
Сценарий № 1 
Двата свята на труда през 2030 г. 
 
Годината е 2030 г., а мястото е Европа. В продължение на почти две десетилетия 
правителствата на различните държави-членки на Европейския съюз внимателно 
приветстваха всеки нов етап в дигиталната трансформация на техните икономики, 
като се надяваха на нов икономически растеж. Резултатите, прогнозирани от някои 
проучвания - като например експлозия на безработицата - не се материализираха и не 
оказаха нито "разрушителни" въздействия върху икономическия модел, нито доведоха 
до нещо, което наистина да прилича на дигитална "революция". Това, което се е случи 
е постепенно преобразуване на производствения процес, съпътствано от подобно 
постепенно въздействие върху работата, работните места, организацията на пазара 
на труда, квалификациите и т.н. 
 

1. До 2030 г. разпространението на видовете заетост, наблюдавани от началото на 2000 г., 
постепенно се сля в две основни групи. Работници от първата група, наети основно от 
големи мултинационални компании, могат да бъдат сравнявани спрямо заетите или по-скоро 
самонаетите работници от втората група, които работят за подизпълнители на 
мултинационални компании, включващи не само МСП, но също така и дигитални платформи. 
 
2. Първата от тези групи в по-голямата си част е съставена от висококвалифицирани 
работници, тъй като дигитализацията на икономиката е направила по-ценни следните 
специалисти: програмисти, анализатори, специалисти по обработка на данни (служители за 
данни, извличане на данни и т.н.), дизайнери на приложения или алгоритми и много други, 
които по някакъв начин осигуряват на цифровата икономика нужното гориво. Синдикалните 
организации продължават да присъстват в тези големи мултинационални компании, като 
техните представители се считат от работодателите за говорители, с които могат успешно да 
водят преговори за подобряване на условията на живот и труд на своите служители. 
Основната цел е да бъдат запазени най-талантливите служители и поради това 
мениджърите все още са готови да правят отстъпки, ако това увеличава вероятността 
компанията да бъде възприемана като привлекателен работодател. 

 
3.Броят на работните места в тези компании несъмнено е намалял през годините, не на 
последно място в резултат на роботизацията и автоматизирането на определени задачи, но 
би било подвеждащо да се твърди, че широкото навлизане на роботите е довело до 
масовата загуба на работни места. Ситуацията е такава, че сега се предлагат или дори се 
изискват различни квалификации, а машините и алгоритмите са се превърнали в нов 
източник на работни места. Изчезналите работни места са предимно тези, които изискват 
малко квалификация или които могат да бъдат извършвани от подизпълнители и в крайна 
сметка могат да бъдат дейности извън основната дейност на фирмата. 

 
4. Сега колективните преговори в по-голямата си част се извършват на равнище компания; 
между-браншовият социален диалог на регионално, национално и европейско равнище 
постепенно е преустановен. Той е заменен първоначално от секторен социален диалог или 
социален диалог в рамките на специфичната индустрия, а след това във все повече случаи 



от колективни преговори в рамките на отделни компании, с все по-голям обхват на 
преговорите на това ниво. 
 
5. И все пак, успоредно с този първичен свят на труда, има и вторичен - този на 
подизпълнителите, МСП, самонаетите лица и "микропредприемачите". Синдикално 
представителство за договаряне на условията на труд на тези категории работещи е нещо 
почти нечувано и "колективни" трудови отношения вече не съществуват в истинския смисъл 
на думата. Все по-малък дял от тези работници са наети, като съответно се наблюдава 
увеличение на броя на самонаетите, ‚номадите‘, работещите от дома, работещите по 
определени задачи или почасово и повечето от тях са с ниска квалификация и ниско 
заплащане. Синдикалните организации могат да предоставят много малко помощ в такава 
ситуация, защото тяхното присъствие в този "вторичен" свят е много по-слабо, отколкото в 
големите мултинационални компании, които купуват стоки и услуги от своите членове и 
колективните преговори представляват предизвикателство, поради безбройните различни 
статуси и подстатуси на работните места и видовете работа. 
 
6. Този свят на труда също е станал много по-разпространен от географска гледна точка; 
например, едно МСП в ИТ сектора би могло да възложи определени дейности на украински 
или пакистански компютърни специалисти чрез дигитални платформи и да възложи 
осъществяването на други програми на руски програмисти. Подобен феномен може да се 
наблюдава в почти всички малки предприятия в сферата на счетоводството, преводите, 
управлението на човешките ресурси и т.н. Самата дефиниция на понятието "персонал" става 
все по-неясна от гледна точка на тези МСП, което е оказало неблагоприятно влияние върху 
колективните трудови отношения. Различни аспекти на социалното регулиране също са се 
влошили в резултат на това: например, вече няма смисъл да се говори за "седмично работно 
време", като се има предвид, че тези подизпълнители работят, когато има възложена работа. 
 
7. През последните две десетилетия или с други думи, считано от 2010 г., концентрацията на 
добавена стойност в глобалните вериги на стойностите се увеличи. По-просто казано, 
многонационалните компании и големите дигитални платформи се научиха как да 
"премахват" добавената стойност в целия свят и да уловят най-печелившите сегменти от 
своите дейности, като не оставят нищо друго освен тромави печалби за МСП, които се борят 
да оцелеят в тази изключително конкурентна глобализирана среда. Победители в тази 
дигитална икономика са несъмнено малък брой олигополи, които разполагат с тази добавена 
стойност по желание, не само в секторите на социалните мрежи, медиите, информациите и 
финансите, но и в толкова разнообразни отрасли като логистиката, търговията, туризма, 
ресторантьорство и хотелиерство, строителство, пътнически транспорт и много други. 
 
8. Суровината, която представлява жизнената сила на тези олигополи, е по-скоро данни, 
отколкото инфраструктура. Само за няколко години, те успяха да създадат, съберат, 
експлоатират и монетизират огромни количества данни, които сега съставляват техните 
военни фондове и тази способност за привличане на добавена стойност им позволява да 
наемат най-висококвалифицираните работници от всички части на земното кълбо и да ги 
задържат да работят за тях, като им предлагат много атрактивното заплащане. Тяхната 
ахилесова пета обаче остава киберпрестъпността, която може да застраши целия им бизнес 
модел само за секунди, като блокира сайтове и разпространява вируси, но също така 
нарушава производствените вериги, разпространява погрешна информация и т.н. Тези 



мултинационални компании, следователно, сключват споразумения за сътрудничество с 
обществените органи, участващи в борбата с киберпрестъпността. 
 
9. Следователно през 2030 г. съществуват два паралелни свята - един на олигополните 
многонационални компании, чието световно икономическо влияние никога не е било по-
голямо и което подхранва техните най-добри и висококвалифицирани служители и другият 
свят на подизпълнителите, опитващ се да оцелее в ултра-свързан и следователно ултра-
конкурентен свят, в който колективните трудови отношения и социалното регулиране почти 
изцяло липсват и работата действително се е превърна в стока. Това, което през 2017 г. се е 
определяло като "средна класа" между тези две крайности, е изчезнало, тъй като много от 
работните места, изискващи средни нива на квалификация и предлагащи средна заплата, са 
били унищожени. 
 
