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Заплата, осигуряваща издръжката на работника
През 1919 г. Конституцията на МОТ призна необходимостта работникът да получава
заплата, осигуряваща неговата издръжка (Заплата за издръжка- ЗИ). Почти век покъсно, въпросът за получаването на работна заплата, позволяваща на работника да
посреща своите нужди и тези на своето семейство, получава нов импулс, както на
национално, така и на международно ниво. Намаляващото ниво на заплатите в световен
план, разрастващите се подоходни неравенства и неравенствата в заплащането,
съчетани в много случаи с увеличаване случаите на ниско платения труд, както и
обезпокоителното
прекъсване
на
връзката
между
възнагражденията
и
производителността на труда, съвпадат с възраждането на дебата по ЗИ в много
краища на света.… ЗИ се фокусира върху задоволяване нуждите на работника,
предлагайки по този начин ценен поглед към механизма за задаване на минималните
работни заплати (МРЗ)- т.е., поглед към политическия инструмент, придобил през
последните години съществена сила в националните и международните планове за
развитие. Според Конвенцията на МОТ за определяне на МРЗ, със специалната
отпратка към развиващите се страни (1979 г., No. 131), нуждите на работниците и
тези на техните семейства представляват един от ключовите критерии, които трябва
да бъдат взети предвид при задаването на МРЗ - независимо дали това ще е
посредством закона или чрез колективното трудово договаряне.
Мануела Томей, ръководител Условия на труд
и програма за заетост в сектор Социална сигурност, МОТ

МОТ:
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИ
ПРЕГЛЕД
ПО
ИЗЧИСЛЯВАНЕТО НА ЗАПЛАТАТА ЗА ИЗДРЪЖКА1
Заплата за издръжка (ЗИ) има дълга история. Скорошна публикация2 проследява ЗИ чак
до Платон и Аристотел в древна Гърция, Св. Тома Аквински (13 век) и Адам Смит - 18 век
(Stabile, 2008). Всеобщата декларация за човешките права на ООН (1948) и Конституцията
на МОТ (1919) признават необходимостта работниците да получава ЗИ. Според
Експертния комитет на МОТ (1992) основната цел (на конвенциите на МОТ за МРЗ) е да
се гарантира на работниците МРЗ, която ще осигури задоволителен жизнен стандарт на
тях и на техните семейства. Следните международни конвенции и декларации също
признават необходимостта работниците да получават ЗИ: Американската декларация за
правата и задълженията на човека (1948) (American declaration on the Rights and Duties of
Man), Европейската социална харта (Съвета на Европа, 1961), Международен пакт на
ООН за икономическите и социално-културните права (1966) (United Nations International
Covenant on Economic and Social Cultural Rights).
Според член 23 на Всеобщата декларация за правата на човека на ООН (1948): „Всеки
човек, който се труди, има право на справедливо и задоволително възнаграждение, което
да осигури на него и неговото семейство съществуване, съответстващо на човешкото
достойнство...“.
ЗИ се споменава в Конституцията на МОТ от 1919 г., във Филаделфийската декларация на
МОТ за целите и задачите на МОТ, Декларацията на МОТ за Социална справедливост за
честна глобализация от 2008 г., Декларацията на МОТ за принципите относно
мултинационалните компании и социалната политика от 2006 г. Преамбюлът на
Конституцията на МОТ казва, че са необходими по-добри условия на труд, включващи
ЗИ, за да се осигури универсален и устойчив мир. Интересно е да се отбележи, че докато
Конституцията на МОТ от 1919 г. се отнася до нуждата от получаване на адекватна ЗИ, то
основните Декларации на МОТ от 1944 г. и от 2008 г. се отнасят до нуждата от получаване
на минималната ЗИ. Тази смяна във формулировките е може би направена, за да се вземат
предвид и Конвенциите на МОТ за минималната работна заплата от 1928 г. и от 1970 г.
Всички тези документи признават заплатата за издръжка като част от правата на човека.
Сега в началото на 21 век се възражда интереса към ЗИ. В САЩ над 100 общини и
университети са одобрили наредби по ЗИ (Reynolds and Kern, 2003). Като част от
обновения интерес към корпоративната социална отговорност (Hopkins, 2003), редица
НПО и мултинационални компании са приели корпоративни кодекси за социална
отговорност, включващи ЗИ (e.g. SAI, 2008, ETI 2010: Novartis, 2010).
Идеята за ЗИ е, че работниците и техните семейства трябва да са в състояние да си
позволят базов, но достоен начин на живот, смятан за допустим от обществото при
настоящото му ниво на икономическото развитие. Работниците и техните семейства
трябва да са в състояние да живеят над границата на бедност, както и да са в състояние да
участват в социалния и културния живот.
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Оригинално заглавие „Estimating a living wage: A methodological review“, автор Richard Anker . Пълният
текст на изследването (на английски език) е достъпен тук.
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Donald R. Stabile, Reviewed Work: The Living Wage: Lessons from the History of Economic Thought
Cheltenham (uk) and Northampton (MA, USA), Edward Elgar, 2008

Понастоящем, няма нито общоприето определение на ЗИ, нито общоприета методология
как тя да се измерва. Това донякъде обяснява ограничения напредък в дискусиите по ЗИ.
Авторите на съществуващите публикации се разделят на две групи – първите се обявяват
за въвеждането на ЗИ, като се аргументират с това , че тя води до по-висока ефективност и
намаляване на бедността, докато вторите се обявяват против ЗИ с аргумента, че тя води
до намаляване на заетостта и икономическия растеж.
Фигура 1 показва как обикновено се изчислява ЗИ. Изискват се няколко изчисления
или допускания. Първо, трябва да се изчисли издръжка на живот на едно лице, която
осигурява базов, но достоен начин на живот, смятан за допустим от обществото и в
съответствие с изискванията на времето (това е първата кутийка на фигурата, вляво).
Разходът за осигуряване на този базов начин на живот типично се изчислява чрез
събиране на разхода за основните потребности (покриващ 1. ниска като себестойност, но
питателна храна, която е подходяща за страната от гл.т. на включените хранителни стоки,
2. основното жилище в даденото местоположение по приемлив стандарт в смисъл на
големина, брой стаи, вложени материали в строителството и наличие на удобства като
вътрешна тоалетна и електричество; 3. подходящото облекло (понякога със специфично
посочен брой ризи, панталони, обувки и др.), разходите за други нужди като транспорт,
образование на децата, здравеопазване, обзавеждане и оборудване, почивка и културни
дейности, комуникации, грижи и услуги за личността.
Понякога се изчислява и добавя малка сума над вече изчислената крайна сума за
задоволяване на базовия начин на живот, което се прави с оглед на това да се осигурят
средства за непредвидени събития, като заболявания и инциденти, например, посредством
които обичайните непредвидени събития няма така лесно да изтласкат работника към
капана на бедността, от който никога няма да могат да излязат. Така изчислената
издръжка на живот за едно лице се изчислява с оглед на допускането за размера на
домакинството (брой членове). Накрая, общият разход на домакинството се изчислява на
база на предполагаемия брой работещи на пълно работно време.
Трябва да се отбележи, че това, което се смята за начин на живот с приемливо качество, е
специфично обусловено от времето и мястото. Съответно, концепцията се различава при
отделните нива на развитие, търпейки изменения при развиването на съответната
държава. Важно е да се отбележи, че по принцип допусканията за размера на
домакинството и очаквания брой на работещите в него са субективно определяни. От
друга страна, докато допусканията и изчисленията на базовата издръжка на живот
включват известна субективност, все пак е възможно да се правят защитими и приемливи
оценки за ЗИ чрез използване на информацията за работниците, домакинствата и
типичните разходи на домакинствата.
В изследването са анализирани критично 26 методологии, които се използват в
развиващите се и развитите страни за оценка на ЗИ в съответствие с представените на
Фигура 1 индикатори.

Фигура 1

Въпреки широко разпространеното признаване на нуждата от получаване на ЗИ,
приемането й е по-често по принцип, отколкото на практика. Изявяването на желанието е
по-често срещано, отколкото практиките, свързани със заплащането на работниците.
Американските наредби за общински ЗИ например се прилагат към много малък процент
от работната сила (Luce, 2004). Не са много и корпорациите в развиващите се страни,
заплащащи ЗИ, дори и тези, които са приели този принцип. Със задаването на МРЗ от
правителствата, наред с нуждата работника да получава достоен доход, под внимание се
взимат и възможните негативни ефекти върху заетостта и икономическото развитие при
повишаване на заплатите. Това контрастира с това, как са задавани МРЗ в по-ранните
закони , където нуждите на работника са били най-важни.
Въпреки че много компании, правителства и НПО използват липсата на общоприета
дефиниция и на методология за измерване на ЗИ като извинение за бездействието си, за
много други това е сериозна пречка, въпреки желанието им за действия по въпроса (като
например синдикатите при обсъжданията за необходимостта от по-високи заплати).

ЕВРОПЕЙСКА КОНФЕРЕНЦИЯ, ПОСВЕТЕНА НА
ЗАПЛАТИТЕ ЗА ИЗДРЪЖКА НА РАБОТНИКА (25-26ТИ НОЕМВРИ 2013 Г., БЕРЛИН)3
Домакини на първата европейска конференция по заплатите за издръжка в
международните вериги на доставките бяха Министерството на външните работи на
Холандия, Немското Федерално министерство за икономическо сътрудничество и
развитие (BMZ) и Немската кръгла маса по кодекси за поведение. Резултатите от
конференцията са Декларация за намеренията4 и План за действие. Планът за действие е
резултат от многостранен процес на консултации между заинтересованите страни,
започнал още през юни 2013 г. и завършен с дискусиите във фокус групите по време на
ноемврийската Конференция.
Заплатата за издръжка е заплатата, посрещаща основните нужди на работниците и техните
семейства (включително за храна, жилище, облекло, други разходи като образование и
здравни грижи), но и осигуряваща някакъв разполагаем доход. Заплатата за издръжка е
международно призната като човешко право. Универсалната декларация на ООН за
човешките права (1948), Ръководните принципи на ОИСР за мултинационалните
компании (2011), както и различни декларации и конвенции на МОТ признават
необходимостта работниците да получават „справедливо заплащане и равни
възнаграждения“ (Международен пакт за икономическите, социалните и културните
права). Ръководните принципи на ООН за бизнеса и човешките права (2011) и
Ръководните принципи на ОИСР за мултинационалните компании (2011) посочват, че
бизнес предприятията носят отговорността да зачитат човешките права в страните, в
които функционират. Тази отговорност се отнася за извършваните от тях дейности, както
и в бизнес взаимоотношенията им във веригите за снабдяване. Жизнената заплата по този
начин се превръща в част от корпоративната социална отговорност и в част от отговорния
мениджмънт по веригите за снабдяване.
Целите на Конференцията са:
 Започване на съвместен процес и изграждане на международна коалиция от
ангажирани заинтересовани страни с цел принос по темата;
 Повишаване на политическата ангажираност чрез включване на високопоставени
политически представители в коалицията;
 Осигуряване на възможности за партньорско и междусекторно обучение, както и
ангажиране в последващи дейности.
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Повече относно събитието може да бъде намерено тук.
Декларацията представлява общото разбиране по концепцията за ЗИ и нейното значение. Декларацията
подчертава споделената отговорност на всички заинтересовани страни и техните усилия за постигане на ЗИ
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Конференцията е важна стъпка в подкрепата за и създаването на международна
коалиция, която активно изпълнява въвеждането на заплати а издръжка (ЗИ) за
работниците в международните вериги на доставки.
Основни акценти от
отговорно снабдяване“

