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„РАБОТЕЩИТЕ БЕДНИ” КАТО ХИБРИДНА МОНЕТАРНА
КАТЕГОРИЯ – ДИСКУСИЯ И ПРОЯВЛЕНИЕ

Доц. д-р Христина Благойчева

Дълги години се е считало, че бедността е присъща само на неактивните
лица, с прилежащото допускане, че тя се дължи на тяхната неспособност за
труд (поради старост или инвалидност) или ленивост. От там се е налагал из-
водът, че липсата на работа е обясняващ фактор за бедността и следователно,
наличието й е основният начин за излизане от бедност.

Днес възгледите се променят и в развитите общества започва да се отчи-
та фактът, че дори и заетите лица (ако са с ниски доходи) могат да бъдат изло-
жени на риска от изпадане в бедност. „Работещи бедни” възниква като хибрид-
на категория, признаваща съществуването на доходна бедност, дори и при нали-
чие на заетост. Терминът става все по-често използван в съвременна Европа
не само от политиците, но и от академичната общност, провокирайки множе-
ство изследвания в тази област1, които често се разминават по отношение на
характеризирането му.

Целта на тази статия е да систематизира отделните параметри, дефини-
ращи категорията „работещи бедни” в европейски мащаб и да изследва разме-
рите на проявлението й конкретно за нашата страна.

1. Дефиниране на категорията „работещите бедни”

Съществува едно общо схващане, че заетостта е най-добрият начин за
справяне с бедността. Въпреки това, през 2008 г. 8,5% от заетото население на
ЕС попада в категорията „работещи бедни”. Най-висок е процентът в Румъния
(17,5%), следван от този в Гърция (14,3%), Полша и Португалия (и двете с по
около 12%), а най-нисък – в Чешката република (3,6%). В България нормата на
бедност сред работещите е 7,5%, което поставя страната ни на 18-то място в

1 Виж: Nolan, B., I. Marx. Low Pay and Household Poverty. In Gregory M. et al. (eds.), Labour Market
Inequalities: Problems and Policies of Low-wage Employment in International Perspective. Oxford:
Oxford University Press, 2000.; Andreв, H. J., Н. Lohmann. The Working Poor in Europe. London:
Edward Elgar, 2008.; Lohmann, H. Welfare States, Labour Market Institutions and the working Poor:
A Comparative Analysis of 20 European Countries, European Sociological Review, 25 (4), pp. 489-
504.; Crettaz, E. Fighting Working Poverty in Post-industrial Economies. Causes, Tradeoffs and
Policy Solutions, Cheltenham, UK: Edward Elgar, 2011.; Maitre, B., В. Nolan, С. Т. Whelan. Low Pay,
In-Work Poverty and Economic Vulnerability: A Comparative Analysis using EU-SILC, The Manchester
School, 80, pp. 99-116.; Kenworthy, L. Progress for the Poor, Oxford: Oxford University Press, 2011.
; Van Lancker, W. The European World of Temporary Employment: Gender and Poor?, Oxford:
Oxford University Press, 2012. и др.
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ЕС по този показател.2 Икономическото развитие обуславя промяна в струк-
турните елементи на заетостта и нарастваща поляризация на трудовия пазар
между нискоквалифицираната и висококвалифицираната работа. Създават се
предпоставки за появата на нови рискове от бедност сред заетото население. В
доклада на Европейската комисия за 2011 г. се отбелязва: „Въпреки, че е ясно,
че заетостта е най-важния фактор за превенция срещу бедността, вярно е също
и че феноменът на монетарната бедност сред заетите е въпреки всичко твърде
реален.”3

Признанието за съществуването на този феномен налага необходимостта
от формулиране на основните параметри, които го дефинират и обуславят, и
прецизиране на вариантите за справянето с него. Оказва се, обаче, че дефини-
рането на работещите бедни не е лесна задача.

Въпреки, че е често използвана в публичните дебати и аналитичните из-
следвания, тази категория отразява множество и вариращи профили, проявява-
щи се при различни ситуации. Затова и в световната икономическа литература
липсва единна дефиниция. Различията се проявяват при отделните характери-
зиращи моменти: кой се счита за работещ; какво е национално възприетото
ниво на доход, под което лицето ще се определя като бедно; към каква единица
ще отнесем спечелените трудови доходи – към самия работник или пропорцио-
нално на членовете на домакинството, към което той принадлежи. Например,
Световната организация на труда дефинира работещите бедни като онези, кои-
то работят и принадлежат към бедни домакинства4. Така се извеждат две ста-
тистически единици – индивидите и домакинствата. Индивидите са основата
за установяване на класифицирането „работещ” или „неработещ”. От друга
страна, домакинството се счита за базата, на която се извежда класифициране-
то като „беден” или „не беден”. В някои изследвания дефиницията за „работе-
щи бедни” се разширява до всички, които живеят в бедни домакинства където
поне един от членовете е зает с работа5.