10. Каква роля ще играят синдикалните организации в този поляризиран свят по отношение 
на способността им да представляват всички работници; колективни действия и колективни 
преговори; солидарност на основата на „класа“; и политически действия за социалното 
регулиране на "вторичната" работа? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Този първи сценарий се различава от останалите, тъй като се основава на тенденциите: 
представлява проста проекция на текущите тенденции и обединяване на най-често 
срещаните хипотези, като пренебрегва потенциалната роля на разрушителните 
нововъведения. Той не беше сред сценариите, над които работеха изследователите по 
време на семинара, проведен през юни 2017 г. и основната му цел е да позволи 
последващото разработване на сценарии, основани на промени. 
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Top down dynamic 
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5. Interaction 

human/ machine
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demanding
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independent work 
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Poor quality but 

more quantity. More 

automation. 
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6. 

Cyberconfidence
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by Big Data. 
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(Commons)
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SCENARIOS 2 working worlds : 

cherished high skills 

and “commodities”



СЦЕНАРИЙ №2 
ПО-ДОБРИ РАБОТНИ МЕСТА И ПО-ГОЛЯМА АВТОНОМНОСТ 
 
 
Дигитализацията на икономиката се е ускорила значително от края на периода на 20-
те години на 21 век, но първоначалното превъзходство на малък брой големи, свръх-
господстващи и олигополни мултинационални компании (наричани по-нататък GAFA и 
обектите на безброй процедури за нарушение, съгласно закона за конкуренцията във 
връзка със злоупотреби на господстващо положение, антиконкурентни практики и т.н.) 
постепенно се заменя с нов и много различен икономически модел. Последното 
напомня на мрежа, като малките компании - по-голямата част от дигиталните 
платформи - съставляват тази мрежа, която се застъпва за прозрачност и следва 
философията на ‚отворения код (безплатно разпространение на софтуер, достъп до 
изходния код и сътрудничество между програмистите). Първоначално, мрежата с 
отворен код придобива влияние в публичните администрации и университетите, но в 
крайна сметка печели частния сектор и изтласква GAFA и другите системи на 
собственост, като гарантира по-конкретно, че инфраструктурите за съхранение на 
данни не се управляват от компании, работещи в отдалечени места (чиито модел вече 
е с много нестабилна позиция). До 2030 г. се появява ново лице на дигиталната 
икономика, която е много различна от тази, предвиждана в карикатурите в стил 
"Големият брат" на нашите предшественици.  
 

1. Разнообразието на тази нова мрежа от компании и платформи за работа в мрежа налага 
съответна диверсификация на формите на заетост и работа дотолкова, доколкото сега има 
значително объркване относно точното определяне на термини като "работа" и "работник" и 
дори ‚организация на труда‘. Стартиращите фирми и микропредприятията изникват като 
гъби, които прокарват пътища за иновативни собственици на малки предприятия, самонети, 
лица на свободна практика и работници - "номади", както и верига от подизпълнители, които 
понякога са глобализирани от край до край. Платената заетост не е напълно изчезнала, 
разбира се, но все повече се ограничава до „елита“ на пазара на труда, съставен от малкото 
хора, които са успели, благодарение на изключително специализираната си квалификация да 
заемат позиции в големи компании. Някои от тези компании предоставят услуги на 
информационното общество, но други работят в сектори като здравеопазване, търговия или 
правни и данъчни консултации, където процесите вече се обработват от изкуствен интелект. 

 
2. Все по-голям брой работници извън този елит се опитва да се възползва лично от много 
по-голямата автономия, свързана с тази широкообхватна реорганизация на статусите на 
работа и типа заетост. Младите хора, които навлизат на пазара на труда за първи път днес, 
търсят по-скоро "пазар", отколкото "работодател", а малкото съществуващи работодатели 
предпочитат просто да поискат услуги чрез подизпълнители, а не да поемат отговорностите 
на работодателя. Макар че автономията на тези работници се харесва от мнозина, този нов 
трудов пазар все пак означава увеличаване на несигурността за някои лица, особено за тези 
с по-малко квалификация, които са принудени да разчитат на поредица от малки работни 



места, получени чрез платформи и които са на свободна практика поради необходимост, а не 
по собствен избор. 

 
3. Тези промени на пазара на труда въпреки това са дали положителни резултати по 
отношение на достъпа до заетост на лицата, които преди това са били маргинализирани или 
изключени от този пазар. Вследствие на кризата в областта на миграцията в края на периода 
2010 – 2020 г., много мигранти, които не са успели да намерят стандартна заетост, са 
преминали към групата на самонаетите, което им позволят да изкарват прехраната си и да 
водят по-достоен живот. Тези възможности също са се оказали добри за определени групи, 
например, хората с увреждания или хронични заболявания, студенти и пенсионери. Излишно 
е да се споменава, че правителствата на държавите-членки на ЕС  стоят на 100% зад тези 
промени, като се имат предвид че те носят ползи: по-малко публични разходи, по-голяма 
индивидуална "отговорност", по-висока заетост и по-ниска степен на бедност. 

 
4. Последващ резултат от тези промени е постепенната поява на нови виртуални "общности", 
обединяващи хора, които извършват еднакъв вид работа или "търговия" или работят в една 
и съща ниша. Няма нищо ново в идеята за кооперативна икономика, но фактори като 
растежа на дигиталните технологии и нарастващото използване на онлайн платформи за 
социални и споделени цели дава нов смисъл на тази концепция. Тези платформи - 
понастоящем наричани "кооперативни платформи" в съответствие с преобладаващия дух на 
демокрация и прозрачност - се притежават и регулират от работници, потребители и други 
заинтересовани страни и отразяват възприемането сред все по-голям брой работници, че 
трябва да се намерят нови методи на сътрудничество за по-ефективно организиране на 
производството на стоки и предоставяне на услуги. Този организационен модел позволява на 
свободните работници да говорят на пазара с един глас и да излязат с нови форми на 
колективно действие, като запазят своята независимост, но също така да си сътрудничат, за 
да подобрят услугите или да предложат обучение и квалификация, например. Тези усилия за 
самоорганизация се основават на работа в мрежа или, с други думи, при управляването на 
колата дигиталните местни жители сега са на мястото на шофьора. 

 
5. Поради това все по-голям брой новосъздадени кооперативни платформи се позиционират 
като алтернативи на модела на рисковия капитал и в по-голямата си част могат да бъдат 
разделени на две групи: първата включва новосъздадените предприятия, ръководени от 
млади предприемачи, които мечтаят да ги изкупи някоя от мега-компаниите за много пари, 
докато втората включва стартиращи фирми, които използват възможностите на новите 
дигитални технологии, за да постигнат мечтата си за по-демократична и справедлива 
икономика. 
 
6. Въпреки че синдикалните организации със сигурност ще бъдат щастливи да видят появата 
на тези кооперативни платформи - които не само предлагат социални придобивки, но и 
създават работни места и не са мотивирани единствено от ефективността на разходите и 
печалбата - структурата и начинът на работа на традиционните профсъюзи не са 
съвместими с тази форма на кооперативна организация. Тези нови платформи имат повече 
общо с гилдиите, т.е. асоциации на висококвалифицирани и (предимно) самостоятелно заети 
лица, извършващи сходни дейности, отколкото със синдикалните федерации, обединяващи 



служители от един и същи сектор или компания. Тези гилдии поставят на първо място 
самоорганизацията и духа на прозрачност. 