панелната дискусия „Значение на социалния диалог и

Концепцията за колективното трудово договаряне подкрепя установяването на МРЗ,
поради това, че чрез нея се определят базовите, основните стандарти за живеене.
Roel Nieuwenkamp, председател на Работната група на ОИСР по отговорно провеждане на
бизнеса, напомни, че определението за ЗИ (т.е. заплата, която е „най-малкото достатъчна
за задоволяване на базовите нужди на работниците и техните семейства“) присъства в
ревизираните Ръководни принципи на ОИСР за мултинационалните компании (2011 г.).
Тези Принципи се отнасят не само до директните инвестиции, но и до мениджмънта по
веригите за доставка. Принципите са меки, но с твърди последици, тъй като са обвързани
с механизми за изразяване на недоволството - Национални контактни точки.
Мултинационалните компании, следващи Принципите, трябва да определят, смекчат и
предотвратят негативните последици върху човешките права- включително и жизнената
заплата.
МОТ одобрява концепцията за ЗИ, но не я припознава като заместител на
колективното трудово договаряне.
Необходимо е да се въведе световно признат критерии за ЗИ - колективен трудов
договор по ЗИ ще бъде сметнат като златен стандарт.
КАРТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЗИ НА КОМПАНИЯТА Н&М
Н&М заяви, че твърдо вярва в това, че заплатите трябва да покриват основните нужди и че
ЗИ е човешко право. Н&М не иска да наложи нива на заплащане, а да подкрепи процеса на
справедлив социален диалог в страните-доставчици. За пръв път компанията представи
своята „Карта за постигане на справедлива ЗИ в текстилната индустрия“:
 До 2014 г. Н&М ще разработи Карта на покупателните практики, насочена към а)
подобрен ценови метод, за да даде възможност на своите доставчици да заплатят
истинската цена на труда, както и към б) подобряване на покупателните планове, за
да се намалят пиковете в производството на доставчиците;
 До 2018 г. всички стратегически доставчици на Н&М трябва да имат изградени
добре функциониращи структури по заплащането. До 2014 г. Методът за
справедливо заплащане ще бъде въведен в моделите на 3 фабрики (2 в Бангладеш,
1 в Камбоджа), като след това резултатите ще бъдат оценени;
 Що се отнася до работниците във фабриките, Н&М иска да им даде право да
договорят техните собствени права. В сферата на индустриалните отношения през
2013 г. Н&М пусна проект за индустриалните отношения в Камбоджа, като до 2014
г. компанията възнамерява да разпростре своя проект по социалния диалог в
Бангладеш сред до 15% от снабдителите на Н&М , като цели да достигне 100% до 2018
г.

Целта на разработения по време на конференцията План за действие по осигуряване на ЗИ
е да се създаде общо разбиране за бъдещето, местните дейности да станат част от поголяма стратегия и да се стимулира сътрудничеството между различните заинтересовани
групи във всички сфери на Плана.
ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПО ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗИ
Настоящият План за действие е резултат от многостранния процес на консултации между
заинтересованите страни, като осигурява препоръки към всички заинтересовани групи с
оглед справяне с предизвикателствата на труда и разработване на ЗИ за работещите в
международните вериги на доставките.
Използвана е следната дефиниция за ЗИ: възнаграждение, посрещащо основните нужди
на работниците и техните семейства, включително храна, жилище, облекло и други
разходи като тези за образование, здравни грижи, както и разполагане с остатъчен доход
(след приспадане на данъците и извършения разход за най-необходимите стоки/ услуги).
Очертани са четири сфери на действие, към които трябва да се насочат действията на
различните групи заинтересовани страни.
Какви действия трябва да бъдат предприети от всички заинтересовани страни?
1. На първо място, всички заинтересовани страни трябва:
А) активно да участват в многостранния процес с цел споделяне на опит с другите
участници, както и между различните сектори;
Б) да се подкрепят помежду си и да дават информация както за своите собствени,
така и за споделените с другите отговорности;
В) да повишават осведомеността на потребителите относно социалните стандарти в
международните вериги на доставки;
Г) да предприемат редовно преглед на отнасящата се до механизмите за определяне
на работните заплати информация, сътрудничейки помежду си и информирайки се
взаимно;
Д) да се включат в диалога относно рамковите споразумения за насърчаване
свободата на сдружаване и колективното трудово договаряне;
Е) да отдадат необходимото внимание на т.нар. „джендър“ измерение (или
измерение, отчитащо различията между половете) на ЗИ.
2. Правителствата и международните организации:
А) да защитят и покрият човешките права на работниците, включително и ЗИ;
Б) да гарантират качеството на законите и процедурите за формулиране на
определение и изпълнението;
В) да гарантират спазването на закона;
Г) да намерят решения за работниците, които (все още) не получават ЗИ;
Д) да подкрепят, финансират и осъществят дейности в съответствие с настоящия
план за действие;

Е) да подкрепят провеждането на кръгли маси с участието на правителството,
местните синдикати и работодателски организации, както и на съответните
компании-доставчици.
3. Бизнесът и неговите сдружения да:
А) публично да се ангажират с действия, насочени към ЗИ, свободата на
сдружаване и колективното трудово договаряне;
Б) да развият стратегия за работа, насочена към ЗИ, свободата на сдружаване и
колективното трудово договаряне във веригите на доставките;
В) да осигурят прозрачно докладване по изпълнението на настоящата стратегия;
Г) да установят механизми за изразяване на недоволството на работниците и на
организациите на гражданското общество с оглед на споменатото по-горе.
4. Синдикатите и другите организации на гражданското общество да:
А) се застъпват за човешките права на работниците, включително и за насърчаване
на ЗИ, свободата на сдружаване и на колективно трудово договаряне;
Б) предават познание с оглед изграждане капацитет на партньорите от
гражданското общество в страните производители, като приложат това на
практика;
В) подкрепят работниците да използват подходящите механизми за изразяване на
недоволство при случай на неизпълнение на работодателя;
5. Многостранните инициативи на заинтересованите страни по веригите на
доставки да:
А) включват ЗИ в съществуващите стандарти;
Б) осигуряват неутрален форум за съвместна работа по теми, засягащи
възнагражденията.
Първа сфера на действие: Прозрачност
Прозрачност между работодател и служител, както и между снабдител и купувач. Това
означава:
 На ниво компания: прозрачни системи на заплащане, уточняване на постоянните
заплати, получавани за нормално работно време, заплащане за извънреден труд,
допълнителни придобивки, като празнични бонуси, добавки за присъствие,
заплащане на годишния отпуск;
 На секторно и национално ниво: ясна методология за фиксиране на минималните
заплати, вземаща под внимание нуждите на работниците и техните семейства;
 На ниво верига на доставки: въвеждане на преглед на равнищата на заплащане,
системите и структурите в база на доставки на всяка държава, включваща всички
клиенти. Какви действия трябва да бъдат предприети при всяка заинтересована
група?
1. Правителствата и международните организации да:
А) подкрепят инициативите за прозрачност чрез
заинтересованите страни и международните купувачи;

форуми,

включващи

Б) осигуряват подкрепа на правителствата и социалните партньори в страните
производителки при дефинирането и определянето на ЗИ.
2. Бизнесът и неговите сдружения да:
А) да подкрепят производителите и доставчиците при налагането на прозрачни
системи на заплащане;
Б) да наблюдават пропастта между преобладаващите размери на възнагражденията
и размера на ЗИ;
В) да осигурят ръководство на компаниите по темата за прозрачните системи на
заплащане.
3. Синдикатите и другите организации на гражданското общество да:
А) контролират преобладаващите заплати чрез проучвания сред работниците;
Б) включат статистика относно ЗИ при договаряне на заплащането на всички нива,
т.е. на фирмено, отраслово, регионално или национално ниво;
В) изискват прозрачни системи на заплащане на фирмено, секторно и/ или
национално ниво;
Г) изградят капацитет на и да предават познание по споменатите по-горе дейности
към синдикатите, представителите на работниците и свързаните с труда НПО в
страните производители.
4. Многостранните инициативи на заинтересованите страни по веригите на
доставки да:
A) осигурят прозрачност относно изпълнението на фирмените стратегии за
поощряване на ЗИ, свободата на сдружаване и колективно трудово договаряне;
Б) подкрепят производителите и доставчиците в установяването на прозрачни
системи на заплащане.
Втора сфера на действие: Свобода на сдружаване, право на организиране и
колективно трудово договаряне, закрила на представителите на работниците
Свободата на сдружаване, правото на организиране и колективно трудово договаряне,
закрилата на представителите на работниците - всичко това са необходими предпоставки
за установяването на устойчиви механизми за определяне на работната заплата.
Какви действия трябва да бъдат предприети при всяка заинтересована група?
1. Правителствата и международните организации да:
А) ратифицират, приложат и подкрепят Конвенции 87, 98 и 135 на МОТ;
Б) подкрепят, спонсорират и приложат дейности, целящи изграждане капацитета на
местните актьори с оглед ангажирането им в социалния диалог и колективното
трудово договаряне.
2. Бизнесът и неговите сдружения да:
А) изискват доставчиците/ работодателите да уважават свободата на сдружаване,
правото на организиране и колективно трудово договаряне, защитата на
представителите на работниците на фирмено ниво;

Б) обучат доставчиците/ работодателите относно свободата на сдружаване,
социалния диалог и прозрачните системи на заплащане;
В) изградят капацитет на местните и националните работодателски асоциации с
оглед включването им в социалния диалог и колективното трудово договаряне.
3. Синдикатите и другите организации на гражданското общество да:
А) изградят капацитета на местните синдикати с оглед ангажирането им в
социалния диалог и колективното трудово договаряне;
Б) изградят капацитета на представителите на работниците с оглед участието им в
социалния диалог с работодателите.
4. Многостранните инициативи на заинтересованите страни по веригите на
доставки да:
А) създадат там, където не съществуват, механизми за изразяване на недоволството
на синдикати и работници.
Трета сфера на действие: Практики на купувачите и доставчиците
Покупателните практики на брандовете (марките) и търговците на дребно от странитевносителки може да се окажат вредни за капацитета на доставчиците от гл.т. изплащане на
ЗИ на работниците. Наред с другото, те могат да засегнат стабилността на връзката с
доставчика, своевременността на поръчките и модифицирането на поръчките,
остойностяването на производството и ценообразуването.
Какви действия трябва да бъдат предприети при всяка заинтересована страна?
1. Правителствата и международните организации да:
А) включат ЗИ в политиките по обществените поръчки.
2. Бизнесът и неговите сдружения- купувачите да:
А) оценят въздействието на покупателните практики върху способността на
доставчика да заплати ЗИ;
Б) преформулират покупателните практики с оглед достигане до ЗИ;
В) създадат дългосрочни отношения с доставчиците;
Г) обединят усилията си с други купувачи с цел създаване на начини за постигане
на целта и признаване на правото на колективно действие.
Д) работят с доставчиците за установяване на прозрачност в остойностяването на
заплащането по ЗИ;
Е) при бизнес сдруженията: развиват и представят (анонимно или хипотетично)
бизнес случаи по заплащането на ЗИ.
3. Бизнесът и неговите сдружения- доставчиците/ работодателите да:
А) се съобразят с националното законодателство за трудовите права и с кодексите
за поведение на клиентите си, зачитайки също международните стандарти за
човешките права, имащи отношение към трудовите права;
Б) изискват и гарантират, че кодексите за поведение се прилагат за всички
работници, наети в техните вериги за доставки, включително и за работещите в
аутсорсвани дейности, работещите по договор и за сезонните работници;