Самото дефиниране на заетостта създава неопределеност. Може ли да се
характеризира като заето лице, което е работило например само 10 часа през
месеца? Какъв е достатъчният брой на отработените часове? Подобна е и
ситуацията във връзка с доходите. Дали всяко заето лице, чиито нетни доходи
са под възприет праг на бедност, ще се счита за бедно? Дали индивидуалното
измерване на финансовата обезпеченост е достатъчно? В крайна сметка,
възможно е другият семеен партньор да получава висока заплата, която да
компенсира общия размер на доходите на база домакинство. Компенсиращо
влияние могат да окажат и получаваните социални трансфери. Възможен е и
2 EUROSTAT Newsrelease, 190/2010, Income and Living Conditions in Europe: In the EU27, 116

Million People Were at Risk of Poverty or Social Exclusion in 2008, EUROSTAT, 13 December 2010.
3 European Commission, Employment and Social Developments in Europe 2011, Publications Office of

the European Communities: Luxembourg, 2011.
4 ILO, World Employment Report 2004-2005, Geneva, 2004, p. 24.
5 Majid, N. The working Poor in Developing Countries. International Labour Review, Vol. 140, No. 3,

2001, p. 31.
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обратният случай. Ако едно лице получава високи доходи, то не би трябвало да
се отчита като бедно. Но когато другите членове на домакинството не работят
и дохода му се разпределя между тях, тогава всички ще слязат под линията на
бедност. Това са все въпроси, на които още няма единен отговор. В табл. 1 са
изведени основните дефиниции, които се прилагат в световната литература.
Въпреки, че изглеждат сходни, те се основават на различни гледни точки за
комбинацията от заетост и доходна бедност.

Таблица 1

Дефиниции за „работещи бедни” в световната литература

Страни Източник Дефиниция на
зетостта Праг на бедност

ЕС
Eurostat -наети за поне 15 часа в

месеца
-най-често повтарящият
се статус на активност в
последната година

Нискодоходен праг: по-
малко от 60% от
медианния еквивалентен
доход на домакинството
(Относителна
монетарна бедност)

Франция
-Institut National
de la Statistique et
de l’Economie
(INSEE)
-Academics
National Action
Plan for Social
Inclusion 2001-
2003/2003-2005

-индивиди, прекарващи
поне 6 месеца в
годината на трудовия
пазар (работещи или
търсещи работа);
-работещи поне 6
месеца;
-имали работа поне
един месец в годината.

Нискодоходен праг: по-
малко от 50% (обичайно
60-70%) от медианния
еквивалентен доход на
домакинството
(Относителна
монетарна бедност)

Белгия National Action
Plan for Social
Inclusion 2001-
2003/2003-2005

-индивиди, прекарващи
поне 6 месеца в
годината на трудовия
пазар (работещи или
търсещи работа);
-работещи поне 6
месеца;

Нискодоходен праг: по-
малко от 60% от
медианния еквивалентен
доход на домакинството
(Относителна
монетарна бедност)

Швейцария -Swiss Federal
statistical Office
-Academics

-всички „активни”
индивиди, без значение
колко часа са
отработили; или
-всички индивиди на
пълно работно време
(т.е. 36 часа или повече
седмично).

Административно
определена базисна
социалноосигурителна
норма (Монетарна
административна
бедност)
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Източник: Peсa-Casas, R., М. Latta. Working Poor in the European Union,
European foundation for the Improvement of Living and Working Conditions,
2004, p.7.

