои членове на ЕКП да преразгледат позициите си.  



В документа се поставят редица въпроси: “Реалистични ли са 
опитите на ЕКП да защити националните системи от натиска на 
единния европейски пазар?” Достатъчни ли са протокол за социален 
напредък, уредба Монти ІІ и ревизирана директива за 
командированите работници? “Можем ли да предвидим 
възможността тези мерки да бъдат допълнени с по-общоевропейски 
подход, за да се установи по-широк спектър от общи минимални 
норми по примера на приетите от МОТ и по-развитите държави в 
ЕС?”. В документа са представени три предложения: 
- рамкова директива за изграждане на обща система за 

колективно договаряне, включваща минимални заплати, 
равноправно разпределение на печалбата от повишената 
производителност, осигуряване на равнопоставеност за 
жените и работниците-мигранти, както и задължително 
договаряне по заетостта и условията на труд при промени в 
предприятието; 

- участието на наемните работници в управителните съвети 
на предприятията; 

- годишен доклад за спазването на новите трудови норми, 
който ще се представя на европейска трипартитна 
конференция.  

За да постигне напредък в това ново направление, ЕКП трябва 
да подобри съществуващата стратегия за координиране на 
колективното договаряне, като приобщи синдикалните федерации, 
така че да се формулират общи искания и да се организират общи 
действия. Тези предложения не бяха подложени на същински дебат 
в Атина, но ще видим дали новият секретариат ще се заеме с този 
проект и ще организира нужното обсъждане по въпроса.  

 
Новият секретариат  
 
Досегашният секретариат на ЕКП беше почти напълно 

обновен в Атина. От седемте първоначални члена четирима 
напуснаха по време на четиригодишния си мандат:  

- Райнер Хофман, заместник генерален секретар, през 2009 г. 
стана областен секретар за Северен Рейн-Вестфалия на федерация 
IG BCE (мини, химия, енергетика); 

- Мария Елена Андре, заместник генерален секретар, през 2009 
г. стана министър на труда в португалското социалистическо 
правителство; 

- Кателин Пасшие през 2010 г. пое колективното договаряне в 
холандската синдикална конфедерация FNV; 



- Валтер Черфеда през 2010 г. стана заместник-председател на 
новата Фондация Бруно Трентин, създадена от италианската 
синдикална конфедерация CGIL. 

За водене на текущите дела останаха само трима секретари : 
- Джон Монкс, британец, генерален секретар от 2003 г., бивш 

генерален секретар на Конгреса на британските трейдюниони TUC 
(1993-2003). Той не се кандидатира за новия секретариат, тъй като 
през 2010 г. получи благородническа титла от английската кралица и 
понастоящем е член на Камарата на лордовете (горната камара на 
английския парламент);  

- Жоел Декайон, французин, конфедерален секретар на ЕКП от 
2003 г. и заместник генерален секретар от 2009 г. Бивш железничар, 
завеждащ отдел Европа във френската CGT от 1991 г. и работил за 
влизането й в ЕКП през 1999 г., той не се кандидатира за новия 
секретариат; 

- Йозеф Ниемец, поляк, конфедерален секретар на ЕКП от 
2003 г. и заместник генерален секретар от 2009 г. След завършване 
на романска филология и работа в предприятие за електроника става 
съосновател на синдиката “Солидарност” през 1980 г. и ръководи 
синдиката от 1992 до 2003 г. Той е единственият член на предишния 
секретариат, пожелал да се кандидатира за нов мандат.  

Новоизбраният от конгреса в Атина секретариат има следния 
състав: 

- Бернадет Сегол, французойка, родена през 1949 г., генерален 
секретар. Завършила философия в Тулузкия университет, работила 
през цялата си трудова кариера в международното и европейското 
синдикално движение, първо като асистент на генералния секретар 
на Международната федерация на текстилните работници (1974-
1985), след това като секретар на Euro-FIET, регионалната 
организация на FIET (Международна федерация на служителите в 
търговията, финансите и други услуги), а след влизането на FIET в 
новата международна федерация UNI – като генерален секретар на 
UNI-Europa (2000-2011). В новия екип тя ще отговаря за 
икономическата, валутната и данъчната политика, в т.ч. и за 
финансовото регулиране; 

- Йозеф Ниемец, поляк, роден през 1955 г., преизбран за 
заместник генерален секретар. Той ще отговаря за пазара на труда, 
европейската политика по заетостта и изследователската дейност; 

- Патрик Ищер, белгиец, роден през 1953 г., избран за 
заместник генерален секретар. Икономист, член на 
социалистическия синдикат FGTB, започва трудовата си кариера в 
изследователската дейност  и в администрацията, през 1991 г. е 
избран за генерален секретар на Европейската профсъюзна 



федерация на работещите в текстилната, шивашката, обувната и 
кожарската промишленост (FSE-THC), а от 2009 г. съвместява този 
пост с поста генерален секретар на Международната федерация на 
работещите в текстилната, шивашката и кожарската промишленост 
(FITTHC). Той ще отговаря за социалния диалог и “гъвкавата 
сигурност”; 

- Клаудия Мене, германка, родена през 1962 г., завеждала 
департамента за равни шансове и политиката за работа с жените и 
семейството в немската конфедерация DGB (2006-2011). Завършила 
история, тя започва трудовата си кариера като изследовател, след 
това като щатен член на работническия съвет в Опел и в различни 
немски профсъюзни федерации. Ще отговаря за социалната защита, 
равенството на половете, правата на лесбийките, гейовете, 
бисексуалните и транссексуалните, инвалидите, домашните 
работници и за информирането-консултирането-работническото 
участие;  