В) предотвратят неоторизираното подизпълнение на продукцията;
Г) да осигурят на работниците придобивки от по-високите цени, включително на
служителите от подизпълнителските фирми.
Четвърт сфера на действие: Политическа ангажираност
Европейските страни, Европейския съюз, правителствата на страните-производителки,
МОТ и ОИСР, както и бизнес асоциациите, синдикатите и гражданското общество, могат
да допринесат по темата за ЗИ, като увеличават политическата ангажираност на световно
ниво.
Какви действия трябва да бъдат предприети при всяка заинтересована група?
1. Правителствата и международните организации да:
А) насърчават ЗИ в международните дебати, в двустранните или многостранните
диалози, както и в търговските споразумения и политики;
Б) оценят въздействието на националните и международните политики по
заплащането в страните-производителки;
В) насърчават законова среда, позволяваща съгласувани действия на купувачите,
без да се нарушава законът за конкуренцията;
Г) ангажират правителствата както на произвеждащите, така и на доставящите
страни да започнат диалог по ЗИ.
2. Синдикатите и другите организации на гражданското общество да:
А) да се застъпят за включване в политическия дневен ред на правителствата и
международните организации на темата за ЗИ.
3. Бизнесът и неговите сдружения да:
А) окуражат правителствата в страните-производителки да увеличат минималните
заплати в случай на разминаване между минималните заплати и ЗИ, както и да
уважават правото на сдружаване и колективно трудово договаряне.
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Заплатата за издръжка на работника е ключов принцип на Инициативите за етична
търговия (ИЕТ) (Ethical Trading Initiatives) на Великобритания, Норвегия и Дания. И все
пак това е може би един от най-трудните стандарти за постигане.
Стъпвайки на и допълвайки Плана за действие, приет на Европейската конференция за ЗИ
(2013 г.), настоящият доклад цели да обедини действията на компаниите на ниво
индустрия, чрез което да се създадат условия за трайно подобрение на заплатите. Ключово
условие за това е наличието на развити и ефективни свобода на сдружаване и колективно
трудово договаряне, успоредно с присъствието на здрав, предвидим и открит механизъм
за редовно преразглеждане на МРЗ, определена чрез трипартитно договаряне.
Ниските заплати са ендемични в много от членуващите в ИЕТ индустрии, а
затрудненията, изпитвани от работниците и семействата им, нанесоха щети върху
репутацията на брандовете и на продавачите на дребно. Трудностите на работниците
обаче имат и своята цена за бизнеса. Ниското заплащане често означава високо текучество
и ограничено развитие на уменията, рефлектирайки така и върху качеството на
продуктите. Появява се висок риск от трудова умора, което би имало силно отражение
върху репутацията на бизнесите, ангажирани с пряко обслужване на клиентите.
Комбинация от фактори стои в основата на ниските заплати. Компаниите, купуващи от
световните вериги на доставки, трябва да:


си сътрудничат и да координират действията си: координация помежду им и
ефективно сътрудничество с доставчиците, асоциациите на работодателите,
синдикатите, НПО и националните правителства, включително и във връзка с
установяването на адекватна МРЗ на национално ниво;



подкрепят активно колективното трудово договаряне: подкрепа за
развитието на трайни местни механизми за колективно трудово договаряне и на
институциите в този процес (в частност синдикати);



преразглеждат и ревизират краткосрочните търговски практики, за да се
защити дългосрочното и устойчиво действие на бизнеса;



предприемат секторен подход, свързващ напредъка на ниво работното място във
веригите на доставки с по-широко институционално развитие.

Индивидуалните усилия на компаниите за подобряване на заплащането по определени
вериги на доставки - или само в част от тях - по-скоро са по-неустойчиви в дългосрочен
план. Така става все по-ясно, че причините за ниското заплащане са систематични и
5

Оригиналното заглавие на доклада е „Living wages in global supply chains”. Той е публикуван през 2015 г.,
благодарение на Инициативата за етична търговия на Дания, Норвегия и Великобритания. Докладът е
разработен като наръчник за въвеждане на ЗИ в световните вериги на доставки. Анализира проблема на
няколко равнища, включени са и препоръки от опита на трите ИЕТ за посоката, по която могат да поемат
компаниите за трайното подобряване на заплатите в световните вериги на доставки. Очертани са
практически стъпки за големи и малки компании на базата на Ръководните принципи за бизнеса и правата
на човека на ООН. Living wage in international supply chains

следователно изискват системни решения. Определянето на заплащането трябва да е
директно обвързано с развитието на механизми за колективно трудово договаряне, които
да гарантират, че заплатите отразяват и се придържат към темповете на изменение на
издръжката на живота. Заплатите, покриващи основните потребности на домакинствата,
трябва да се определят на местно ниво, да са „собственост“ на работниците- т.е. на тези,
които най-добре знаят от какво се нуждаят за издръжката на семейството си. Нивото на
заплащане следва да бъде разглеждано и в контекста на работното време и на
прозрачността на изплащане на възнагражденията. Работниците не бива да работят
извънредни часове, за да получават ЗИ. Ако те не са наясно по какъв начин се изчислява
възнаграждението им, то може и да не вземат предвид подобряването на
производителността и на качеството на произведеното, оставяйки така по-добър марж на
печалба за своите работодатели.
Трябва да се постави фокус и върху развитието на местни институции на пазара на труда
(включително и механизми за трипартитно договаряне на МРЗ и на такива за колективно
трудово договаряне), които да съгласуват интересите на разнородни участници.
Компаниите могат да допринесат за това чрез насърчаване на социалния диалог,
задействан посредством свободата на сдружаване. Развитието на подобни институции
изисква всички заинтересовани страни, включително и компаниите, да направят честна
оценка на настоящите дисбаланси на властта и да подкрепят капацитета на
работодателите и работниците. Това е дългосрочна програма, която трябва да е
придружена от незабавни интервенции, като например, повлияване върху дебатите по
определяне на МРЗ и на индустриалната конкурентоспособност.
В крайна сметка адекватното ниво на заплатите ще бъде постигнато чрез
институционализиране на ефективни прагове на заплатите - с установяването на нива, под
които не се допуска заплатите да падат (във всички сектори и региони). Това е съвместна
отговорност на правителства, компании (купувачи и работодатели) и синдикати.
Компаниите носят отговорността да идентифицират и смекчат неблагоприятните
въздействия върху човешките права по веригите им на доставки; най-добрият и подходящ
отговор към неадекватния размер на заплатите обаче почти винаги изисква
сътрудничество на секторно ниво. Формалните или неформалните механизми за
поддържане на секторна разходна конкурентоспособност повдигат въпроса за обсъждане
на заплатите на секторно ниво. С обединяването на усилията и агрегираната позитивна
покупателна способност с цел решаване на проблема „заплати, генериращи бедност“,
компаниите могат (без да нарушават законите за конкуренцията6) да изпратят ясен сигнал
на доставчиците и на правителствата, че пазарът ще реагира положително при повишаване
на заплатите. Всички компании, членове на съвместно осъществени ИЕТ, са поели
ангажимент за постигане на ЗИ в собствените си вериги на доставки. Прогресът към
постигане на целта е бавен, като анализът за причините за ниското заплащане ни предлага
отговор защо това е така.
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В ЕС, САЩ, Канада, Австралия, Нова Зеландия, Япония и Корея всяка форма на тайно споразумяване
между привидни противници в ущърб на трета страна, водеща до фиксиране на цените над пазарните, е
забранена от Закона за конкуренцията (в САЩ т.нар. „Anti-trust law”). Така се цели поддържане на честна
конкуренция на пазарите. Всички интервюирани членове на съвместни ИЕТ заявяват, че не виждат законите за
конкуренцията като материална пречка за постигане на прогрес по приемане на ЗИ.

Първопричини от перспективата на...
Веригите на доставка
А) Разрастващите се
дисбаланси на властта
означават по-малко опции и
по-слаба гъвкавост при
вземане на решения (за
разлика от купувачите);
Б) Ниските заплати са
вградени в много бизнес
модели, а „истинските
разходи“ са изнесени навън
(възложени на чужд
изпълнител);
В) За разлика от повечето
разходни компоненти,
заплатите са тези, които е
по-вероятно да поемат
конкурентния натиск по
веригите на стойността;
Г) Световните вериги на
добавена стойност (value
chains) означават световна
ценова конкуренция, а
цените може да не отразяват
реалната стойност на
устойчивата продукция;
Д) Слабо разбиране на
потенциалната печалба за
бизнеса при повишаване на
заплатите в долния край на
веригата на доставки.

Националния пазар на
труда
А) Установените със закон
МРЗ често са ниски, не се
ревизират редовно и може и
да не отразяват позициите
на социалните партньори.
Б) Работниците не участват
в процеса на определяне на
заплатите; няма рамка за
представителство и
преговори;

Предприятието
А) Липса на прозрачност в
системите на заплащане;
Б) Структурата на
заплащане може да не
поощрява уменията и
инициативността, нито да
предлага възможности за
развитие;

В) Жените и други уязвими
групи са свръх представени
при най-ниско платените...

В) Мерките за
производителност често се
фокусират върху
интензивността на труда
или дългия работен ден, а не
върху ефективността...

Г).... но често за тях липсват
по-добри (от гл.т. на
заплащането) алтернативи;

Г) ... а печалбите от
производителността може и
да не бъдат поделяни;

Д) Създателите на
политиките на пазара на
труда се боят, че с
нарастване на заплатите ще
нарасне и безработицата...

Д) Придобивките в натура
(като жилища и храна) може
и да не са с добро качество
и да способстват за
повишаване зависимостта
на работника от
работодателя.

Е).... , както и че
чувствителното нарастване
на заплатите ще стимулира
други повишения на
разходите, подкопавайки
покупателната способност;
Ж) Потенциалът за воден от
заплащането
макроикономически растеж
е подценен възнагражденията играят
основна роля в търсенето на
стоки и услуги в
икономиката.

Координирани действия в три направления
Вериги на доставки
А) Преглед на
покупателните практики в
светлината на съвместни

Национални пазари на
труда
А) Ангажиране с
националните правителства

На ниво предприятие
А) По-добро разбиране на
определянето на заплатите

ИЕТ;
Б) Оценка доколко поопростените вериги на
доставки биха подобрили
потенциала за нарастване на
заплатите;
В) Оценка на потенциала за
изграждане на дългосрочни
търговски
взаимоотношения;
Г) Надграждане на уменията
и на доставчиците, и на
купувачите;

и с международните
организации за определяне
на МРЗ, на процеса на
формиране на заплатите, но
и преглед на механизмите и
на колективното трудово
договаряне;
Б) Насърчаване и подкрепа
за развитието на
институциите на пазара на
труда и социалния диалог.

във веригите на доставки;
Б) Оценка и подкрепа на
капацитета и отношението
на мениджмънта;
В) Фокусиране върху
ефективността на труда, а
не върху интензивността;
Г) Гарантиране на
прозрачни механизми за
подялба на печалбата

Д) Преглед на политиката
на ценообразуване и
привеждане в съответствие
на инициативите на
купувачите с отговорността
за ЗИ.
Идентифицирането на ниските заплати като системно или структурно предизвикателство
може да се окаже рисковано от гл.т. на това да се породи усещането, че никой сам по себе
си не би могъл да влияе върху заплащането. Анализът обаче показва, че съществуват
редица фактори, голяма част от които изискват компаниите да действат иновативно и в
сътрудничество, за да въздействат върху ниските заплати във веригите на доставки. В
следващата таблица са показани инициативи на различни заинтересовани страни, както и
предприети действия от корпорациите от 2013 г. насам.
Трябва да се каже в допълнение, че синдикатите са тези, които се занимават с
колективното трудово договаряне на ниво предприятие и на ниво индустрия, но и
участват в политически кампании, посветени на ниските възнаграждения. Зад тази
таблица стои и трудът на гражданските организации за повишаване осведомеността
относно магнитуда на проблема. В частност това са:
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приетият праг на заплати в Азия и произтичащите от това доклади на Кампаниите
за чисти дрехи;



създаването на световния форум на производството на банани (World banana forum)
и инициирането на изследването на ETP-Oxfam-IDH7 от 2010-2011 г., касаещо
заплащането при производството на чай;



основаната през 2010 г. Мрежа за справедливо заплащане (Fair Wage Network),
стимулирала обмяната на опит за заплащането между брандове и заинтересовани
страни.

ETP е съкращение за Етичното партньорство при производството на чай (Ethical Tea Parthnership); Oxfamмеждународна конфедерация, съставена от 17 сътрудничещи си организации за борба с бедността; IDH е
съкращение на инициативата за устойчива търговия (Sustainable Trade Initiative- Nederland).