САЩ US Census Bureau
(USCB)

Общият брой часове,
изработени от
членовете на
семейството, които са
повече или поне равни
на 1750 часа в годината
(44 седмици)

Федерално определена
линия на бедност
(Абсолютна монетарна
бедност)

US Bureau of
Labour Statistics
(USBLS)

-индивиди, прекарващи
поне 6 месеца (27
седмици) в годината на
трудовия пазар
(работещи или търсещи
работа);

US Researchers in
general

-заети средно поне 1000
часа;
-или дефинициите на
USCB и USBLS

По-малко от 125%-150%-
200% от федерално
определената линия на
бедност (Абсолютна
монетарна бедност)

Канада National Council
of Welfare (NCW)

Повече от 50% от
общия семеен доход се
формира от заплати,
получени доходи или
самонаетост

Нискодоходни лимити,
определени в
статистиката на Канада
(Абсолютна монетарна
бедност)

Canadian council
on Social
Development
(CCSD)

Лица в работоспособна
възраст, имащи поне 49
седмици заетост на
пълно (поне 30 часа
седмично) или непълно
работно време

Относителен
нискодоходен праг,
определян от CCSD
(Относителна
монетарна бедност)

Canadian Policy
Research
Networks (CPRN)

Работещи на пълно
работно време през
цялата година

Относителен
нискодоходен праг: по-
малко от $20 000 за
година (Относителна
монетарна бедност)

Австралия Social Policy
Research Centre

Всички “активни”
индивиди, без значение
колко часа са
отработили

Абсолютна линия на
бедност на Хендерсън6

(Абсолютна монетарна
бедност)

6 Абсолютната линия на бедност на Хендерсън е развита от проф. R. F Henderson през 70-те
години на ХХ век, докато е ръководел Австралийската правителствена комисия по бедност.
Неговата широко използвана формула изчислява сумата на парите, от които индивидите или
семействата се нуждаят, за да покрият базисните си жизнени нужди.
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Забелязват се вариации и в двата характеризиращи параметъра – заетос-
тта и прагът, под който лицето ще се счита за бедно – не само между различни-
те страни, но и между дефинициите на отделните институции в една и съща
страна. Определянето на това, кой е зает, стига в двете крайности – от работе-
щи на пълно работно време през цялата година (Канада), през работещи или
търсещи работа през определен период от време (ЕС, Франция, Белгия, САЩ,
Канада), до изискването да са „активни”, без значение колко часа са отработи-
ли (Швейцария, Австралия). Дефиницията на NCW в Канада обвързва заетос-
тта с домакинството, чрез изискването повече от 50% от общия семеен доход
да се формира от заплати, получени доходи или самонаетост.

Съществува и значителна вариация относно характеризирането на това,
кой се определя като беден, отразяваща двата главни клона при дефинирането
на монетарната бедност – относителният или абсолютният възглед7.

При съвкупното разглеждане на характеризиращите параметри, прилагани по
света, може да се очертае една хетерогенна картина. Тя показва, че в категорията
на работещите бедни могат да бъдат включени много групи лица. Тези групи вари-
рат не само по отношение на техния състав, но и във връзка с индивидуалните и
домакинските характеристики. Налага се изводът, че при дефинирането трябва да
вземем предвид няколко параметъра: трудов статус (постоянен или временен тру-
дов договор), интензитет на работа (пълно или непълно работно време), доход на
отделния индивид, и (задължително) глобалния такъв на домакинството. Така ще
се отчетат и доходите, осигурявани от другите членове на домакинството, както и
различните източници на доход – собствен капитал, социални трансфери и др.

2. Фактори, произвеждащи бедност сред работещите

Въпреки разнородността на представените дефиниции, можем да изведем
три, общи за тях, фактора, продуциращи „работещи бедни” – ниската трудова
интензивност, размерът на домакинството и ниските трудови доходи.

Може да се предположи, че засегнати от бедност по време на работа са
най-често лицата с ниска квалификация и тези, които не са с пълна трудова зае-
тост – сезонна, временна, почасова или на непълно работно време. Същевремен-
но, разпределението на доходите сред заетите лица, като цяло, може да бъде
обяснено чрез индивидуалните им характеристики и спецификите на трудовите
пазари, както и с други фактори. Така, бедност сред тях може да се прояви не
само, когато те са временно или почасово заети, а и в случаите на постоянни
договори, с пълно работно време. Таблица 2 представя една картина на работе-
щите бедни в страните от ЕС през 2008 г. по трудов статус (т.е. в зависимост от
това, дали са назначени на постоянен или на временен трудов договор).

7 Относителният възглед използва линия на бедност, установена като част от медианния или сред-
ния доход, или разходите за потребление на населението като цяло, необходими за осигуряване
на определен стандарт на живот. Абсолютният възглед дефинира бедността на основата на спо-
собността на домакинството да закупи съвкупност от стоки или услуги, определени като мини-
мум за поносим стандарт на живот.
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Таблица 2

Норма на риск от бедност по трудов статус (%), 2008 г.