- Лука Визентини, италианец, роден през 1969 г., досега 
генерален секретар за област Фриули-Венеция Джулия на 
италианската профсъюзна конфедерация UIL (1996-2011) и 
председател на Интеррегионалния синдикален съвет на Фриули-
Венеция Джулия, Венеция и Югозападна Хърватия. Завършил е 
италианска литература и се изявява и като писател. Ще отговаря за 
координирането на колективното договаряне, за икономическата и 
социална кохезия (регионална политика), за работниците мигранти и 
за обучението през целия живот;  

- Вероника Нилсон, шведка, родена през 1971 г. Икономистка, 
започва трудовата си кариера в различни администрации, от 1996 г. 
работи за шведската синдикална конфедерация TCO. През 1997-1998 
г., а след това през 2008-2009 г. е заместник ръководител на бюрото 
на шведските синдикати в Брюксел. От 2001 до 2008 г. работи на 
щат в TUAC, Консултативната синдикална комисия към ОИСР в 
Париж. През 2009-2010 г. работи на щат в Брюксел в Европейската 
синдикална федерация на обществените услуги (FSESP), а от 2010 г. 
– в ЕКП. Тя ще отговаря за вътрешния пазар, обществените услуги, 
работното време, временната работа, командированите работници, 
програмата “По-добро законотворчество” и за синдикализацията;  

- Джудит Киртън-Дарлинг, британка, родена през 1977 г. в 
Танзания. Завършила политология, започва кариерата си през 2001 г. 
като изследовател в Европейския синдикален институт (ETUI). 
Става щатен сътрудник в UNI-Europa (2003-2007), след това в 
британския синдикат Amicus (2007-2008) и накрая в Европейската 
федерация на металурзите FEM (2008-2011). Ще отговаря за 



индустриалната политика, преструктурирането, околната среда, 
здравословните и безопасни условия на труд.  

Кандидатите бяха избрани с тайно гласуване и получиха от 
88% (Вероника Нилсон) до 95% от гласовете (Джудит Киртън-
Дарлинг), като новият генерален секретар Бернадет Сегол получи 
подкрепата на 93 % от гласувалите. По-нисък е само резултатът на 
Йозеф Ниемец (83 %), вероятно защото беше единственият 
кандидат, познат на преобладаващото мнозинство конгресисти, и 
защото през осемгодишната си работа в секретариата си е създал 
солидни врагове в някои национални синдикати.  

Прави впечатление, че новият секретариат е съставен в своето 
мнозинство от жени. За първи път жена е избрана за генерален 
секретар. Втората особеност, която се набива на очи, е, че 
секретариатът е съставен само от висшисти. Делът на висшистите 
винаги е бил висок в секретариатите на ЕКП.  Този факт не е 
изненадващ, като се има предвид, че в началото работата на ЕКП се 
състоеше главно в лобиране в Европейската комисия, което 
изискваше от синдикалните ръководители висока експертна 
компетентност и добри езикови познания (отначало на френски, 
понастоящем най-вече на английски). Прави впечатление и големият 
брой конфедерални секретари, работили главно, дори единствено, в 
европейски институции. Този факт също не е изненадващ, като се 
има предвид, че работата на европейски синдикалист изисква добро 
познаване на европейските теми. Забелязва се тенденция към 
изграждане на европейски експерти и образуване на “технокрация”, 
а не просто на “бюрокрация”, както бяха наречени работещите в 
ЕКП от гръцките комунисти. Тази тенденция крие опасност от 
отдалечаване от корените на синдикализма поради непознаване на 
синдикалните култури и липса на организационни връзки с 
националния и местен синдикален живот. В този смисъл е 
притеснително, че само трима от сегашните конфедерални секретари 
– Йозеф Ниемец, Лука Визентини и Калудия Мене – в значителна 
част от трудовата си дейност са заемали отговорни постове в 
национални синдикални организации.  

Накрая следва да се отбележи и разпределението на постовете 
по географски и политически признак. От създаването на ЕКП през 
1973 г. конфедералните секретари обикновено бяха представители 
на големите страни в Стара Европа, със символично отваряне към 
новите страни-членки в ЕС (Португалия, Финландия, Полша). Това 
разпределение се запази и на Конгреса в Атина, но със засилване на 
северноевропейската доминанта, след като на мястото на португалка 
в секретариата влезе шведка. Символично балансът север-юг беше 
възстановен с избора на Игнасио Фернандес Токсо, генерален 



секретар на испанския ляв синдикат Работнически комисии (CCOO), 
за председател на ЕКП, на мястото на бившата председателка, 
шведката Ваня Лундби-Ведин, председателка на LO-S. Въпреки че 
според изискванията за синдикална независимост политическата 
принадлежност или ориентация на конфедералните секретари рядко 
е била публично оповестявана, досегашният секретариат клонеше 
ясно наляво – социалистическа левица с ляво-католически елемент 
(Солидарност). Преобладаващата лява насоченост изглежда се е 
запазила, въпреки че все още липсват точни сведения за 
политическата ориентация на повечето новоизбрани членове на 
ръководството1 . 
 

 
 
 
Ползвани източници: 
 

1) Politiques économiques et de l’emploi en Europe, www.etui.org  
septembre 2011 

2) Конгресни документи  
3) Синдикална преса 
4) http://www.etuc.org 
5) Chronique internationale de l'IRES - n° 131  

 

                                                 
1 Изборът на италиански синдикалист от центристки ориентираната 
конфедерация UIL на мястото на друг италианец от най-голямата лява 
конфедерация CGIL сам по себе си не е многозначителен, тъй като е свързан с 
ротационния принцип, възприет от трите конфедерации, които на европейско 
равнище продължават да следват единна политика, въпреки настъпилия разрив 
в тяхното единство в национален мащаб  