Многостранни инициативи на
заинтересованите страни
2013 -

-

2014 -

Групата на ISEAL8
(сертифициращите органи) се
споразумяват за Стратегия за
ЗИ;

-

IKEA въвежда Подход за справедливо
заплащане (Fair wage approach)
Рамката за честно възнаграждение на
Uniliver (Uniliverframework for fair
compensation);
Създаване на „Action, Collaboration and
Transformation Initiative“;

-

Компанията Tesco се ангажира със ЗИ
за всички специални ферми за банани
до 2017 г.;

FWF пуска Портал за ЗИ;

-

FLA10публикува Проект на
работен план за честно
възнаграждение;

Планирани срещи с доставчици в
рамките на „Action, Collaboration and
Transformation Initiative“;

-

IndustriALL подписва Меморандум за
разбирателство с всеки един от
брандовете, включени в „Action,
Collaboration and Transformation
Initiative“.

-

Изчисленията на Анкър за ЗИ;

-

ETP-Oxfam-IDH възлага на
Анкър изчислението на ЗИ за
Малави;

-

HM представя „Пътна карта за
справедлива заплата за издръжката на
работника“ (Roadmap for Fair living
Wage);

-

Фондацията за справедливи
облекла9 (Fair wear foundation,
FWR) инициира „Скала на
заплащането“;

-

-

ETP-Oxfam-IDH публикуват
„скала на заплащането” за
чаеното производство в Малави,
Индия и Индонезия;

-

2015 -
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Работна група към световният
форум на производството на
банани (World banana forum) споделя „скала на заплащането“
в 8 страни-производителки;

Корпорации

ETP-Oxfam-IDH одобряват
Меморандум за разбирателство
за Малави

ISEAL е неправителствена организация, чиято мисия е засилване системите за устойчивост на стандартите.
Fair Wear Foundation (FWF) е независима неправителствена организация, работеща с компании и
предприятия с цел подобряване условията на труд в шивашката индустрия. В организацията членуват 80
компании от седем европейски държави, представляващи над 120 бранда.
10
Fair Labour Association (FLA) обединява усилията на бизнеса, организациите на гражданското общество и
университетите с цел защита правата на работниците и подобряване условията на труд в световен мащаб.
9

ЗАПЛАТАТА ЗА ИЗДРЪЖКА ВЪВ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ.
ДОКЛАД ЗА ЛЯТНОТО УЧИЛИЩЕ НА ЕКП ПО КОЛЕКТИВНО
ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ11
Както в синдикалното движение, така и извън него, от дълго време се обсъжда
необходимостта работниците да получават ЗИ. В Европейската социална харта тази
концепция е изразена така: „Всички работници имат право на справедливо
възнаграждение, достатъчно за поддържането на прилично жизнено равнище за тях и
техните семейства“. МОТ също публикува доклад за ЗИ в редица страни12.
Във Великобритания историята започва през 2001 г., когато Източно лондонската
организация на общностна (TELCO), UNISON и синдикатите от профсъюза Unite
започнаха първата кампания по ЗИ. Кампанията започна само две години след
въвеждането на задължителната национална минимална работна заплата (МРЗ).
Причината за започването на Кампания на гражданите на Великобритания (Citizens UK
campaign) е, че МРЗ не е формирана на достатъчно високо ниво, за да осигури заплата за
издръжка. Комисията по ниското заплащане (The low pay commission), която консултира
правителството относно МРЗ, беше инструктирана да определи какво ниво на МРЗ може
да понесе икономиката, без да се стига до съкращения, а не от какво се нуждаят
работниците, за да се издържат.
До 2002 г. към идеята за ЗИ и равнището й, определено от TELCO, са привлечени първите
работодатели. От тогава по-широка група за организиране и привличане на общността към
Кампания на гражданите на Великобритания се е заела с кампанията за ЗИ. Широк кръг от
синдикати също подема кампанията както чрез колективното трудово договаряне, така и
чрез взаимодействие с местните групи, участващи в кампанията. През 2005 г. висшата
власт на Лондон13 (The greater London authority) (ВВЛ) установява официална заплата за
издръжка за Лондон14 (ЗИЛ), която продължава да има подкрепата на кмета на града.
Трябва да се подчертае, че ЗИ не е задължителна, както е националната минимална
заплата, а е доброволен стандарт. Така, както ВВЛ възприе ЗИЛ за всички свои служители
и тези, работещи за доставчици, така и настоящият кмет на Лондон Борис Джонсън
активно съдейства за въвеждането й и в частния сектор в града.

11

The living wage in the UK ESAD October 2014
Пълният вариант на текста е достъпен на: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/--travail/documents/publication/wcms_162117.pdf
13
Основана е през 1999 г., като корпоративните роли, изпълнявани от органа са: разумно изразходване на
бюджета, поддържане на високи стандарти за ръководство и поддържане регистрите на даренията и др. За
повече информация: https://www.london.gov.uk/mayor-assembly/gla
14
Кметът на Лондон окуражава работодателите да плащат на персонала поне минималната ЗИ за града.
Лондончаните посрещат далеч по-високи разходи за издръжка (особено за жилище и грижи за децата),
отколкото хората, живеещи в другите региони. ЗИ е равнището на часовата работна заплата, изчислено
според комбинация от издръжката на живота в Лондон и 60% от медианната заплата. Така се получава
равнището на заплащане, осигуряващо на работника от Лондон достатъчно, за да може да осигури найсъщественото за своето семейство, включително и защита срещу непредвидени обстоятелства. За разлика от
задължителната национална МРЗ, ЗИ е доброволен ангажимент на работодателите, за който могат да бъдат
акредитирани от Фондацията по ЗИ. За повече информация относно начина на изчисляване и това, кои са
акредитираните
работодатели:
https://www.london.gov.uk/priorities/business-economy/publications/glaeconomics/living-wage-2014
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През 2011 г. кампанията набира скорост. Кампания на гражданите на Великобритания
основа Фондацията по заплата за издръжка15 и знак „Работодател, плащащ заплата за
издръжка“, за да акредитират работодателите, заплащащи ЗИ. Британският конгрес на
профсъюзите (TUC) също е акредитиран като работодател, плащащ ЗИ.
Кампанията помогна също за това да се установи единно равнище на ЗИ за служителите
извън Лондон. Преди 2011 г. около 20 местни власти бяха възприели ЗИ за техните
области и все пак съществуваха редица различни нейни равнища. Така стана ясно, че
наличието на множество местни равнища възпира големите работодатели да наложат ЗИ.
През ноември 2014 г. ЗИ за Лондон е зададена на ниво от 9.15 £ за следващата година, а
ЗИ за страната е £7.85 (21% повече от националната минимална заплата, която е £6.50).
Над 400 лондонски работодатели изплащат сега ЗИ - техният брой се е удвоил спрямо
ноември 2013 г. Кметът на града иска ЗИ да се превърне в норма за работодателите до
2020 г.
Заплатата за издръжка във Великобритания спрямо американския модел
Кампаниите по ЗИ във Великобритания са вдъхновени от разрастването на движението за
ЗИ в САЩ през 90-те години. Има много прилики между кампаниите в САЩ и
Великобритания, тъй като и на двете места те са започнали отдолу, водени от структурите
на гражданското общество - включително от синдикати и църкви. Наблюдават се обаче и
съществени различия. Първо, един от слоганите на американското движение за ЗИ е, че
„еднаквият размер не пасва на всички“- изчисляването на ЗИ трябва да бъде на местно
ниво (независимо дали е за отделния щат, или на ниво община). Второ, американските
кампании целят подкрепа от местното законодателство. За разлика от споменатото,
ключовите актьори във Великобритания са постигнали съгласие, че трябва да има две ЗИедна за Лондон и една за останалата част на страната. В допълнение, кампаниите във
Великобритания се фокусират върху убеждаването на работодателите да направят
правилното нещо, а не толкова върху оказването на принуда за това. Наблюдават се също
така и очевидни съществени различия между Великобритания и САЩ от гл.т. на
политическата обстановка. Обединеното Кралство има задължителна МРЗ, която редовно
се повишава, а подходът за осигуряване на жизнена заплата е в главно на доброволни
начала. В САЩ МРЗ се повишава рядко, а подходът за осигуряване на ЗИ е установен със
закон. (но това е постигнато в малко места).
Как се изчислява равнището на заплата за издръжка във Великобритания?
Това е часовата заплата, необходима на служителя, за да достигне адекватно ниво на
отопление и подслон, здравословно и питателно хранене, социално интегриране и
избягване на хроничен стрес. Целта е да се зададе минимално ниво на заплащане, което
например ще позволи на работеща майка да не прави избор между закупуване на зимно
палто или на подарък за рождения ден на детето си. ЗИ е сложно изчисление, което отчита
разходите за редица продукти и услуги, представляващи минималния доходен стандарт за
хората от различни видове домакинства във Великобритания. Видовете разходи на
домакинствата биват прибавени към такива разходи, като наем, данъците към общината и
грижата за децата. След тази процедура се изчислява необходимото равнище на заплатата
за посрещане разходите на всеки вид домакинство. Накрая се изчислява една единствена
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Сайтът на фондацията (Living wage foundation) е достъпен тук.

претеглена средна цифра. Всяка година се извеждат две отделни цифри - една за Лондон и
една за останалата част на Великобритания, посредством използването на сходни
формули.
Кой трябва да получава заплата за издръжка, за да се акредитира един работодател?
За да бъдат акредитирани, работодателите трябва да изплащат равнището на ЗИ за целия
персонал над 18 годишна възраст, който е редовно зает и се намира в помещения на
работодателя. Това включва пряко наетия персонал, персонала по договор и персонала на
подизпълнителите. Фондацията по заплатата за издръжка определя, че тук се обхваща
персоналът, работещ в помещенията на работодателя за два или повече часа, през който и
да е ден за осем или повече последователни седмици годишно. За целите на
акредитацията, лицата под 18 години са изключени, тъй като те са стажуващи. Част от
синдикалния дневен ред, касаещ договарянето, опитва да предостави най-добрите условия
за тези млади работници, както и да разпростре ЗИ до доставчиците по веригите на
доставки, които също остават непокрити.
Защо някои работодатели доброволно плащат ЗИ?
В някои случаи това е следствие от договореното в колективния трудов договор (КТД).
Синдикалната плътност в частния сектор във Великобритания обаче е твърде ниска, като
КТД обикновено се прилагат на ниво завод или предприятие. Така че, това е само един
фактор, тъй като съществен брой несиндикализирани компании също се включват в
кампанията. Най-големият фактор изглежда е въпросът за репутацията. Ставайки
работодател, предоставящ ЗИ, може да направи бизнеса по-привлекателен, което може да
има ефект и върху продажбите. Обратно, кампаниите, подчертаващи ниското заплащане,
могат да навредят на репутацията.
Тук има обаче и друг момент - плащането на ЗИ може да подобри подбора, задържането и
мотивирането на персонала и стандартите на труд. Твърди се, че по-високото заплащане
за такива работни места, като например в почистването, спомага работодателите да
привличат по-квалифицирани работници, които вярват, че работодателят е загрижен за
тяхното благосъстояние. Не е учудващо, че заради това трудовото представяне е по-добро
и е налице желание за по-дългосрочно задържане на дадената работна позиция. Така се
намаляват разходите по подбора и се повишава производителността, което компенсира
допълнителните разходи по заплащането на ЗИ.
Какъв е постигнатият до момента успех?
Кампанията за ЗИ не е вълшебна пръчица. Наистина около 5 млн. души все още получават
по-малко, включително и синдикални членове. Но покритието се разширява бързо, но все
още обхваща малцинството от предприятия и работници. През 2011 г. акредитираните
работодатели са били едва 100 души. Сега те вече са 1000 души, включително и 14 фирми
от топ 100 на големите компании. Списъкът им може да бъде намерен на сайта на Living
Wage Foundation16. Броят на работниците, които са облагодетелствани от ЗИ се оценява на
40,000 през 2011 г. и сега е нараснал до около 120,000. Обратно на това, МЗ помага на 1
млн. души, а колективното договаряне на около 7 млн., но те намаляват.
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http://www.livingwage.org.uk/