 
7. Явно не е необходимо синдикатите да се намесват в тази система и поради това тяхната 
роля се ограничава основно до организиране на служители в по-традиционни компании и 
защитаване на техните права и до гарантиране на защита на лицата в най-несигурните и 
нестабилни форми на заетост. Въпреки че все още действат като защитници на системите за 
социална сигурност, тези системи - публични или частни - в по-голямата си част са базирани 
на заетост. 

 
8. Редица синдикати обаче са избрали да не попадат в роля, която считат за прекалено 
ограничена, като се опитват не само да се адаптират към това новопоявяващо се 
кооперативно движение, но и да помагат на онези, които са в периферията и не са в 
състояние да се организират. Тези синдикати отделят време да измислят най-добрия начин 
да достигнат до тези работници и да ги насърчат, като зачитат тяхното културно и социално 
многообразие; да идентифицират както техните нужди от работата, така и техните нужди по 
отношение на обучение, квалификация, здравеопазване и т.н. Синдикатите, които следват 
този подход, се стремят да използват своите знания, опита си в света на труда, 
организационната си мощ и преговорното си ноу-хау в полза на кооперативното движение, 
вярвайки, че това ще им позволи да изградят отношения на доверие с този нов свят на труда, 
да повишат имиджа си и да получат по-голямо представителство  в дебатите с обществените 
органи за най-подходящите форми на социално регулиране на тези "самостоятелно заети" 
пазари на труда. Те се надяват, че това ще улесни установяването на връзки между 
традиционно действащи структури и тези нови структури на ‚самоорганизираните‘ и това ще 
им даде възможност да обединят усилията си за подобряване на света на труда. 
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Driver H1 H2 H3 H4 H5

1. Social 

Regulation 

Local decentralized 

regulation (by 

entreprise)

New corporatism (by 

profession)

Local mutualization

(cities)

Universal pillar at 

EU level

Pure market (trade 

regulation)

2. Employment 

relationship

Blurring employment 

status 

(employer/customer)

Clarification inc.

rights 

(State)

Soft regulation 

governed by 

branding

Renewal of 

cooperativism

Leave it to the 

market (civil law)

3.Value chains “GAFA” Monopoly

Concentration (key 

firms) and opacity. 

High 

skills/commodities 

Open source 

cooperation

Transparency and 

distribution. 

Virtuous capitalism

Transparency and 

concentration

National/local infra 

and controlled

Opacity and 

disaggregation

4. Collective 

organization

Union free (without) Bottom up dynamic 

(self organization)

Top down dynamic 

(adaptation of TU)

Fragmentation (TU 

for some, not for 

others)

H2 + H3 

(convergence and 

reborn Unions)

5. Interaction 

human/ machine

High quantity and 

quality of interactions. 

Less jobs but more 

demanding

Less interaction but 

more quality. More 

independent work 

(new services). 

Poor quality but 

more quantity. More 

automation. 

Maintain Job higher 

skills

Less interactions 

(automation) et 

poor quality. Less 

jobs and less 

demanding

6. 

Cyberconfidence

Highly dependable, run 

by Big Data. 

Confidence (US-China)

Mid level nat/regional 

infra. Resilient in 

confidence (EU)

Mistrust and search 

for local solidarities 

(Commons)

Mistrust 

(vulnerable) without 

solidarity

SCENARIOS Better jobs in 

autonomous work



СЦЕНАРИИ № 3 
ОТ ПАРНЬОР КЪМ ПАРТНЬОР 
 

Постепенно става ясно, че големите международни конференции, организирани от 
ООН, многостранните договори и други дипломатически инициативи дават лоши 
резултати, когато става въпрос за значителни предизвикателства, които изискват 
глобален отговор, по-специално изменението на климата и неговите все по-крайни 
последици. Националните държави, убедени в позициите си, защитаващи това, 
което възприемат като свои национални икономически интереси - обобщени от 
прословутия лозунг "Америка на първо място" на бившия американски президент 
Доналд Тръмп - се оказват неспособни да работят заедно, за да изготвят 
стратегическа програма за действие 'Да спасим планетата'. В резултат на това се 
появяват редица кризи в различни области като климат, икономика, миграция, 
финансов сектор, жилищно настаняване, заетост и т.н., доколкото националните 
органи на индустриализираните страни са напълно дискредитирани в очите на 
своите жители, които първи изнесоха на плещите си социалните последици от 
импотентността или небрежността на институциите. 

1. Градовете и местните власти са се озовали на фронтовата линия на тези кризи и 
градските администрации постепенно са поели проблемите в собствените си ръце, за 
да отстранят недостатъците на националните правителства. Тяхното участие в 
амбициозни инициативи, основани на модела C40, разработен в началото на 21 век, 
означава, че основополагащият етос на този нов политически и икономически модел - 
завръщането към местни действия в градовете, предградията, провинциите и 
селските райони - може да се обобщи с лозунга "Глобално мислене – локално 
действие". 
 

2. Градовете и местните власти са се озовали на фронтовата линия на тези кризи и 
градските администрации постепенно са поели въпроси в собствените си ръце, за да 
отстранят недостатъците на националните правителства. Тяхното участие в 
амбициозни инициативи, основани на модела C40, разработен в началото на 2000-те 
години1, означава, че основополагащият етос на този нов политически и 
икономически модел - завръщането към местни действия в градовете, предградията, 
провинциите и селските райони - може да се обобщи с лозунга "Глобално мислене - 
действащо на местно равнище". 

 
3. Производството е реорганизирано на по-устойчива и демократична основа, 

възпроизвеждайки модела, предложен от общините, на отворени системи, в които 
ресурсите се споделят и управляват колективно от общност, която установява свои 
собствени правила за управление. Кооперативната икономика, концепция, 
разработена за първи път в края на 19 век, но донякъде пренебрегвана от края на 20-



ти век, постепенно се е оттеглила поради нашествието на новите технологии. До 
известна степен тези технологии са се освободили от дрехите на печалбата, в които 
са били облечени от предишните "GAFA", и вместо това са станали гъвкави и 
достъпни за собствени проекти на работниците и гражданите. Тези адаптивни 
технологии служат преди всичко за реалните нужди на реални човешки същества, а 
не за захранването на приспособления, които съществуват само за да печелят пари. 
Достъпът - не само до мрежи, но и до платформи, алгоритми, блокове и изкуствен 
интелект - е улеснен и демократизиран. Същото важи за образованието и уменията. 

 
4. Иновациите не са приватизирани в този модел, а стойността се извлича в полза на 

обществото, а не на физически лица или чуждестранни компании. Тези, които 
разпознават тези нови технологии и съпътстващото ги освобождаване от 
посредническата роля на дигитализацията като средство за освобождаване от 
капитализма и неговите мултинационални компании, следователно, са видели 
пророчествата им да се сбъдват. 