Източник: Wolf, P. 17% of EU Citizens were At-Risk-of-Poverty in 2008,
EUROSTAT, Statistics in Focus, No 9/2010.

Таблицата показва, че във всички страни от ЕС съществува риск от бед-
ност сред заетите лица, като проблемът е по-сериозен при тези, работещи на
временен договор. Относителният дял на постоянно заетите, които са с доходи
под официално приет за страната праг, се движи в интервала от 3 до 6%. Про-
центът е по-висок само в Латвия (10%), Люксембург (9%) и Литва (7%). Същев-
ременно с изключение на няколко страни (Австрия, Естония, Малта, Холандия и
Чешката Република), относителният дял на бедните, работещи на непълно вре-
ме е двуцифрено число. Това отново идва да покаже, че заетостта, само като

Заети лица
Общо Постоянен договор Временен договор

ЕС-27 8 5 13
Австрия 6 5 8
Белгия 5 3 11
България 7 6 16
Великобритания 9 : :
Германия 7 5 14
Гърция 14 5 16
Дания 5 4 :
Естония 7 6 5
Ирландия 6 3 12
Испания 11 5 14
Италия 9 6 16
Кипър 6 5 18
Латвия 11 10 18
Литва 9 7 14
Люксембург 9 9 15
Малта 5 4 5
Полша 12 5 13
Португалия 12 7 11
Румъния 17 5 22
Словакия 6 5 11
Словения 5 4 10
Унгария 5 4 12
Финландия 5 3 13
Франция 7 4 12
Холандия 5 4 4
Чешка Република 4 2 6
Швеция 7 5 18
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отчетен показател, не е разрешение на проблема с бедността. Затова, като
критерий в горепосочените дефиниции за бедност, би следвало да се обърне
повече внимание и на показателя продължителност и качество на заетостта.
Същевременно, е важно да се разбере, че ако някой получава ниски доходи, тъй
като работи на непълно работно време, механизмът водещ до бедност въпреки
работата, може да не е ниската заплата, а по-скоро слабото включване към
работната сила.

Получаваните трудови доходи са едно от най-важните измерения за каче-
ството на положената работа. Те са основната изгода във връзка със заетост-
та, която има стойност за работещите и най-многостранния инструмент за дос-
тигане на различни други цели. Много често са и в тясна асоциация с други
обективни и субективни измерения на качеството на труда.

Повишаването на нивото на качествена заетост беше поставено като цен-
трален момент в Лисабонския дневен ред8. Проследяването на амбициозните
цели по отношение на заетостта в Стратегия Европа 2020 показват, че внимани-
ето в тази насока не намалява9. Същевременно по-нататъшното увеличаване
на участието в трудовата дейност ще доведе на трудовия пазар и лица с по-
ниско образование и умения. Някои преценки показват, че е малко възможно
бъдещите нараствания на заетостта, сами по себе си, да ограничат относител-
ната монетарна бедност сред работещите, ако се запазят сегашните институ-
ционални постановки.10 В този контекст от практическо значение е да се насочи
по-голямо внимание към институциите и средствата, подпомагащи осигурява-
нето на една, макар и минимална, доходна защита на работещите, както и към
възможността за въздействие върху качеството на работната сила.

Mинималните работни заплати и тяхното влияние за редуциране на бедно-
стта сред работещите, са конфликтен обект. Техните поддръжници (предимно
професионалните съюзи) ги считат за важна мярка, подобряваща стандарта на
живот на работещите. Опонентите им считат, че налагането на минимална зап-
лата увеличава безработицата сред нискоквалифицираните работници11. Ако се
съобразим едновременно с двете гледни точки, трябва да отбележим, че
ефектът на минималната заплата, зависи от равнището, на което тя е установе-
на и от това, дали води до значителна промяна в диференциацията на доходите.
Ако размерът £ е нисък, тя ще има слаб негативен ефект върху осигуряването
на работа и заетостта на нискоквалифицираните работници, но ще има и нисък
позитивен ефект върху намаляване на броя на работещите бедни. В обратния
случай, ако размерът £ е висок, тя ще окаже значително въздействие и в двете

8 Cantillon, B. The Paradox of the Social Investment State; Growth, employment and Poverty in the
Lisbon agenda, Journal of European Social Policy, 21 (5), 2011, pp.432-449.