Последно развитие– Националната заплата за издръжка замества националната
минимална заплата
Джордж Осбърн използва първия си консервативен бюджет, за да намали придобивките за
нископлатените работници, но ще принуди фирмите да им плащат повече. В изненадващо
изявление при представянето на бюджета, той каза, че работниците на възраст над 25 ще
имат право на "национална заплата за издръжка" , за да се смекчи въздействието на
орязването на придобивките, свързани с труда. Минималната работна заплата ще
продължи да се прилага за работниците на възраст на и под 24 години.
В бюджета на Великобритания за лятото на 2015 г. беше обявено, че: "От април 2016 г.,
ще бъде въведена нова национална заплата за издръжка от £ 7.20 на час за работниците на
възраст над 25 години, която ще бъде увеличена до над £ 9 на час до 2020 г. (60% от
медианната заплата в страната), която ще замести националната минимална заплата.
Сегашната минималната работна заплата, която се прилага за лицата на възраст над 21
години, е £ 6.50. Този размер е изчислен от Комисията по ниското заплащане.
Според Бюджетната комисия, се очаква тази мярка да повиши заплатата на шест милиона
души, но може да доведе до това фирмите да наемат повече работници под 25 години,
които ще бъдат на по-ниски заплати. Мярката ще се прилага както в държавния, така и в
частния сектор.
Бизнесът посрещна това предложение със смесени реакции, а CBI заяви, че е "време за
компаниите да увеличат заплащането", но че правителството играе много "хазартно" с
увеличението на заплатите, което индустрията може да не бъде в състояние да
осъществи.
Директорът на Фондацията за заплата за издръжка заяви, че предложената ставка от £ 9 е
"голяма победа" за участниците в кампанията, но че това в действителност е " по-висока
национална минимална работна заплата, а не заплата за издръжка", поради различните
начини, по които те се изчисляват. Ставката на правителството се основава на
медианната заплата, докато Фондацията изчислява ЗИ на базата на издръжката на живота.
TUC приветства обявяването на национална заплата за издръжка, но акцентира върху
това, че г-н Озбърн "давайки с едната ръка, взема с другата" и "значителните съкращения
на средствата за подкрепа на работещите хора ще ударят най-силно семействата с деца"17.
Какво място заема концепцията за Заплата за издръжката в синдикалните
стратегии?
Синдикатите приемат ЗИ като полезен стандарт, който могат да използват в колективното
договаряне или като част от основното искане по заплащането. Така например, едно
искане би могло да звучи така: „искаме 3% увеличение, но персоналът на най-ниските
нива ще получи увеличение в заплащането до равнището на ЗИ“ – така, както е направено
и в едно скорошно искане за заплатите в местното управление18 или пък може да бъде
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http://www.livingwage.org.uk/news/living-wage-foundation-response-budget-2015

Joint union campaign for the living wage for local government workers:
http://www.unitetheunion.org/uploaded/documents/LGLivingWageLeaflet11-13394.pdf

само кампания, обхващаща само ниско платени работници, получаващи ЗИ (както е в
проведената стачка на работниците в кината19).
Съществува и широка йерархия при исканията на синдикатите: а) максимално възможното
увеличаване на националната МРЗ и стриктното й прилагане; б) навсякъде, където е
възможно да се убедят работодателите да плащат ЗИ (на места кампаниите са насочени
към това МРЗ да са ЗИ); в) да се постигне съществено увеличение на заплащането на 80%
от синдикалните членове, които печелят повече от ЗИ. Подходът се различава при
отделните синдикати. Синдикатът на работещите в магазини е постигнал равнища на
заплащане близки до ЗИ, но липсва участието на големите търговци на дребно. В другия
край на скалата при професионалните синдикати, представляващи учителите и учените,
няма нито един член, чието заплащане да е под ЗЛ.
Най-голям е интересът сред големите общи синдикати - Unite, UNISON и GMB, които в
своите споразумения имат директен контакт с редица ниско платени работници и ниски
ставки на заплащане в своите споразумения. В допълнение, железничарският съюз RMT
организира кампании за ЗИ за членовете си хигиенисти; кампании се провеждат и от
Синдиката на заетите в комуникациите (CWU) за наетите чрез агенции за временна работа
работници в пощенските услуги и други групи.
Всички тези синдикати имат някои успехи по отношение на ЗИ за техните членове.
Идеята за ЗИ е разбираемо много популярна и е важно средство за привличане на нови
членове.
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Cinema staff in the BECTU union strike for living wage: https://www.bectu.org.uk/news/2152

ПРЕГЛЕД НА СВЕТОВНАТА ПРАКТИКА, СВЪРЗАНА
СЪС ЗАПЛАТИТЕ ЗА ИЗДРЪЖКА
1.
Мрежата за солидарност Maquila20
Глобално изследване на инициативите, свързани със ЗИ в шивашкия сектор
Какъв е глобалният контекст в сферата на шивашкия бранш?
В ерата на глобализацията, в която основните шивашки компании изнасят производството
си към държави с ниско равнище на заплатите, конкуренцията между регионите, страните
и фабриките за спечелване на инвестиции и поръчки доведе до надпревара за достигане
дъното на заплатите и другите разходи за труд. В този контекст работниците в шивашката
индустрия в някои от най-ниско платените страни (като Бангладеш и Камбоджа)
организираха национални стачки и/ или масивни протести, изисквайки увеличаване на
законодателно определената МРЗ. Много международни и регионални синдикати и
организации за защита на трудовите права започнаха да развиват собствени механизми за
оценка на ЗИ и/ или осъществиха измерване на ЗИ в различни държави. Те използваха
своите изследователски открития, за да окажат натиск върху международните брандове с
оглед договаряне със синдикатите и с доставчиците на цените на доставките, на заплатите
и на механизми, гарантиращи, че всяко увеличение на цените ще отиде при работниците, а
не при печалбите на работодателя.
Как се изчислява ЗИ?
Съществуват различни методологии и инициативи за измерване на ЗИ в шивашкия сектор,
които са разработени от синдикати, експерти и организации за правата на работниците.
Въпреки различията между използваните инициативи, повечето от тях включват сходни
критерии за определяне равнището на ЗИ, сред които са:
 Определяне на продължителността на нормалната работна седмица;
 Среден брой лица, зависими от работещия;
 Средна цена на нехранителните потребности, включително жилище, горива,
облекло, транспорт, образование за децата, здравни грижи и т.н.;
 Съотношение на хранителните към нехранителните стоки;
 Размер на непредвидените разходи и на спестяванията;
 Стоките и/ или услугите, предоставяни от работодателите или правителството.
Заради специфичните различия на изброените елементи между отделните държави,
сектори или региони, формулата на ЗИ трябва да се пригоди към конкретните
обстоятелства.
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Мрежата за солидарност Maquila представляваше за защита на трудовите права и правата на жените,
подкрепяща работниците от световните вериги на доставки в тяхната борба за подобряване на заплащането
и на условията на труд. Между 1994 и 2014 г. мрежата работи в сътрудничество с други организации от
Мексико и Централна Америка с цел засилване капацитета им с оглед преодоляване негативните
въздействия на глобализацията на работниците от шивашката индустрия. За повече информация:
http://en.maquilasolidarity.org/About_MSN

Какво трябва да бъде направено от търговските марки, за да се постигне ЗИ?
През последните години известни организации от международното движение за трудовите
права, включително Кампанията за чисти дрехи21 и организацията ActionAid22, започнаха
да артикулират очакванията на движението спрямо брандовете от гл.т. постигането на ЗИ,
както и да измерват прогреса на брандовете към постигането на тази цел.
Брандовете традиционно опонират с това, че отговорността за заплатите е първо, и ако не
и изключително, в ръцете на собствениците на фабриките, които директно наемат
работници. Те също така често спорят и за това, че техният процент на продукция по
всяко време и, в която и да е фабрика, е недостатъчен, за да се подпомогне ръстът в
заплатите на работниците там; както и че сътрудничеството между брандовете по
заплащането и ценообразуването в една и съща (обща за тях) фабрика може да ги изложи
на обвинения за фиксиране на цените по антитръстовото законодателство на собствените
им страни.
AktionAid развива 8-степенен подход, който трябва да бъде предприет от брандовете, за да
се установи реалната цена на труда за единица произведено облекло и да се измени
цената, заплащана на доставчиците, така че същият доставчик да може да изплаща ЗИ на
работниците23. (Приложение 1)
Въпреки всички предизвикателства в глобалната, изпълнена с мобилност и силно
конкурентна шивашка индустрия, ЗИ вече е в дневния ред на синдикатите, на
организациите за човешките и трудовите права, но и на международните брандове.
Брандовете и доставчиците им не могат повече да игнорират факта, че заплатите на
работниците са много по-ниски от това, което е необходимо на тях и на семействата им за
покриване на основните потребности. Въпреки че много от брандовете продължават да
настояват, че е невъзможно да се постигне консенсус около единна формула за
изчисляването на ЗИ, редица изследвания и практически експерименти всъщност
показват, че е налице съществено съгласие за ключовите елементите на една подобна
методология. Всъщност повечето от експериментите се основават на сходни критерии за
измерване както на базовите хранителни и нехранителни разходи на работниците и на
зависимите от тях лица, така и за изчисляване на ЗИ. И националните, и регионалните
инициативи за ЗИ подчертават необходимостта от гъвкавост при прилагането на
критериите на местно ниво - така ще се вземе под внимание средната големина на
семействата на работниците от даден сектор, средният брой на печелещите заплата
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В оригинал „Clean clothes campaign“- кампанията е посветена на подобряването на условията на труд и
даването на власт на работниците от глобалната шивашка индустрия. Кампанията представлява съюз на
организации от 16 европейски страни, чиито членове са синдикалисти и представители на НПО сектора.
Създадена е партньорска мрежа с повече от 200 организации и синдикати от страни производителки на
шивашки изделия. Чрез платформата се образоват и мобилизират потребителите, лобира се в компании и
правителства, солидарно се подкрепят работниците в борбата за техните права. Повече информация на:
http://www.cleanclothes.org/
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Международна организация, работеща с над 15 милиона души от 45 държави. Целта е постигане на свят
без бедност и несправедливост. С главен офис в Йоханесбург, Африка, организацията има свои
представителства и в Азия, Америка и Европа. Повече за стратегията на организацията за борба с бедността
може да бъде намерено на: http://www.actionaid.org/who-we-are/our-new-strategy-ending-poverty
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Оригиналното заглавие на предложения през март 2011 г. подход е: „Eight steps towards a living wage: A
costing model for clothing brands and retailers“. Този подход се базира на разработената от Doug Miller
методология със спонсорството на Inditex and the ITGLWF. Пълният вариант на разработката е достъпен на:
http://www.actionaid.org.uk/sites/default/files/doc_lib/actionaid_living_wage_model_-_final.pdf

членове на семейството, действителните разходи за храна, както и съотношението им към
нехранителните разходи, но и разходите, които се поемат от правителството и/или
програмите и субсидиите на работодателя.
За да имат обаче изследванията на ЗИ практическа полза за работника, е важно техните
организации да имат роля в този процес. В някои случаи, като например при Asia Floor
Wage и при Кампаниите за чисти дрехи, организациите на работниците имат централна
роля в проучването на потребителската кошница в съответната държава, в решаването на
това, как методологията за измерване на основните потребности да се адаптира към
съответния национален/ регионален контекст, но и в определянето и договарянето на
подходящо равнище на ЗИ. Важна част от изследователския процес на проучване,
проведено от академичните среди или външни организации за защита на трудовите права,
е провеждането на консултации с работниците и с техните организации, както и това
методологията и резултатите от проучването да са достъпни за организациите им с оглед
използването им като репери (benchmarks) в кампании и в преговори за работните заплати.
2. Азиатски алианс за прагове на заплатите24 (Asia Floor Wage Alliance)
Шивашката индустрия в Азия осигурява милиони работни места, чрез което способства за
силния икономически растеж в региона. Този бърз ръст обаче има своята цена, която се
заплаща от работниците. Средно за дадена дреха между 0.5-3% от цената отива за
произвелия я работник. Това означава, че за тениска, струваща €8, работникът получава
най-много 24 цента. Всички работници в шивашката индустрия се нуждаят от увеличение
на заплащането, за да са в състояние да посрещнат своите основни нужди. Често обаче,
когато работниците се борят за повишаване на своите заплати и подобряване на условията
на труд, компаниите се преместват в друга страна, където и заплащане, и условията са пониски. Работниците следователно се страхуват да подемат битка за повишаване на
заплатите, защото могат да загубят своите работни места.
Основаният през 2005 г. Asia Floor Wage Alliance) е международен съюз на синдикати и
активисти за трудови права, работещи съвместно с цел осигуряване на ЗИ за работниците
в шивашката индустрия. Като обединение, водено от синдикати в ключови страни
производителки на облекло от региона, Алиансът представлява грижите и нуждите на
самите работници. Основно сред техните искания е призивът за изплащане на ЗИ, което
доведе до развитието на изчислението на азиатския праг на заплата (Asia Floor Wage
calculation) като начин за пресмятане на ЗИ в Азия. Азиатският праг на заплата предлага
заплата за работниците в шивашкия сектор от Азия, която да бъде достатъчна за
издръжката им. Изхождайки от някои сходни фактори, като брой зависими семейни
членове, основните хранителни нужди на работника и на зависимите от него, както и
други базови потребности (включително здравеопазване и образование), азиатският праг
на заплата изчислява минималната сума, необходима за определяне на ЗИ. Азиатският
праг на заплащане (Asia Floor Wage) се изчислява в паритет на покупателна способност
(ППС), изразен в долари, чрез който се способства сравнението на жизнените стандарти в
24