 
5. Тези процеси, разбира се, водят до промени в традиционните форми на заплатен 

труд. Преобладаващият модел вече не се основава на големи мултинационални и 
дъщерни компании, в които работят стотици хиляди хора, а включва по-малки звена, 
които се организират в мрежи, следвайки примера на баската група Мондрагон, която 
в началото на 21 век наброяваше около 260 кооперации, наемащи около 70 000 
работници. Подобрената мотивация на работниците означава, че този модел е по-
ефективен и следователно се е превърнал в норма, подкрепена от местните власти, 
които го смятат за ценен инструмент за съживяване на провинциалните икономики. 

 
6. Работниците съвместно притежават средствата си за производство, имат акции в 

своите компании и наистина предпочитат да се наричат "членове", а не "работници"; 
макар и да получават заплата, смятат себе си за самостоятелно заети и са си 
определили голяма част от своята автономия. Следователно един от техните 
приоритети е да се избегне зависимостта от пенсионен фонд или корпорация, а 
вместо това да се създадат кредитни съюзи, които да действат като независими 
социалноосигурителни и пенсионни дружества. Тези кооперации работят в мрежи и 
понякога влизат в съвместни споразумения с компании от по-традиционен тип. 

 
7. Инвестициите в ново оборудване, промените в производствените процеси и новите 

програми за обучение и квалификация се обсъждат по време на общите събрания, 
които се характеризират с дух на иновация и сътрудничество и постоянни усилия да 
се гарантира, че машините се поставят в услуга на работниците, а не обратното, в 
съответствие с лозунга на Мондрагон: "Хуманност на работното място". 

 
8. Синдикалните организации претърпяват големи промени или напълно изчезват, а 

големите национални конфедерации със здрава йерархия и структура отдолу-нагоре 
са толкова малко на брой, че почти не съществуват. Новите организации, в които 



инициативата сега е в ръцете на самите работници, са по-добре адаптирани към тази 
нова кооперативна среда и оперират като малки мрежови единици в, и между 
различните производствени кооперации, по-специално на регионално или местно 
равнище, въплъщаващи това, което някои назовават с термина "платформен 
синдикализъм". Нещо, което не се е променило обаче, е тяхната роля в 
подпомагането на работниците да подават жалби, свързани с тяхната работа и 
предизвикателства, с които се сблъскват, и да помагат за подобряване на условията 
на труд. Представители на тези организации посещават общи събрания като активни 
членове, но за разлика от отделните работници се интересуват главно от колективни 
проблеми, които  надхвърлят чисто професионалната рамка и се простират до 
въпроси като транспорт, мобилност, жилище, образование и грижи с намерението 
тези проблеми да бъдат обсъдени на по-късен етап на базата на модела за 
съвместно вземане на решения. Тези "синдикални" организации следователно все 
още действат като посредници между отделните работници и техните началници, но 
се различават от предшествениците си главно по това, че действат в обществен 
интерес, а не в интерес на определена класа или социална борба; и причината е ясна 
- кооперацията принадлежи на своите работници. 
 

9. Налице е широко разпространеното схващане, че старомодните стилове на 
управление не са най-ефективният начин за организиране на работата и, че хората, 
които се организират, са по-мотивирани и предприемчиви. Постепенната промяна, 
през която преминава това ново общество означава, че то може да се разглежда като 
"пост-професионално", тъй като животът вече не се върти около работата и 
основните човешки потребности се удовлетворяват от новото използване на времето 
и енергията като доброволчество, култура, обмен, споделяне и сътрудничество. 
Излизайки извън своята роля в сърцевината на кооперативното движение, новите 
синдикати са приспособили своята работа към това пост-професионално общество и 
са инвестирали в образованието, овластяването на гражданите и борбата срещу 
неравенството. 
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High quantity and 
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6. 
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(Commons)

Mistrust 

(vulnerable) without 
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SCENARIOS Peer to peer 



 

 

 

Сценарий 4 

Дивият запад 

През  годините  след  2010,  изправени  пред  продължителното  влияние  на 

финансовата  криза  от  2008  година,  държавните  власти  на  всички  нива  – 

национално,  европейско и   международно  (ОИСР),  избраха да наложат  по‐

стриктни  отвсякога  надзорни  и  превантивни  мерки  върху  финансовите 

пазари и банковия сектор в опит да избегнат нови мега‐кризи. 

1. Масовото навлизане на нови технологии обаче улени появата на нови 

практики,  извън  всякакъв  превантивен  контрол  и  почти  изцяло 

неподвластни  на  тези  нови  регулации:  „сенчесто  банкиране“, 

финансови  технологии,  застрахователни  технологии,  криптовалута,  и 

други  финансови  стартиращи  компании  и  фирми  със  споделено 

финансиране.  Постепенно  в  тези  сектори  се  развиха  спекулативни 

балони, без никой да е способен реално да прецени точния им размер 

или влиянието, което биха могли да окажат върху реалната икономика, 

ако се спукат. Държавните власти и законодатели, които вече имаха от 

миналото  склонността  да  изостават  от  технологичното  развитие, 

останаха  назад  от  този  хетерогенен  и  изцяло  глобализиран  „сенчест 

свят“. 

2. В годините след 2025 до 2030 се случи най‐лошият от всички сценарии. 
Най‐големият от всички балони – биткойн балонът – се спука, като това 

доведе до световна финансова криза от  безпрецедентен мащаб, която 

първо  бързо  се  разпространи  в  целият  финансов  сектор,  а  след  това 

обхвана  реалната  икономика.  Този  път  еврото  не  оцеля  и  крйният 

резултат бе мащабният срив на международната финансова сцена. 

3. Тази  криза  провокира  различен  политически  отговор  от  този  след 
събитията  от  2008  година  ‐  държавните  власти  се  въздържаха  от 

всякакви  опити  за  създаване  на  нова  регулативна  и  законодателна 



рамка под предлог, че дигиталните технологии вече са излезли извън 

всякакъв контрол и каквито и да било усилия за тяхната регулация биха 

били  безсмислени  на  национално  ниво  и  невъзможни  на  глобално 

ниво.  Правителствата  на  най‐големите  индустриализирани  държави 

(Съединените  щати,  Германия,  Япония,  Обединеното  кралство, 

Франция,  Италия  и  т.н.)  сега  напълно  са  се  оставили  в  ръцете  на 

пазарните  сили,  от  които  в  момента  изцяло  се  управлява  светът.  

Политическите  и  правителствените  структури  са  редуцирани  до 

минимум,  а  международните  договори  по  въпроси  като  климата, 

данъчното  облагане  и  корупцията,  както  и  други  многостранни 

дипломатически  споразумения  се  превръщат  в  отживелица,  както  и 

административното  право,  трудовото  право  и  националното  и 

Европейско данъчно законодателство. Цялата власт се намира в ръцете 

на пазара. 