9 Marlier, E., D. Natali, R. Van Dam. Europe 2020: Towards a More Social EU?, Brussels: Peter Lang,
2010.

1 0 Marx, I., P. Vandenbroucke, G. Verbist. Can Higher Employment Levels Bring Down Poverty in the
EU? Regression Based Simulations of the Europe 2020 Target, IZA, Discussion Paper No. 6068.

1 1 Working Poor in Europe. European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions,
2010, p. 15.
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отношения. Затова трябва да се търси компромисен вариант – например, тя да
бъде позиционирана около нивото на бедност.

Все пак наличието на нормативно установена минимална работна заплата
е призната мярка в подпомагане на доходната защита за работещите в много
страни. През 2010 г. 20 страни-членки на ЕС, имат национална, правителствено-
установена, минимална работна заплата. Кипър има задължителна минимална
заплата само за някои сектори. Останалите шест страни (Австрия, Дания, Фин-
ландия, Германия, Италия и Швеция) нямат установена чрез закон минимална
заплата, но имат секторни, колективно договорени, норми на минимално запла-
щане. В САЩ е установена минимална федерална работна заплата, а някои от
щатите са възприели дори по-високо от нея ниво. В Евросъюза съществува
значителна вариация в нивата на минималната заплата, като относителен дял
спрямо средната работна заплата (между 30 до 50%)12.

Третата предпоставка, водеща до бедност, е наличието на голямо домакин-
ство с повече деца. Да имаш три или четири деца е опасен избор за домакинства-
та от гледна точка риска от изпадане в бедност. В много случаи работните запла-
ти и нетрудовия доход за отделно лице не могат да бъдат описани като „ниски”,
но не са достатъчни за да удовлетворят нуждите на цялото семейство, или да
кажем на домакинство от 4-5 лица. Наличието на две, три или повече деца е още
по-възможен фактор за преминаване в групата на бедните на самотен родител,
или на семейство само с един работещ. Всъщност, след раздяла или развод, дори
и наличието само на две деца може да бъде проблематично. Нуждите на вече
формиралите се две домакинства (в повечето случаи на бившия съпруг, който
живее сам и на майката с децата) нарастват с почти 30%13.

Всеки от посочените фактори – ниска трудова интензивност, размер на
домакинството и ниски трудови доходи, може да бъде разглеждан като вероят-
на, но недостатъчна сама за себе си, предпоставка за проявата на бедност
сред работещите. Съвместната им проява, обаче, със сигурност ще увеличи
възможността от попадане в редиците на работещите бедни. Трябва да се от-
чете и обвързаността на тези фактори с различни правителствени системи –
данъчни, социалноосигурителни и трансферни, които се различават в отделните
страни. Те също трябва да се вземат предвид, за да може да се състави един
цялостен профил на бедните сред работещите в дадена страна.

3. Проблемът с работещите бедни в България

Ситуацията на доходна бедност в България се моделира под въздействие-
то на специфични, характерни за нашата страна фактори, свързани с дълго

1 2 Van Mechelen, N., S. Marchal, T. Goedemè, I. Marx, Cantillon, B. The CSB Minimum Income
Protection Indicators Dataset (CSB-MIPI), Working Paper N0. 11/05, Antwerp: Herman Deleeck
Centre for Social Policy, 2011, p. 10.

1 3 Crettaz, E., G. Bonoli. Why are some Workers Poor? The Mechanisms that Produce Working Poverty
in a Comparative Perspective, Working Papers on the Reconciliation of Work and Welfare in Europe
12/2010, RECWOWE Publication, Dissemination and Dialogue Centre, Edinburgh.
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продължилия преход към пазарна икономика и реформите, обвързани с член-
ството ни в ЕС. Но извършените социални промени и реформи засега не пости-
гат желаните от обществото цели. Независимо от членството в ЕС и постигна-
тият в последните няколко години (преди кризата) икономически растеж, дей-
ствителността в България все още се характеризира със забавено догонващо
развитие, нисък БВП на глава от населението и значителен брой бедни.