Азиатският праг на заплата е специфичен единствено за работниците в шивашката индустрия. Нивото му е
определено и одобрено от организатори на работниците в сектора от различни азиатски държави. В основата
на изчисляването му е заложена формула относно потребностите, но също така и колективните искания на
профсъюзите от сектора. Ако трябва да се приложи тази покупателна сила към други сектори, то е
необходим по-широк демократичен процес за достигане на съответните стойности с включване на
издръжката на живота и потребителската кошница и за работниците от други сектори.

отделните държави (без влиянието на националните валути). Настоящето му равнище е
ППС $ 725. Азиатският праг на заплащане (Asia Floor Wage), изразен в национална валута,
е различен във всяка страна, но въпреки това могат да се закупят еднакъв набор от стоки и
услуги. Регионалното изчисляване на ЗИ е необходима стъпка с оглед гарантиране на
достойно заплащане- азиатският праг на заплата изчислява равнището на възнаграждение,
под което нито една заплата в Азия не бива да пада. Изчислението се гради на следните
допускания:
 Работникът трябва да може да се издържа сам и да издържа две други потребяващи
единици (1 потребяваща единица = 1 възрастен или 2 деца);
 Възрастен се нуждае от 3 хил. калории на ден, за да е трудоспособен;
 В Азия разходите за труд представляват половината от месечните разходи на
работниците.
Конкретното изчисление преминава през пет стъпки:
 Изследването на хранителната кошница по държави извежда цената на храната,
така че да се гарантира дневния прием на 3000 калории за възрастен човек. При
азиатския праг на заплата се допуска, че разходите за храна представляват 50% от
разходите;
 Не-хранителните разходи (формиращи останалите 50%) включват а) (40%)
жилището, облеклото, здравеопазването (включително и майчинството и грижата
за децата), образованието, горивата, транспорта и б) (10%) допълнителни разходи
(за забавления, спестявания, пенсии или средства при загуба на работа);
 Приема се, че работникът не издържа единствено себе си. Средно е пресметнато, че
в Азия работник издържа себе си и еквивалента на още двама възрастни (като дете
се брои за половин възрастен човек). Така се получават няколко комбинации (1
работещ + 2 възрастни; 1 работещ + 1 възрастен + 2 деца; 1 работещ + 4 деца), а
гореспоменатите разходи се умножават по три. Споменатите стъпки се изчисляват
в местна валута;
 За да се получи ЗИ за целия регион, изчисленията след това се превръщат в ППС в
долари (ППС е въображаема валута, използвана от Световната банка, която
позволява да се сравняват жизнените стандарти в отделните страни, без да се взема
предвид националната валута);
 Взимат се всички ППС в долари и се пресмята средната стойност, която след това
отново се конвертира в местна валута.
Азиатският алианс за прагове на заплатата провежда редовно изследване на кошницата от
продукти в региона, за да изчисли равнището на азиатския праг на заплата.
Защитата на работника е дълг на държавата
Ръководните принципи на ООН установяват ясно разграничение между дълга на
държавата да защитава човешките права и отговорността на бизнеса за зачитането
им. Това означава, че държавата може да пренебрегне отговорността за гарантиране
спазването на човешките права чрез прехвърлянето й към бизнесите, опериращи на
нейната територия/ юрисдикция. Държавата трябва да осъществи своя дълг за закрила
чрез ефективни политики, законодателство, регулации и решения, като така създава по-

голяма яснота относно очакванията и съгласуването с бизнеса с оглед на спазването на
правата.
Отговорността на държавата, свързана със защитата на правата, не се ограничава само до
бизнеса, функциониращ в собствените й териториални граници, но също така и до
развиващите се бизнес активност извън нейната територия.
Конституцията на МОТ от 1919 г. постановява, че „универсалният и дълготраен мир
[изисква] осигуряване на адекватна заплата за издръжка“. Оттогава насам това се повтаря
в различни документи (декларации, резолюции, конвенции).
Минималната заплата трябва да посреща основните нужди на работниците и
техните семейства
Правителствата играят ключова роля за защитата на работниците чрез приемането на
политики по МРЗ. Целта на законово определената МРЗ трябва да е осигуряване на
социална защита на уязвимите и неорганизирани групи работници. МОТ казва, че
„установяването на МРЗ трябва да създаде такъв елемент в политиката, предназначен
да преодолява бедността и да гарантира нуждите на всички работници и техните
семейства“25. Комитетът на експертите на МОТ (1992) заключава, че основната цел на
конвенциите на МОТ за МРЗ е „гарантиране на МРЗ за работниците, която ще осигури
задоволителен жизнен стандарт за тях и техните семейства“. Естествено това, което се
счита за приемливо базово качество на живота, е специфично според времето и мястото.
Така с развитието на държавата и разбирането за базовите потребности се изменя.
Конвенцията на МОТ за МРЗ (№ 131) отчита това чрез обръщане към необходимостта от
разглеждане „изискванията на икономическото развитие, нивата на производителност и
желанието за достигане и поддържане на високо ниво на заетост“ при установена МРЗ.
МРЗ може да се зададе по два начина: чрез колективно трудово договаряне и чрез
държавно регулиране. По същество МРЗ е минимумът, който законово се заплаща от
работодателя. Така МРЗ е подплатена чрез закона и е изпълнима, макар и на практика това
често да се нарушава. МРЗ е също така важен политически инструмент за социална
защита, който трябва да дава сигурност на най-уязвимите и неорганизирани групи
работници. В допълнение МОТ посочва, че МРЗ може да допринесе за намаляване на
различията в заплащането според пола на работника26.
Задаване на МРЗ
Страните, ратифицирали конвенциите за МРЗ, трябва да възприемат или създадат система
за определяне на МРЗ. Затова трябва да се вземат под внимание множество елементи.
Първо, конвенциите не определят равнището на МРЗ, а задават механизъм, който трябва
да се следва от държавите. И Конвенция 131 за задаване на МРЗ (1970), и Препоръка 135
(1970) осигуряват насоки, според които МРЗ:
 Осигурява повече от задоволяване на насъщните нужди, тъй като МРЗ трябва да е
достатъчна за преодоляване на бедността и да включва социални помощи;
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 Основава се частично и на обществените стандарти, тъй като МРЗ трябва да вземе
предвид жизнения стандарт на различни социални групи и съответства на
националните практики и условия;
 Е достатъчна да осигури не само работника, но и семейството.
Всички основни държави производителки в шивашкия сектор имат МРЗ, макар и
Малайзия да я въвежда през 2013 г. Въпреки това, тези МРЗ често не успяват да осигурят
честно, адекватно препитание за работника и семейството му. В опит да привлекат
чуждестранни инвестиции, правителствата в Азия приемат политика на ниско платения
труд, често комбинирана със стимули за чуждестранните инвеститори (данъчни) и
авторитарни мерки за репресиране на синдикатите. Правителствата се провалят в
задаването на МРЗ, която покрива стандартите на ЗИ - често се наблюдава пропаст между
МРЗ и пресметнатата ЗИ.
На второ място нивата на МРЗ е важно да се променят често с оглед поддържането на
покупателната способност на работниците при увеличаване на цените. За ниско платените
работници ефектът от повишаването на цените на храните може да бъде драматичен, тъй
като обикновено над 50% от доходите отиват за храна. Някои страни обаче са въвели
фиксирани интервали за обновяване на МРЗ.
На трето място, социалните партньори трябва да бъдат включени във вземането на
решения както за покритието, така и за нивата на МРЗ. В Азия, правителствата
обикновено залагат МРЗ след някаква консултация със социалните партньори. В Китай
обаче процесът се компрометира, поради факта, че съществува само един официален
(държавно контролиран) синдикат.
На последно място, МРЗ трябва да бъдат прилагани, за да бъдат ефективни. Това означава
работодателите, нарушаващи правилата на МРЗ, да бъдат санкционирани.
3. Кампанията за чисти дрехи (Clean clothes campaign)
Изчисляването на ЗИ е първата важна стъпка, за да се превърне концепцията за ЗИ в
реалност27. Кампанията за чисти дрехи28 е част от Азиатския алианс за прагове на
заплатите (Asia Floor Wage Alliance), изчисляващ ЗИ за регион, в който множество хора
разчитат на шивашката индустрия. Липсата на ЗИ означава работниците да са принудени
да работят повече часове, за да вземат възнаграждение за извънреден труд или бонуси, без
да могат да си позволят да откажат работа, поради лоши условия на труд или да вземат
отпуск при влошаване на здравословното им състояние. Ниското възнаграждение
означава още работникът да разчита на заеми, за да свързва двата края, но и да няма
никакви спестявания, на които да разчита при оставане без работа.
В доклад на Мрежата за солидарност Maquila, се посочва, че Кампанията за чисти дрехи
извежда инициатива, насочена към основни европейски шивашки брандове и изисквайки

27

МОТ определя ЗИ като основно човешко право чрез своите конвенции и препоръки към член 23 от
Всеобщата декларация за правата на човека на ООН (Конвенции на МОТ 95 и 131, Препоръки на МОТ 131 и
135).
28
През юли 2013 г. е формулиран е списък с очакванията от страна на НПО и синдикатите към търговските
марки
и
търговците
на
дребно.
Пълният
вариант
на
текста
е
достъпен
на:
http://www.cleanclothes.org/livingwage/road-map-to-a-living-wage