4. Националните,  европейските  и  международните  институции  са 

намалели  драматично  в  глобализирания  дигитален  свят  и  са  почти 

изцяло  дискредитирани  в  очите  на  обществеността,  която  не  им  е 

простила за това, че са колабирали пред пазарните сили. Най‐големите 

икономически  играчи    в  момента  контролират  света,  а  мнк1  са 

единствените  останали  институции,  които  пазят  все  още  някакъв 

„авторитет“.  Те  разполагат  с  повече  власт  от  всякога  и  управляватд 

цялата  планета,  като  диктуват  условията  и  определят  правилата  –  за 

инвестициите, фирменото разширяване, създаването на работни места 

и т.н. – за правителствата, които на свой ред представляват само бледа 

сянка на това, което са били преди.  

5. Световната  индустрия  е  претърпяла  радикална  трансформация  в 

резултат на реорганизирането на веригите на  стойността  (веригата на 

стойността  е  верига  от  дейности,  по  която  продуктите  преминават 

последователно,  като  след  всяка  дейност  повишават  стойността  си  – 

бел.прев.), така че да отговарят на целите на мнк, а производствените 

процеси  са  изцяло  фрагментирани  и  изпълнявани  от  мрежи, 

разпръснати по целия свят. Повече или по‐малко всички икономически 

актьори – национални или местни, в крайна сметка зависят от тези мнк 
                                                            
1 МНК – мултинационални корпорации (бел.прев.) 



и  създават  стойност  за  тях  и  макар  тези  звена  да  си  сътрудничат  в 

реално време посредством мрежи, вече е изключително трудно – ако 

не и  невъзможно – да  се  получи  ясна  представа  за  новите  вериги на 

стойността,  свързващи  подизпълнители,  посредници,  клонове  и 

платформи;  например:  потокът  на  информация между  мениджърите, 

подизпълнителите  и  служителите  е  изцяло  асиметричен,  като 

постоянната  липса  на  прозрачност    също  хвърля  сянка  върху 

механизмите  на  упражняването  на  власт.  Всеки  етап  от  всяка 

производствена верига на стойността, всеки процес и всеки продукт се 

проследяват  от  борда  на  директорите  на  мнк,  което  им  дава 

възможност  да  упражняват  кибер‐контрол  върху  всички  процеси  и 

служители. Въпреки че тези служители разчитат на компютъризирания 

свят ежедневно, те имат много малко доверие в структура, която е до 

такава степен подчинена на силите на капитала.  

6. Дигиталните  платформи  и  по‐специално  онлайн  платформите  за 

подизпълнители  са  спечелили  огромни  ползи  от  това  стечение  на 

обстоятелствата  и  в  момента  са  с  доминиращо  и    неизбежно 

присъствие на пазарите на труда до такава степен, че разликата между 

двете се е заличила и  те наричат  себе си онлайн „работни места“или 

„борси“.  Те  поемат  ексклузивната  роля  на  посредници  между  мнк  и 

служителите  (които  често  са  самонаети  или  ЕТ)  и  за  всички  цели 

действат под формата на пазар на труда.  Работата на трудов договор 

и заплата, която някога е била основната форма на заетост, вече почти 

не  съществува,  с  изключение  за  заетите  в  мултинационалните 

мастодонти.   

7. Търговските  споразумения  и  договорите  за  услуга  вече  са  норма  за 
повечето  хора  за  разлика  от  трудовите  договори,  а  трудовите 

правоотношения са се превърнали в отношения с доставчици на услуга 

и служителите вече са „изпълнители“. Един типичен ден на изпълнител 

на услуга включва редица поредни дейности: час‐два вкъщи сутринта, 

прекарани  в  програмиране  за Amazon Mechanical  Turk  (платформа на 

Амазон – бел.прев.), няколко часа работа в ресторант за бързо хранене 

по обяд и след това отново час или два, прекарани в доставка на храна 

по  домовете  вечерта  –  като  това  е  само  пример,  в  който  един 



изпълнител  работи  за  три мнк  в  течение  на  само  един  ден. Подобен 

начин  на  живот  е  бил  изключителна  рядкост  на  пазара  на  труда  20 

години  по‐рано,  но  в  момента  е  негова  основна  характеристика  и 

основната причина за тази промяна е иновацията в технологиите, която 

е улеснила, засилила и ускорила фрагментацията на задачите и труда. 

8. Излишно  е  да  споменаваме,  че  в  подобна  реалност  е  немислимо 
съществуването  на  синдикални  организации,  те  са  много  отслабени. 

Социалният  диалог  се  е  превърнал  в  явление  от  миналото,  а 

колективно договаряне се провежда само за демонстрация в рамките 

на  малцина  от  големите  компании,  където  някои  от  служителите  – 

често най‐високо квалфицираните – все още са членове на синдикати, 

но  балансът  на  силите  е  наклонен  само  в  едната  посока.  Останалите 

представители на работната сила ‐  били те изпълнители или работещи 

към платформи със споделено финансиране, тънат в изолация и търсят 

индивидуални  решения  за  своите  проблеми:  тъй  като  се  намират  в 

условия на конкуренция един с друг,  те се опасяват,  че всеки опит за 

сътрудничество  или  колективно  действие  помежду  им  би  могъл  да 

бъде париран от конкурентен изпълнител от другия край на света и би 

довел в крайна сметка до загуба на средствата им за преживяване. 

9. Синдикалните  организации  са  загубили  повечето  от  своите  членове, 
които не ги намират за адекватни в съществуващата среда на огромно 

неравенство  и  зверска  конкуренция.  Накратко,  синдикатите  изглежда 

не са успели да осигурят социална рамка за пазарите на труда, а също 

така и държавната власт не е успяла да регулира пазарите. 

10. Останали  са  само  няколко  „острова“  на  съпротивата  под  формата  на 
алтернативни  движения,  граждански  инициативи  и  неправителствени 

организации, които правят непрестанни опити да организират борбата 

срещу  социалното  изключване  и  бедността,  но  разполагат  с 

незначителни средства. Потенциални искрици надежда представляват 

по‐младите  членове  на  обществото,  които  биха  могли  да  отхвърлят 

влизането в тези „пазари на труда“, когато достигнат възрастта за това 

и  да  се  впуснат  в  по‐несигурен  начин  на  живот  като  мащабна 

демонстрация  на  съпротива;  движения  на  потребителите  биха  могли 

да  организират  кампании  за  повишаване  на  осведомеността  относно 



условията,  при  които  са  произведени  стоките  и  услугите,  които  се 

потребяват  от  обществото,а  също  така  някои  новосформирани 

компании  биха  могли  да  обърнат  гръб  на  мнк  и  да  канализират 

усилията  си  в  развитието  на  нишови  дейности  с  надеждата  за  по‐

устойчив  и  равнопоставен  начин  на  живот  (виж  сценария  “човек‐на‐ 

човек“).  Остава  да  се  разбере  дали  отслабените  синдикални 

организации  ще  могат  да  извлекат  перспективи  за  бъдещи 

стратегически съюзи на базата на тези искрици надежда. 
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Driver H1 H2 H3 H4 H5

1. Social 

Regulation 

Local decentralized 

regulation (by 

entreprise)

New corporatism (by 

profession)

Local mutualization

(cities)

Universal pillar at 

EU level

Pure market (trade 

regulation)

2. Employment 

relationship

Blurring employment 

status 

(employer/customer)

Clarification inc.

rights 

(State)

Soft regulation 

governed by 

branding

Renewal of 

cooperativism

Leave it to the 

market (civil law)

3.Value chains “GAFA” Monopoly

Concentration (key 

firms) and opacity. 