Равнището на бедността в нашата страна се измерва чрез два вида линии
на бедност – абсолютна и относителна. Абсолютната бедност се определя нор-
мативно и ежегодно чрез постановление на Министерския съвет (първото е По-
становление № 345 от 18 декември 2006 г)14. Но при статистическите сравнения
и анализи по-често се използва относителната линия на бедност, за чието опреде-
ляне е възприета методиката на Евростат 15 – 60% от медианния еквивалентен
доход в домакинството. Съответно, като „работещи бедни” ще класифицираме
лицата, които са наети за повече от шест месеца в годината и чийто разполагаем
доход ги позиционира под тази линия на бедност. Последните данни, които са
изпратени и потвърдени от Евростат се отнасят за 2009 г. (табл. 3). Според тях,
относителният дял на бедните (като цяло) у нас се движи в рамките на около 22-
21% от населението. Делът на работещите бедни в населението в последните
три години гравитира около 7,5%, с нарастване през 2010 г. до 7,7%.

Таблица 3

Относителен дял на работещи бедни
(за лица във възрастова група 18-64 г.)

1 4 Определените размери са както следва: за 2007 г. – 152 лв.; за 2008 и 2009 г. – 194 лв.; за 2010 и
2011 г. – 211 лв.; за 2012 г. – 236 лв.

1 5 Вж. табл. 1.

година на провеждане на
изследване 2006 2007 2008 2009 2010

година за която се отнасят
данните 2005 2006 2007 2008 2009

Линия на бедност –
средномесечен размер в
левове

135,30 144,80 212,30 276,50 295,00

Относителен дял на
бедните в % от населението 18,4 22,0 21,4 21,8 20,7

Заети в риск от бедност
общо 5,4 5,8 7,5 7,4 7,7

мъже 5,3 6,1 8,0 7,8 8,5
жени 5,7 5,6 7,1 7,1 6,7

наети 5,6 5,7 4,9 4,5 5,3
самонаети 8,7 2,8 5,9 10 9,8
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Източник: Индикатори за бедност и социално включване, основани
на европейското изследване за доходите и условията на живот (EU-SILC)
в контекста на Отворения метод за координация – www.nsi.bg.

В България основният риск от изпадане в бедност се свързва с икономи-
ческата активност на индивидите и качеството на участието им на пазара на
труда. Забелязва се интересна тенденция. Докато относителният дял на бедни-
те (общо) е най-висок през 2006 г., след което се снижава, динамиката в относи-
телния дял конкретно на работещите бедни се движи в обратна посока. След
2005 г. техният относителен дял непрекъснато се увеличава. Значителен нега-
тивен ефект се наблюдава при работещите на непълно работно време. За първите
три години от изследвания период рискът при тях от изпадане в бедност е около
три пъти по-голям от този на заетите на пълно работно време. За последната
година разликата се увеличава до пет пъти. Резултатите могат да се изтълку-
ват по два начина. За част от работещите бедни лица може да се предположи,
че данните не са съвсем верни, поради наличието на неформална икономика и
укриване на част от спечелените доходи. Причината при останалите са ниските
трудови възнаграждения.

Интересно е, че след 2006 г., въпреки наличието на икономически растеж,
бедността сред заетите лица се задълбочава, т.е. разпределението на ползите
от растежа е било за сметка на социалната справедливост. Увеличените прихо-
ди за работодателите в страната не са довели и до съответно повишаване на
заплащането на труда. А изоставането в доходите е неблагоприятна предпос-
тавка за способността на лицата в риск от бедност за справяне с ефектите на
кризата и проявилата се след нея рецесия.

За съжаление, липсват актуални данни за 2010 и 2011 г. за да се отчете и
влиянието на глобалната икономическа криза. Но може да се предположи, че
ситуацията се е запазила, а дори и влошила. При възникналите финансови зат-
руднения голяма част от компаниите въвеждат различни мерки за намаляване
на разходите си, включително чрез намаляване на заплатите и допълнително
редуциране на работните часове на наетите лица.

Ясно е, че заетостта сама по себе си не винаги гарантира статус над лини-
ята на бедност. По-важна роля играят доходите, реализирани на трудовия па-
зар. Разбира се, те не са единственият източник на домакински доходи и не би
следвало да се приемат като панацея за решаване на проблема. Но конкретно
за България спечеленото на трудовия пазар е ключов компонент на домакинс-
кия доход. Работните заплати представляват почти 52% от доходите в бюдже-
тите на домакинствата. За 2011 г. разпределението е както следва: 51,8% –

Разпределение на
работещите бедни по вид
заетост

пълно работно време 4,6 5,1 6,3 6,2 6,4
непълно работно време 14,7 16,2 20,3 24,2 30,3
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доходи от работни заплати; 30,1% – доходи от пенсии; 6,4% – доходи от предпри-
емачество; 1,4% – доходи извън работната заплата; 0,7% – доходи от собстве-
ност; 3,2% – от социални обезщетения и помощи, 1,7% – от домашно стопанство
и 4,7% – други16. От тази гледна точка, изключвайки пенсионните схеми, ролята
на социалните трансфери за редуциране на бедността е незначителна.