от тях да предприемат следните стъпки за постигане на ЗИ във фабриките на техните
доставчици:
 Подкрепа на политика за въвеждане на ЗИ като елемент на рамката за
корпоративна отговорност;
 Уважаване правото на сдружаване;
 Установяване на диалог с работниците и техните организации;
 Публично одобряване на отправната точка, върху която ще се изгради ЗИ;
 Коригиране на техните покупателни практики, така че доставчиците им да могат да
изплащат ЗИ (политиките на ценообразуване не бива да заставят доставчиците да
поставят работниците си в недостойни условия на труд);
 Провеждане на пилотни програми, включващи доставчици, синдикати и групи за
подкрепа на труда, за намиране на конкретни начини за прилагане на ЗИ;
 Застъпване пред правителствата от страните доставчици за установяване на ЗИ;
 Прозрачност относно фирмената програма и усилия за постигане на ЗИ;
 Сътрудничество с различни заинтересовани страни (включително и синдикатите,
но и други корпорации, използващи същия доставчик) при опитите за постигане на
ЗИ;
 Представяне на план с конкретни срокове за изплащане на ЗИ.
Същевременно на сайта на Кампанията за чисти дрехи могат да бъдат проследени текущи
данни за водещи брандове относно политиките им на заплащане, както и действащи
инициативи и важни доклади относно труда на работниците в шивашката индустрия.
Във връзка с изплащането на ЗИ за работниците от шивашката индустрия е разработена
он-лайн петиция29. Текуща инициатива е и подписването на он-лайн петицията30 за
изплащане на МРЗ в размер от US$177 на камбоджанските работници. За работниците в
шивашката индустрия в Камбоджа настоящата месечна МРЗ е US$100, която не им
позволява да посрещнат дори базовите си нужди. Затова тези работници призовават за
незабавно увеличение на заплащането до US$177, което е важна стъпка в борбата за
получаване и на ЗИ.
В секцията, посветена на ЗИ, се отправя призив за изплащането й на работниците от
шивашката индустрия - индустрия, в която само в Азия са заети над 15 милиона
работници. Световните брандове отчитат огромни печалби всяка година, превръщайки
тази разрастваща се индустрия в разчитаща на, но и експлоатираща евтино заплащания
труд на милиони работници, чиито заплати не отговарят по размер на ЗИ. Според
методологията, използвана от Кампанията, ЗИ трябва да бъде заработвана през стандартна
работна седмица (не повече от 48 часа), позволявайки на работника в шивашкия бранш да
си закупи за себе си и своето семейство храна, да заплати своя наем, медицинско
обслужване, транспорт и образование, но и да притежава малка спестена сума за
посрещане на неочаквани разходи. Прагът на заплащането в Азия изчислява какво трябва
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да представлява ЗИ в различните региони, чрез което се разкрива и разликата между
размера на националните МРЗ и размера на ЗИ31.
Сблъсък с реалността на работниците
Постоянният народен трибунал по ЗИ (Permanent People's Tribunal). Част от Азиатския
алианс за прагове на заплатите са работническите трибунали, предоставящи възможност
на работещите да споделят своя опит за ниското ниво на заплащане в шивашкия сектор,
но и да се срещнат с правителствени представители и такива на брандовете. Тези
трибунали се провеждат съвместно с Постоянния народен трибунал (Permanent People's
Tribunal) и са били провеждани в Шри Ланка (2011), Камбоджа (05-08.02.2012), Индия
(22-25.11.2012), Индонезия (21-24.06.2014). Форматът на трибунала включва изслушване
на свидетелските показания на работниците, на експертите и специалистите по
законодателството, на представителите на брандовете и на синдикатите. На третия ден
съдиите обсъждат предоставените им доказателства, като през последния ден от
заседанията те споделят своите изводи и препоръки към държавата, бизнеса и
синдикатите32.
Постоянният народен трибунал е „място за получаване на мнения, включващи
идентифициране и разгласяване на случаи на систематично нарушаване на
фундаменталните права - особено случаи, където националното и международното
законодателство не успяват да защитят правата на хората“. Т.е. целите на трибуналите
могат да бъдат обобщени така:
 Документиране и оценяване наличието и обхвата на силна експлоатация и
нарушаване на човешките права33 на работниците в шивашката индустрия в Азия;
 Да се изследват и квалифицират нарушенията на националното и международното
трудово законодателство от различни актьори (правителство, брандове,
национални доставчици, международни агенции), които са отговорни и имат
задължението да гарантират човешките права на работника;
31

Например в Камбоджанската шивашка индустрия над 80% от работниците са жени на възраст 18-35
години. Много от тези жени имат деца и семейства, за които да се грижат. Ето защо с покачването на
жизнените разходи за жилището, храната, облеклото, образованието, транспорта и медицинското
обслужване се оказва, че МРЗ просто не е достатъчна. Всъщност Азиатският алианс за прагове на заплатите
изчислява, че ЗИ в Камбоджа трябва да е $396 на месец.
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Ръководните принципи за бизнеса и правата на човека на ООН (принцип 14 и принцип 13), постановяват,
че всички корпорации („независимо от тяхната големина, сектор, контекст на опериране, собственост и
структура) трябва да „избягват причиняване или допринасяне за неблагоприятни въздействия върху
човешките права чрез собствените си дейности, както и да се справят с подобни въздействия, когато те се
появят“. В допълнение корпорациите трябва да „се стремят да предотвратяват или смекчават
неблагоприятните въздействия, които са директно свързани с техните действия, продукти или услуги,
поради своите бизнес взаимоотношения, дори и те самите да не са допринесли за тези въздействия“. Докато
последствията от бедността се изтърпяват от работниците и техните семейства, работещи във веригите на
доставки на местно ниво, причините за тези ниски заплати не могат да бъдат разбрани в изолация от
глобалните производствени взаимоотношения, където брандовете и търговците на дребно имат ключова
роля. Една компания е отговорна за въздействията върху правата на хората посредством своите вериги на
доставки, независимо откъде се получават негативните влияния. С други думи, компаниите трябва да
уважават човешките права не само в своите собствени предприятия, но и при своите доставчици.

 Да формулират препоръки за възстановяване на възникващите дефицити, които не
намират отговор от съществуващите съдебни власти от гл.т. на превенция или
присъда.
Чрез Постоянния народен трибунал се насърчава достойнството и се правят видими
жертвите, чиито човешки права са били нарушени. Мненията и препоръките на
трибуналите относно ЗИ като човешко право не са задължителни; чрез тях се цели да се
отреди основно място на жертвите и техния опит.
Кодекс за поведение - подход, основаващ се на четири основни стъпки, чрез които
шивашките компании да гарантират производството на продукти в хуманни
условия. Кампанията за чисти дрехи отстоява позицията, че брандовете трябва да бъдат
отговорни за условията на труд в своите фабрики и да гарантират достойни условия на
труд по своите вериги за доставки. Брандовете трябва да зачитат международно
признатите форми, утвърдени от МОТ и от Всеобщата декларация за правата на човека на
ООН. Повечето компании са приели Кодекси на поведение, обещаващи определени
условия на труд на работното място. Кампанията за чисти дрехи се обръща към
брандовете с призив да се ангажират към своите Кодекси за поведение и да им придадат
реален смисъл чрез провеждане на мониторинг на настоящите условия. Така Кампанията
формулира още през 2008 г. свой модел на Кодекс за поведени, включващ всички
релевантни точки за човешките права, описани във Всеобщата декларация за правата на
човека на ООН и трудовите стандарти на МОТ. В увода на Кодекса се подчертава, че чрез
него Кампанията за чисти дрехи предлага насоки за това как компаниите могат да
оценяват по-добре, да прилагат и да съгласуват с трудовите стандарти условията по
своите вериги на доставки, елиминирайки злоупотребите, където и когато се появят. В
кодекса са разписани четири стъпки, като именно във втората от тях („Прилагане на
Кодекса на поведение“) се споменава и предоставяне на ЗИ: „като неразделна част от
вътрешния мониторинг и външната оценка, компаниите трябва да определят
отрицателните влияния на своите покупателни практики върху условията на труд, както и
да предприемат стъпки за облекчаването на тези влияния. Това може да включва стъпки
като установяване на стабилни, дълготрайни връзки със доставчиците, предпочитане на
синдикализирани фабрики и задаване на ясни стойности на ЗИ по страни, показвайки, че
те са били отразени в споразуменията по ценообразуването“.
Доклад „Пришити” заплати към границата на бедността за работниците от
шивашката индустрия в Източна Европа и Турция“ 34
Традиционно експлоатирането на работниците от шивашката индустрия се разглежда найчесто в Азия, където са добре документирани случаи на ниски заплати, опасни условия на
труд и принудителни извънредни часове работа. С този доклад обаче се показа, че тези
проблеми са ендемични за цялата шивашка индустрия, като се срещат дори в страни от
Европейския съюз.
Кампанията за чисти дрехи и нейните партньори направиха детайлно изследване на
заплащането и условията на живот на заетите в шивашкия бранш в десет държави:
България, Грузия, Румъния, Македония, Молдова, Украйна, Босна и Херцеговина,
Хърватия, Словакия и Турция. Направен е деск рисърч на социално-икономическата
34

Докладът, резюмето и аналитични данни за всяка една от изследваните страни са достъпни на:
http://www.cleanclothes.org/livingwage/stitched-up

ситуация в сектора и на националните трудови законодателства, както и теренно
изследване чрез интервюта с работници. За изчисляването на ЗИ е използвана формулата
на Азиатския алианс за прагове на заплатите, която претърпява леки изменения (при броя
на зависимите от работника лица и в съотношението на разходите за хранителни и
нехранителни стоки).
Във всички изследвани страни се наблюдава огромна пропаст между законово
установената МРЗ и изчислената ЗИ. Така например, страните със законово
установена МРЗ под 20% от ЗИ са България, Грузия, Украйна, Македония, Молдова,
Румъния и районът на Източна Анадола в Турция (виж Приложение 2). През 2013 г.
България, Македония и Румъния имат МРЗ на нива по-ниски от това на МРЗ в
Китай; Молдова и Украйна имат по-ниски МРЗ от Индонезия.
Работата в шивашката индустрия допринася за бедността на семействата и социалното им
изключване - засегнати са над 3 милиона формални и неформални работници от сектора.
Рискът от бедност и социално изключване нараства при:
 Заплащане, заложено под средствата за съществуване, линиите на бедност и ЗИ;
 Дискриминация на жените от гл.т. на заплащане и отношение;
 Разчитане на заплатите като на основен източник на доходи за семейството;
 Липсата на активно колективно представителство под формата на синдикати или
организации за подкрепа на трудещите се
 Изследването открива множество и разнообразни потъпквания на закона и
различни практики за ограбване на възнагражденията. Сред откритията е още, че
работниците от Грузия, както и надомните работници в България и мигрантите в
Източна Анадола са тези с най-висок риск от бедност.
Изведени са следните препоръки:
 Страните, в които са регистрирани брандовете в облеклото и обувките, както и
търговците на дребно имат дълг да гарантират брандовете да уважават човешките и
трудовите права в целия свят, включително и изплащането на ЗИ;
 Страните-приемници на брандовете и търговците на дребно имат дълг да защитават
човешките и трудовите права на своите работници и да прилагат МРЗ, които се
борят с бедността, а не способстват за обедняването на гражданите и регионите;
 Брандовете и търговците на дребно имат отговорността да изплатят пълната цена
на поръчания от тях продукт - това включва заплата, чрез която работниците и
техните семейства да могат да преживяват;
 Правителствата на страните приемници, където се произвеждат шивашки и обувни
брандове и търговци на дребно, както и съответните европейски институции са
призовани да повишат незабавно законните МРЗ до поне 60% от националната
средна работна заплата, позволявайки ръст на МРЗ до достигане на изчислената
ЗИ;
 Правителствата в страните, където е седалището на брандовете и на търговците на
дребно, както и съответните институции на ЕС да държат мултинационалните
компании отговорни за техните действия по веригите на доставките и да се уверят,
че брандовете и търговците на дребно уважават човешките и трудовите права и
законите в съответните държава.