High 

skills/commodities 

Open source 

cooperation

Transparency and 

distribution. 

Virtuous capitalism

Transparency and 

concentration

National/local infra 

and controlled

Opacity and 

disaggregation

4. Collective 

organization

Union free (without) Bottom up dynamic 

(self organization)

Top down dynamic 

(adaptation of TU)

Fragmentation (TU 

for some, not for 

others)

H2 + H3 

(convergence and 

reborn Unions)

5. Interaction 

human/ machine

High quantity and 

quality of interactions. 

Less jobs but more 

demanding

Less interaction but 

more quality. More 

independent work 

(new services). 

Poor quality but 

more quantity. More 

automation. 

Maintain Job higher 

skills

Less interactions 

(automation) et 

poor quality. Less 

jobs and less 

demanding

6. 

Cyberconfidence

Highly dependable, run 

by Big Data. 

Confidence (US-China)

Mid level nat/regional 

infra. Resilient in 

confidence (EU)

Mistrust and search 

for local solidarities 

(Commons)

Mistrust 

(vulnerable) without 

solidarity

SCENARIOS World Wild West



   
 
 
 
 
 
 

Сценарий 5 

Виртуозна регулация 

 

Консервативните революции от времето на Тачър и Рейгън оставиха онези, 
които прокламираха либерализация на пазара, премахване на пречките пред 
конкуренцията и ограничаване на държавата и разходите, наложени от 
правителствата (данъци, социални осигуровки и разходи за бюрокрация) 
сигурни в своите убеждения, че сега ръцете им са изцяло свободни. Малцина 
биха оспорили факта, че те стигнаха твърде далеч с тези неолиберални 
политики обаче, и махалото тръгна в обратна посока след средата на 
десетилетието от 2020 г. нататък. Държавните власти на 
индустриализираните страни – засегнати едновременно от разкритията за 
големи данъчни измами, случаите на пазарна манипулация и злоупотреби с 
власт, както и от недоволството от концентрацията на голямо благосъстояние 
в определен ограничен кръг от хора, докато същевременно средната класа 
изпада във все по-несигурно положение – осъзнаха, че са притиснати в ъгъла 
вследствие на опованието си единствено на пазарните сили. В опит да 
избегнат засилващия се риск от протести и насилие, подклаждани от 
неравенството и социалната несправедливост и да  обърнат тенденцията на 
засилващия се екстремизъм, правителствата на страните-членки на ЕС взеха 
съвместното решение да обърнат отново вниманието си към политики, 
насочени към контролиране и ограничаване на прекомерната власт в ръцете 
на големи компании и мнк. 

 
1. Както бе предположено от Claus Offe1, ЕС успя да избяга от капана, в който се озова в 

резултат на кризата от 2008 г. единствено посредством създаването на истинска 
социална Европа, което отново го легитимира пред гражданите и ги убеди – на базата 
на силна политическа воля за укрепване на социалната справедливост чрез социална 
сигурност и преразпределение на дохода между страните-членки и между социалните 
класи – че успява да изпълни целта си. Нуждата да се избегне надпреварата към 
дъното сред страните-членки означава, че силните и решителни мерки, инициирани в 
в отговор на това, са възможни единствено на наднационално европейско ниво.  
 

2. Резултатът от тези събития бе приемането на ключов законодателен пакет, насочен 
към осигуряване на рамка за икономическите и индустриални дейности: затваряне на 
вратичките при данъчното облагане и създаване на европейски агенции и 
регулаторни органи, на които бяха дадени широкообхватни правомощия. Най-
забележимият сред тях е Европейският Съвет по Труда, който представлява 
тристранна структура, включваща европейските институции и социалните партньори 

 

1 Offe C. (2015), Europe Entrapped, Polity Press, Cambridge, UK. 
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и упражнява значително влияние върху политиките по заетостта. Въпреки скромния 
ентусиазъм от страна на работодателите за тези промени, в крайна сметка те нямаха 
особен избор. Колективните отношения на пазара на труда и заетостта станаха по-
равнопоставени благодарение на засилената тежест на синдикалните организации и 
налагането на по-справедливи механизми за преразпределение на добавената 
стойност и благата, като този път от тях се ползват 99% от нямащите, вместо да бъдат 
монополно присвоявани от 1% имащи. 

 
3. Някак неочаквано Европейският стълб за социалните права, иницииран от 

Комисията и провъзгласен от европейските институции през ноември 2017 г., 
постепенно се е превърнал в основния крайъгълен камък на всички правителствени 
действия на европейско и национално ниво за изненада на тези, които са 
предполагали, че той ще бъде просто поредната от многото декларации без реален 
ефект върху живота на населението. В комбинация с обновения порив за европейска 
интеграция обаче този документ осигурява политическите средства, необходими за 
постигането на включващо общество, в което гражданите имат истински социални 
права и в което те могат успешно да използват тези права, за да се противопоставят 
на присъщата на капитала склонност да експлоатира трудещите се. 

 
4. Това представлява повече виртуозен капитализъм отколкото социализъм с C-ниво 

управляващи, принудени да се изправят пред отговорностите, които носят пред 
обществото, независимо дали им харесва или не. Конкуренцията все още съществува, 
но всички играят по едни и същи правила – социални, данъчни и свързани с околната 
среда, приети на европейско ниво. Една нова система за гласуване с квалифицирано 
мнозинство по въпросите, свързани с данъчното облагане се е породила от 
разяждащата данъчна конкуренция: сега в Европа съществува консолидирана база за 
корпоративния данък и дори успешно е приета обща ставка от 25%. Правилата за 
квалифицираното мнозинство означават също така, че ЕС може вече да си поставя 
амбициозни цели в областта на социалната политика и социалната защита и фактът, 
че всички страни-членки са обект на едни и същи споделени стандарти за социална 
защита означава, че съревнованието на база социална защита е останало в миналото. 
Работниците биват командировани единствено като решение при недостиг на работна ръка или 
умения, а не  с цел намаляване на разходите за работна ръка, Директивата за командированите 
работници  вече не е болна тема за света на труда.  
 

5. Също така е отбелязан значителен прогрес в изясняването на различните видове 
статут на заетост, които преди това са се появили във връзка с появата на новите 
технологии, икономиката на платформите, онлайн поддоговарянето и т.н. Понятията 
„наемен работник“, „самонает“, „икономически зависим самонает работник“ и 
„едноличен търговец“ вече са официално дефинирани на ниво ЕС, както и 
прилежащите им права и задължения, произтичащи на базата на Европейския стълб 
за социалните права (по-специално що се касае до минималните работни заплати). 

 
6. Цялостният резултат от тези мерки е процъфтяването на лоялна конкуренция, която 

засилва растежа на клъстер от европейски компании, които са на нивото на най-
съвременните технологични иновации и се ползват от регулирания от ЕС вътрешен 
пазар, както и формирането на „Европейски GAFA“ (Google, Apple, Facebook, Amazon 
– бел.прев.) , които също поставят като приоритет корпоративната социална 
отговрност. 