Цената на труда в България е ниска. За да се докаже това твърдение,
могат да се направят някои елементарни изчисления, свързани с минималната
и средната работна заплата в страната. Обект на разглеждане е периодът от
2007 г., тъй като с влезлия в сила Закон за данъците върху доходите на физичес-
ките лица, данъчното облагане на наемния труд става пропорционално в размер
на 10% и без наличието на необлагаем минимум. От различните промени в
Кодекса за социално осигуряване (КСО) може да се проследи и общата осигу-
рителна тежест на лицата по трудови договори: за 2007 г. – 11,375%; за 2008 г. –
13%; за 2009 г. – 13% и за 2010 г. – 12,1%.

Изчисленията представени в таблица 4 очертават действителната ситуа-
ция, във връзка с риска от бедност за всички лица, получаващи минимална
работна заплата през разглежданите години.

Таблица 4

Ниво на нетната минимална месечна работна заплата,
спрямо относителната линия на бедност в периода 2007-2010 г.17

Оказва се, че всички лица, наети на минимална работна заплата, не само
че не са защитени, но и са принудени да живеят в бедност. Нещо повече –
относителният дял на получаваните нетни доходи след 2007 г., се запазва на
ниво 63-64% от линията на бедност в страната. Очевидно е, че задържането на
минималната работна заплата на толкова ниско равнище обрича значителна част
от населението на все по-голямо обедняване. От 1 септември 2011 г. правител-
ството увеличи минималната работна заплата на 270 лв., а от 1 май 2012 г – на
290 лв. Но и сега (юни 2012 г.) нетният й размер, след приспадане на осигуровки

2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г.
Относителна линия на бедност (лв.) 212,30 276,50 295,00 295,00
Брутна минимална работна заплата (лв.) 180,00 220,00 240,00 240,00
Обща данъчно-осигурителна тежест (лв.) 22,41 47,74 52,08 50,14
Нетна минимална работна заплата (лв.) 157,79 172,26 187,92 189,86
Съотношение на нетната минимална работна
заплата спрямо линията на бедност 74,32% 62,30% 63,70% 64,35%

1 6 Вж. НСИ: Бюджети на домакинствата през периода 1999-2011 г., www.nsi.bg
1 7 Въпреки, че е приблизително достоверно, тъй като все още няма оповестени актуални европей-

ски данни за относителната линия на бедност в България за 2010 г., условно приемаме размера за
2009 г. (вж. табл. 4).
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и данъци, отново е под линията на бедност. Това показва, че тя не е в състояние
да осигури достатъчна доходна защита на получаващите я.

Изследването може да се разшири и към наетите лица, получаващи ра-
ботна заплата около средния за страната размер (табл. 5).

Ако разглеждаме ситуацията на индивидуално ниво, то доходите, осигуря-
вани от средната работна заплата, позиционират получателите им над линията
на бедност. Но на ниво домакинство статусът се променя в неблагоприятна
насока.

Таблица 5

Ниво на нетната средна месечна работна заплата,
спрямо относителната линия на бедност

Приемаме стандартен случай на домакинство, състоящо се от двама възра-
стни и две деца. Ако и двамата възрастни работят и трудовите им доходи са
около средния за страната размер, нетният доход, който се формира за лице от
домакинството ги поставя в ситуация на бедност. А са възможни и по-критични
ситуации – например, единият от родителите да е на минимална работна запла-
та, или дори – безработен.

Става ясно, че проблем на работещите бедни в България не е само ниска-
та минимална работна заплата, а и като цяло ниският размер на съвкупния до-
ход, постъпващ в и разпределен между членовете на домакинството. Като цяло
доходите, които се реализират на трудовия пазар са ниски. Затова може да се
обобщи, че бедността сред работещите е функция от множество фактори –
ниско качество на заетост, ниски доходи, размер и зависимости в домакинства-
та и т.н. Всички те са важен фактор, който не трябва да се омаловажава при
анализите на социалната политика.