 
7. Този нов климат води до социален диалог и колективно договаряне и така са 

договорени правнообвързващи рамкови споразумения на европейско и глобално 
ниво между синдикалните федерации и директорите на мнк, които покриват 
стойностните производствени вериги от началото до края им и премахват всяка 
възможност за използването на „скрити“ подизпълнители в развиващи се страни.  
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Тези споразумения полагат основите на придобивки, на които имат право всички 
работещи, независимо от тяхната позиция в производствената верига: едни и същи 
социални права, едни и същи условия на труд, едни и същи стандарти на здраве и 
безопасност при работа и едни и същи системи за определяне на заплатите. Новите 
механизми за разрешаване на конфликти на транснационално ниво позволяват 
ефективен надзор и контрол върху спазването на тези споразумения. 
 

8. Ясно е, че по-голямата популярност на синдикатите е довела до значително 
увеличение на броя на членовете им, създавайки виртуозен кръг от 
представителност, легитимност и договаряне на правомощия. Използването на 
дигитални средства и формирането на коалиции с нпо (в области като околна среда и 
защита на потребителите) са отредили на синдикатите ролята на контролиращи, 
сигнализиращи и сертифицирани органи по стандартите, заемащи място и в Борда на  
директорите на все повече европейски мнк.  
 

9. Високата степен на автоматизация, компютъризация и роботизация в Европа са 
помогнали на синдикалните организации да постигнат съществено намаление на 
работното време. Стандартната работна седмица в момента е 25 часа, а европейското 
синдикално движение е единодушно за „Двадесет за двадесет и четири“, с други думи 
–за постигането на 20 часова работна седмица до 2040. По-ефективното споделяне на 
работното време отвъд границите е довело до голям спад в нивото  на безработицата,  
по-специално в периферните държави с високо ниво на младежка безработицата. 
Дебатът продължава относно това как най-добре да допуснат  дъщерните дружества в 
развиващи се страни с по-ниско ниво на продуктова автоматизация да се възползват 
от този модел. 

 
10. Приемането на Декларацията за европейски синдикализъм, която представлява 

квази-Шуманова декларация за синдикатите, несъмнено постави основите за 
бъдещото им развитие. В тази декларация всички национални конфедерации 
потвърждават своя ангажимент към социална Европа на базата на видими 
постижения, първоначално съсредоточени към създаването на реална солидарност 
между служителите и техните компании; те също така обещават да определят 
съвместни цели като израз на единство отвъд границите и поставят тази европейска 
солидарност начело на своите приоритети. 
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Driver H1 H2 H3 H4 H5 

1. Social 
Regulation 

Local decentralized 
regulation (by 
entreprise) 

New corporatism (by 
profession) 

Local mutualization 
(cities) 

Universal pillar at 
EU level 

Pure market (trade 
regulation) 

2. Employment 
relationship 

Blurring employment 
status 
(employer/customer) 

Clarification inc. 
rights 
(State) 

Soft regulation 
governed by 
branding 

Renewal of 
cooperativism 

Leave it to the 
market (civil law) 

3.Value chains “GAFA” Monopoly 
Concentration (key 
firms) and opacity. 
High 
skills/commodities 

Open source 
cooperation 
Transparency and 
distribution. 

Virtuous capitalism 
Transparency and 
concentration 

National/local infra 
and controlled 
Opacity and 
disaggregation 

 

4. Collective 
organization 

Union free (without) Bottom up dynamic 
(self organization) 

Top down dynamic 
(adaptation of TU) 

Fragmentation (TU 
for some, not for 
others) 

H2 + H3 
(convergence and 
reborn Unions) 

5. Interaction 
human/ machine 

High quantity and 
quality of interactions. 
Less jobs but more 
demanding 

Less interaction but 
more quality. More 
independent work 
(new services). 

Poor quality but 
more quantity. More 
automation. 
Maintain Job higher 
skills 

Less interactions 
(automation) et 
poor quality. Less 
jobs and less 
demanding 

 

6. 
Cyberconfidence 

Highly dependable, run 
by Big Data. 
Confidence (US-China) 

Mid level nat/regional 
infra. Resilient in 
confidence (EU) 

Mistrust and search 
for local solidarities 
(Commons) 

Mistrust 
(vulnerable) without 
solidarity 

 

SCENARIOS Virtuous regulation     

 



   
 
 
 
 Сценарий 6 
                    Tанцувай с диктаторa + Продай на китайците 
 
 

(за този сценарий са описани две различни стратегически гледни точки на базата на една и съща 
хипотеза –виж таблицата на стр.4) 

 

 
 
 
 Tанцувай с диктаторa

 Tанцувай с диктаторa
(вариант 1) 

Продай на китайците 
(вариант 2) 

1a. Индустриализираните страни са обладани от 
голяма политическа и икономическа 
нестабилност, а честите вълни от 
кибератаки са оставили в безпорядък не 
само държавната администрация и 
правителствата, но и отрасли като 
транспорт, енергетика, финанси и 
здравеопазване. Крайният резултат от това 
е дестабилизация на обществото като цяло 
на фона на ескалиращи терористични 
атаки и все повече насилие. Традиционните 
политически класи са се оказали 
неспособни да опазят гражданите в 
безопасност и да защитят институциите и 
организациите, а проблемите им се 
усложняват от продължителната 
икономическа криза (причинена от 
инвеститорите, които бягат от 
нестабилността) и нестабилния 
международен климат – политическа 
нестабилност в Китай, изолационизъм в 
САЩ и разрастващи се конфликти в 
Средния Изток, които водят до постоянни 
миграционни вълни към Европа. 

 
2a. В Европа са започнали кампании 

радикални социални движения и 
екстремизмът е увеличил своята 
популярност в резултат от масовата 
безработица, следствие от кризата, 
нарастващата технологична безработица 
и широкоразпространеното чувство за 
несигурност. Няколко страни-членки – 
Австрия, Франция, Италия и Холандия са 
управлявани от националистически и 
популистки партии, а Германските 
Федерални Щати са избрали 
представители от крайното дясно на 
политическия спектър. Политиците са 
яхнали вълната на (предполагаемото) 
искане на обществото за завръщане на 
реда и сигурността. 

1b. Икономическата стагнация се е превърнала 
в перманентна черта от ежедневието в 
Европа, а институционалните инвеститори 
са изгубили всякаква надежда за 
позитивен обрат на Стария континент, 
където нивото на безработицата псотоянно 
достига 12%, а държавните власти са по-
загрижени за дефицита и държавния дълг, 
отколкото за насърчаване на 
инвестициите. ЕС и неговите страни-
членки са парализирани, изправени пред 
неспирни политически противоборства и 
патови ситуации, които разединяват 
различните властови нива (национално и 
европейско), а самите страни-членки 
представляват допълнителна пречка пред 
растежа. Политическите партии 
постепенно западат и малцина вече вярват, 
че те са способни да възкресят 
икономиката и да създават работни места. 

 
2b. Международната сцена се променя обаче, 

тъй като Китай отбелязва зашеметяващи 
темпове на икономически растеж. 
Мащабните инвестиции на страната в 
инфраструктура в отрасли като транспорт 
(Новият път на коприната), енергетика, 
телекомуникации и мрежи, заедно с 
ползите, извлечени от нейната политика 
за ранно действие спрямо климатичните 
промени са ѝ помогнали да се 
позиционира като световен лидер от 
политическа и икономическа гледна 
точка. 



 

 
 

3a. Политическата обстановка из цяла 
Европа става все по-предпазлива на 
тема сигурност, а крайно левите 
движения биват насилствено 
репресирани. Гражданите и социалните 
групи са подложени на много по-голям 
контрол благодарение на новите 
технологии, а интернет конкретно е под 
постоянно наблюдение – по-точно 
интернетът на гражданите и 
потребителите, защото вече съществува 
и друг, изцяло затворен интернет за 
света на бизнеса и по-специално за B2B 
транзакции. 

 
4a. Интернетът на гражданите в момента се 

използва като средство за контрол от 
правителствата, които работят заедно с 
големи технологични компании по 
събирането на все по-лични данни за 
всички с помощта на сложни алгоритми. 
Всички тези мерки, свързани със 
сигурността биват толерирани от 
гражданите, чиито ежедневни дейности 
се провеждат почти изцяло в мрежа и с 
таблети, защото те се надяват, че данните 
ще бъдат използвани за намаляване на 
кибер-престъпността и за борба срещу 
тероризма. Ето защо правителствата са 
наложили вид техно-патернализъм 
спрямо гражданите си, позовавайки се на 
„националната сигурност“ като мотив за 
това. 

3b. Широкозастъпените китайски 
инвестиции в Европа са събудили 
икономическия  растеж и някои региони 
са били насилствено повторно 
индустриализирани от правителството 
на Китай с десетки хиляди нови работни 
места в замяна. Неспособни да оспорят 
успеха на този централизиран, но 
ефективен модел, правителствата на 
страните-членки на ЕС са избрали да 
разчитат във все по-голяма степен на 
азиатския гигант, а западните 
инвеститори също са сключили 
споразумения за рисков капитал с 
Китай. Големите инвестиции във 
високотехнологични компании, 
възползващи се от този рисков капитал, 
са благоприятствали появата на 
китайско-европейски ‘GAFA’, като 
европейските бизнес среди са 
изоставили своите либерални 
принципи, без да им мигне окото, 
изкушени от обещанието за огромни 
пазари. 

 
4b. Една империалистична форма на техно-

патернализъм обаче се забелязва зад тези 
китайско-европейски ПЧП, тъй като 
повечето от важните решения се взимат от 
китайскта страна, която назначава или 
участва в избора на местни лица, 
взимащи решения. Влиянието и властта 
на Пекин над правителствата на 
страните-членки и върху европейския 
икономически модел се е засилила 
значително и производствените процеси 
вече се изпълняват и определят под 
зоркото око на китайската държава. 

 
 

(общо продължение за двата сценария) 
 

5. Пазарите на труда са преминали през значителни промени. Статутът на заетост на работещите, 
изпълняващи новите и все по-широкоразпространени форми на работа онлайн, е вече изяснен, 
но по отделно за всеки отделен случай и често с незачитане на социалните им права. Това е факт 
за новата прослойка на икономически зависими самонаети работници например, които изцяло 
отговарят за себе си и условията си на труд, но в действителност зависят до голяма степен от 
компаниите, които им възлагат работа посредством онлайн платформи. Тези лица работят здраво 
срещу оскъдно заплащане и биват постоянно следени от алгоритми, които анализират тяхното 
поведение – кога започват работа, колко часове работят, колко са продуктивни, по колко почивки 
правят всеки ден, кога свршват работа, дали работят в събота и неделя и т.н. 
 

6. Тези алгоритми изчисляват брой точки на работника за деня, като отчитат възрастта, 
здравословно състояние, образование, като всяко подобряване или влошаване на тази „дигитална 
репутация“ автоматично се отразява на заплащането, което съответно се покачва или намалява. 
Този подход има силен дисциплиниращ ефект, което означава, че вече не е необходимо да се 
назначават началници на смяна или контрольори, а компаниите сами могат да избират тези 
служители, които в момента са най-продуктивни. Единственият опит за запазване на минимални 
нива на солидарност и социална кохезия се прави от местната власт и на местно ниво с цел 



 

предотвратяване на изключването на работницте с най-нисък брой точки. На работниците с 
нисък брой точки може да се възлага работа в местния квартал, за да се подобри техният резултат 
например или пък могат да бъдат наставлявани и съветвани от работниците с по-висок резултат. 

 

7. В това ултраконтролирано и дисциплинирано общество все още съществуват синдикати, но вече 
са налице огромни промени в целта, за която те служат. Във всяка страна е одобрена само по една 
синдикална организация, като прогресивните движения и местни организации са подложени на 
репресивни мерки и след това забранени. Лидерите на всеки национален синдикат се избират 
съвместно от националните правителства и техните организации се очаква да действат като 
доставчици на услуги, подпомагащи икономическия растеж; в някои случаи им е позволено да 
управляват платформи за работа и да консултират и обучават, но те нямат реално думата при 
цялостната организация на системата. Тези събития, разбира се, пораждат спорове между 
наследниците на историческото синдикално движение по въпроса дали да се сътрудничи с 
държавата, за да си издействат повече правомощия или да протестират и да се изправят пред 
риска от това да бъдат забранени изцяло. 



 

 

Driver H1 H2 H3 H4 H5 

1. Social 
Regulation 

Local decentralized 
regulation (by 
entreprise) 

New corporatism (by 
profession) 

Local mutualization 
(cities) 

Universal pillar at 
EU level 

Pure market (trade 
regulation) 

2. Employment 
relationship 

Blurring employment 
status 
(employer/customer) 

Clarification inc. 
rights 
(State) 

Soft regulation 
governed by 
branding 

Renewal of 
cooperativism 

Leave it to the 
market (civil law) 

3.Value chains “GAFA” Monopoly 
Concentration (key 
firms) and opacity. 
High 
skills/commodities 

Open source 
cooperation 
Transparency and 
distribution. 

Virtuous capitalism 
Transparency and 
concentration 

National/local infra 
and controlled 
Opacity and 
disaggregation 

 

4. Collective 
organization 

Union free (without) Bottom up dynamic 
(self organization) 

Top down dynamic 
(adaptation of TU) 

Fragmentation (TU 
for some, not for 
others) 

H2 + H3 
(convergence and 
reborn Unions) 

5. Interaction 
human/ machine 

High quantity and 
quality of interactions. 
Less jobs but more 
demanding 

Less interaction but 
more quality. More 
independent work 
(new services). 

Poor quality but 
more quantity. More 
automation. 
Maintain Job higher 
skills 

Less interactions 
(automation) et 
poor quality. Less 
jobs and less 
demanding 

 

6. 
Cyberconfidence 

Highly dependable, run 
by Big Data. 
Confidence (US-China) 

Mid level nat/regional 
infra. Resilient in 
confidence (EU) 

Mistrust and search 
for local solidarities 
(Commons) 

Mistrust 
(vulnerable) without 
solidarity 

 

SCENARIOS  Dance the Dictator    

 