До 2005 г. изследването на бедността сред работещите не е било сред
важните проблеми, стоящи пред правителството. Ежегодно изследване на бед-
ността в страната ни, на базата на постоянно наблюдение на домакинските
бюджети и публикуването на периодични данни от НСИ започва от 2004 г., с
прилаганите в ЕС Лаекен индикатори за доходно неравенство, по методиката

2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г.
Относителна линия на бедност (лв.) 212,30 276,50 295,00 295,00
Средномесечна работна заплата (лв.) 431,00 544,00 591,00 641,00
Обща данъчно-осигурителна тежест (лв.) 91,59 118,05 128,25 133,91
Нетна средномесечна работна заплата (лв.) 339,41 425,95 462,75 597,09
Дял на лице от домакинство, при двама
работещи на средна заплата и две деца 169,71 212, 98 231, 38 298,55

Съотношение на дела на дохода от нетната
средномесечна работна заплата на лице от
домакинството, спрямо линията на бедност

79,94% 77,03% 78,43% 101,20%
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на Евростат. През 2006 г. е първото изследване на EU-SILC18 – Статистика на
дохода и условията за живот. Ядрото на данните му са Лаекен индикаторите,
които се агрегират на Европейско ниво. Съвместният меморандум между българ-
ското правителство и Европейската комисия за социално включване (първата
стъпка в участието на България в ОМК19 в социалната сфера), констатира, че
социалната закрила у нас все още е изправена пред множество проблеми20. Това
поставя на дневен ред включването на изследването и отчитането на бедността
сред работещите в различни правителствени документи и доклади в областта на
борбата с бедността и социалното изключване21. Мерките, които правителството
трябва да предприеме, са комплексни – за редуциране на бедността като цяло,
включително и тази сред заетите лица. В тях се включват засилване на мерките
на активната политика по заетостта, проверки на работодателите (дали нетото
лице наистина работи само толкова часове, колкото му се заплащат), мерки по
повишаване на квалификацията, нормативно увеличаване на минималната работ-
на заплата и др. За съжаление, тези мерки са необходими, но недостатъчни в
условията на ниските доходи в България и продължаващата рецесия. В допълне-
ние, за по-ефективна правителствена борба с бедността е необходимо търсене на
варианти за стимулиране на икономическата активност и вътрешното потребле-
ние. Нарастването на трудовите доходи, като последица, както и фиксирането на
по-висок праг на минималната работна заплата, неминуемо ще окажат влияние и
върху жизненото равнище на лицата, които са заети, но бедни.
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Abstract

For a long period of time the commonly accepted view has been that employment is the
principal way of getting out of poverty. But in recent years the “working poor” has emerged as a
hybrid category, recognizing the existence of income poverty, even in the presence of employment.
In economic literature there is no unified definition of this phenomenon, therefore in the article there
are systematized the individual parameters, defining the category on a global scale and are drawn
the prerequisites for its functioning, as well as the counteracting social policies. The study focuses
also on the scale of its manifestation in this country, under the impact of the low labour cost.

1 8 European Statistics on Income and Living Conditions – База данни на Европейската общност за
доходите и условията на живот.

1 9 ОМК – Отворен метод на координация.
2 0 European Commission. Joint Report on Social Protection and Social Inclusion 2006.
2 1 Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г., Министерство на труда и

социалната политика, С., България, септември 2007.; Национален доклад по стратегиите за соци-
ална защита и социално включване 2008-2010 г. С., България, септември 2008.; Национална
програма за реформи (2011-2015). В изпълнение на Стратегия „Европа 2020”, 13 април 2011 г.,
С., България; Европа 2020: Национална програма за реформи. Актуализация 2012 г., Министер-
ство на финансите, Април 2012.
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Резюме

Довольно долго общепринятым было мнение, что занятость – это единственный
способ выхода из бедности. Но в последние годы возникает гибридная категория „работа-
ющие бедные”, и употребление термина означает, что мы признаем наличие бедности в
смысле доходов, даже и при наличии занятости. В экономической литературе нет единого
определения этого феномена, поэтому в статье систематизированы отдельные парамет-
ры, дефинирующие категорию в глобальном масштабе и названы предпосылки ее функ-
ционирования, а также и противодействующие социальные политики. Исследование со-
средоточено также на масштабах ее проявления в нашей стране под воздействием низкой
цены труда.