4. Методология на Ричърд Анкър за измерване на заплатата за издръжка на
работника
Икономистът Ричърд Анкър (Richard Anker) развива методология за измерване на
заплатата за издръжка на работника, твърдейки че тя е приложима както за развитите, така
и за развиващите се страни. Изпробвайки през 2005 година своята методология в
статистическо изследване на линиите на бедност и равнищата на заплата за издръжка,
Анкър открива, че заплатите за издръжка са приблизително 2-3 пъти нивата на
медианните заплати в изследваните нискодоходни страни и около 2/3 от медианното ниво
на високо доходните страни.35.
Подобно на Asia Floor Wage Alliance и изследванията в Източна Европа на Кампанията за
чисти дрехи, изследването на Анкър взима под внимание въпроси, като среден размер на
семейството на работниците в конкретния сектор и държава, действителните
предпочитания към храната и др. Той също одобрява концепцията на Asia Floor Wage
Alliance и Кампанията за чисти дрехи за това, че ЗИ трябва да бъде изкарвана при
нормална работна седмица, без да включва заплащане за извънреден труд. За разлика от
Asia Floor Wage, Анкър се застъпва за измерването на не-хранителните разходи чрез
изследването им на терен, а не на базата на съотношението на хранителните към
нехранителните разходи, аргументирайки се с това, че често се наблюдават съществени
различия в разходите за жилището в отделните държави.
В изследването от октомври 2013 г., направено за Fairtrade International and Social
Accountability и International (SAI) относно изплащането на ЗИ на работниците от
банановите плантации в Доминиканската република, Ричърд и Марта Анкър изчисляват
разходите за домакинството на работещ от четиричленно домакинство (двама възрастни и
две деца). Те също така изчисляват и средния брой работещи в домакинство, задавайки
стойност от 1.67 работници на семейна единица. За разлика от Asia Floor Wage и
Кампанията за чисти дрехи, Анкър изследва и не-хранителните разходи, както и тези за
храна. Взимайки под внимание обаче факта, че много работници от плантациите
получават безплатен транспорт и субсидирани ядения, стойността на субсидиите се
намалява от общата сума на разходите.
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В разработката, озаглавена „Нова методология за изчисляване на международно сравними линии на
бедност и равнища на заплатите за издръжка“ („A new methodology for estimating internationally comparable“),
Ричърд Анкър развива и тества нова методология за измерването на две тясно свързани концепции, които
заемат челни позиции в политическия дневен ред на национално и международно ниво - линиите на бедност
и равнищата на (достойната) заплата за издръжка. Линията на бедност представлява минимално приемливия
стандарт на живот. Равнището на заплатата за издръжка представлява нивото на заплащане за 1 работен час,
позволяващо на работещия на пълно работно време да издържа малко семейство при линията на бедност.
Въпреки важността на тези концепции не съществуват изчисления на равнището на ЗИ, позволяващи
извършването на международни сравнения. Заложената в разработката на Анкър методология има
нормативна основа. Започва се с установяването на нисък от гл.т. на разходите хранителен режим.
Същевременно методологията е приложима към всички страни в света, а не само към тези с по-ниски
доходи. Това е важно, защото бедността може да бъде намерена навсякъде, но и защото се допуска
изчисляването на ЗИ за всички държави. Линиите на бедност биват представени от гл.т. на хранителни
модели, хранителни и нехранителни разходи. Равнищата на ЗИ се представят от гл.т. на почасовото работно
заплащане, което работник на пълно работно време трябва да получава, за да може семейството му да бъде
над линията на бедност. Същевременно направените в методологията допускания могат лесно да бъдат
модифицирани, тъй като за извършването на изчисления са използвани функциите на Excel. Гъвкавостта е
изключително важна при използването на ЗИ като входяща информация за задаване нивото на
задължителната МРЗ - най-добре е винаги нивото на МРЗ да се определя чрез диалог и дебати.

Предимството на методологията на Анкър е в това, че тя осигурява по-прецизна
информация за действителните нехранителни разходи в дадена страна и между селските и
градските райони.
5. Справедлива търговия (Fairtrade)
Fairtrade36 залага в своите стандарти на идеята за получаване на заплата за издръжката на
работника - в разработения от организацията „Стандарт за наемен труд“ (Standard for
Hired Labour) се постановява плантациите да започват с изплащане на законово
установената МРЗ на работниците, преминавайки след това към ЗИ. Първа трудност в
осъществяването на това искане е липсата на одобрена ЗИ за селскостопанските
работници. Второто затруднение е стимулирането на компаниите за изплащане на ЗИ трябва да се гарантира, че плантациите могат да повишат заплатите и едновременно с това
да останат в бизнеса. Така някои от плантациите на Fairtrade образуваха групировка с
други компании, за да могат да се договарят с местните синдикати за предоставяне на
стандартно ниво на заплащане за всички работници в сектора.
Fairtrade International възложи на експертите Ричърд и Марта Анкър (Richard and Martha
Anker) да адапират своята методология за изчисляване на ЗИ към нуждите на
селскостопанските работници. Новата методология изчислява разноските на
селскостопански работник на база три разходни кошници: питателна храна, прилично
жилище и други съществени нужди. Методологията събира действителните разходи на
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Fairtrade е алтернативен подход на традиционната търговия, базиращ се на партньорството между
производители и търговци, бизнес и потребители. Международната система на Fairtrade, съставена от
Fairtrade International и нейните членуващи организации, представлява най-голямата и призната система за
справедлива търговия в света. Когато фермерите могат да продават при условията на Fairtrade, получават подобри сделки и подобрени условия на търгуване.
Fairtrade предлага на потребителите мощен начин за намаляване на бедността чрез всекидневното си
пазаруване. Когато продукт носи знака на Fairtrade, то производителите и търговците са покрили
международно признатите социални, екологични и икономически стандарти на Fairtrade. Знаците на
Fairtrade са световно признати символи на международната система на Fairtrade. Знаците се поставят както
върху хранителни продукти (вариращи от кафе, чай до плодове и ядки) и върху нехранителни стоки (цветя,
растения, спортни топки и памук).
Стандартите на Fairtrade са направени да посрещат неравновесието в търговските взаимоотношения,
нестабилните пазари и несправедливостите на традиционната търговия. Тези стандарти разглеждат различни
типове производители. Част от стандартите се прилагат към малките собственици, работещи в кооперативи
или други организационни форми с демократична структура. Друга част се прилага към работници, чиито
работодатели заплащат прилични заплати, гарантират правото за включване в синдикат, осигуряват
здравословни и безопасни стандарти и предоставят адекватно жилище.
Стандартите на Fairtrade покриват също и условията на търговия. Повечето продукти имат зададена от
Fairtrade минимална цена, представляваща минимума, който трябва да се плати на производителите (цената
се прилага към сертифицираните продукти и се определя от Fairtrade Standards and Pricing Unit) . При
продажбата на продукти при условия, определени от Fairtrade, производителите получават и допълнителна
сума, т.нар. Fairtrade Premium. Тази сума отива във фонд за общо ползване от работниците и фермерите с
оглед инвестиране в техните общности или бизнес, подобряване на социалните, икономическите и
природните условия.
Въпреки нарастващия брой на продажбите, Fairtrade все още представлява малка част от световната
търговия. Затова организацията се присъединява към други разработващи стандарти организации,
включително SAI, GoodWeave, SAN/RA, UTZ Certified and Forest Stewardship Council. Заедно те дават
гласност на движението за доброволно възприемане на стандарти, насърчаващи възприемането на една обща
дефиниция на ЗИ и методология за изчисляването й.

работника и семейството му. Двамата експерти работиха с местни екипи, за да изчислят
ЗИ за работниците в гроздовите ферми за вино в Южна Африка, в банановите плантации в
Доминиканската република, в малайзийските чаени плантации и в кенийските плантации
за производство на цветя. Изготвените доклади от изследването разглеждат в детайли
нуждите на работниците, сравняват равнището на сега получаваното заплащане с това на
ЗИ и представят иновативни начини за изчисление на приемливи стойности на
придобивките в натура (in-kind benefits). Разходите за храна са изведени на база
приемливо, достъпно и хранително меню, посрещащо стандартите на WHO/FAO за
хранене. Изчисленията за разходите за жилище се основават на местните разходи за
основно жилище, което покрива международните и националните стандарти приети
стандарти. Изчисленията по другите разходи включват суми за образование и здравни
услуги.
Fairtrade International обаче подема още по-мащабна инициатива за задаване на ЗИ за
селските региони навсякъде по света, където има сертифицирани плантации на Fairtrade и
наемен труд. Щом са определени реперните стойности на ЗИ (benchmarks), след това
започва още по-сериозна работа - как да се накарат фермите реално да преминат към
заплащането на ЗИ. За Fairtrade промяната на работните заплати започва от самите
работници. Работниците могат сами да договарят и да влияят на заплащането и условията
на труд. В обновения „Стандарт за наемен труд“ се изисква работодателят да преговаря с
представителите на работниците за заплатите, ако равнището им е под установените
стойности на ЗИ (living wage benchmarks). Необходимо е ежегодно нарастване на реалната
работна заплата на работника, така че да се върви към ЗИ. Работниците имат нужда от
силни организации, за да ги представляват в тези преговори - ето защо обновения
„Стандарт за наемен труд“ засилва свободата на сдружаване на практика. Fairtrade също
така подкрепя директно синдикатите в редица региони със сертифицирани от Fairtrade
плантации. Променени са и правилата на т.нар. Fairtrade Premium 37, според които
работниците могат да изразходват до 20% от премията в парична форма или като
придобивки в натура или до 50%, ако мнозинството са работници мигранти.
Fairtrade преговаря с компаниите по веригите на доставка, използвайки установените
стойности на ЗИ (living wage benchmarks), за да установи кой колко трябва да плати, за да
се разпределят разходите по повишаващите се заплати. Доставчиците не могат успешно да
се справят с това - необходимо е и участието на брандовете, търговците, продавачите на
дребно и купувачите на стоките. Така, при заплащане на малко по-високи цени,
работниците на другия край на веригата на доставки могат да получават ЗИ.
Fairtrade работи също така за образуване на критична маса, способстваща промяната сформирана е работна група по ЗИ, заедно с други задаващи стандарти партньорски
организации (включително SAI, GoodWeave, SAN/RA, UTZ Certified and Forest
Stewardship Council). Така доброволното движение за установяване на стандарти добива
по-силен глас, насърчавайки разработването на единна дефиниция и методология на ЗИ.
Fairtrade достига до компаниите индивидуално, но и чрез многостранни платформи с
участието на заинтересовани страни (multi-stakeholder platforms), като например чрез
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Когато една Fairtrade компания продава продуктите си, купувачите плащат допълнителна сума върху
обявената цена на продукта. Тези пари отиват в отделна банкова сметка и се използват за подобряване
живота на работниците. Fairtrade Premium може да бъде изразходвана за обучение, здравеопазване, кариерно
обучение или за други проекти. Комитет, наречен Съвместен орган, решава как да се изразходват събраните
пари. Съвместният орган е съставен от представители на работниците с подкрепата на мениджмънта.
Съвместният орган трябва да провежда обсъждания с всички работници, да идентифицира най-важните
техни потребности и да предлага план (и разяснения) за проекти.

Световния форум за бананопроизводство (World Banana Forum) и чрез Етичното
партньорство на производителите на чай (Ethical Tea Partnership).
Така например с Oxfam, Етичното партньорство при производителите на чай (the Ethical
Tea Partnership) и местната индустрия се работи за дефиниране и възприемане на
стратегия за изплащане на ЗИ на работниците в чаените плантации на Малави (Етичното
партньорство на производителите на чай).
Fairtrade инвестира и в провеждането на Програма за мониторинг, оценка и учене (The
Fairtrade Monitoring, Evaluation and Learning Programme). Програмата е одобрена от
Международния борд на Fairtrade през ноември 2013 г. и е продължение на широката
консултация от 2012-2013 г. в рамките на организацията. Програмата се направлява чрез
работна група (Fairtrade MEL Working Group), съставена от експерти от членуващите във
Fairtrade организации. Като част от политиката на прозрачност, Fairtrade публикува
резултати от годишния мониторинг и от собствени оценяващи изследвания. Fairtrade
разработва Теория на промяната като част от усилията за подобряване на Програма за
мониторинг, оценка и учене. В Теорията е описана промяната, която организацията иска
да постигне, както и действията за нейното постигане. В Теорията е записано следното:
„Fairtrade цели да подкрепи малките производители и работниците, които са
маргинализирани от ползите на търговията. Визията на Fairtrade е за свят, в който
всички малки производители и работници могат да се насладят на сигурен и устойчив
поминък, да реализират своя потенциал и да вземат решение за своето бъдеще. За да
изпълни тази визия, Fairtrade идентифицира следните дългосрочни цели:
 По-справедлива търговия: Fairtrade цели да създаде среда, в която малките
производители са способни да развият стабилен и гъвкав бизнес; работниците са
способни да упражняват своите права и свободи и да получават ЗИ; потребителите
са информирани и като норма изискват честни търговски практики; и политиките
от публичния и частния сектор подкрепят и дават възможност за икономическа,
социална и екологична устойчивост в търговията. Тези по-справедливи условия на
търговия са средството за постигане на другите две цели на Fairtrade, както и
крайната цел за справедлива търговия, към която Fairtrade се стреми.
 Упълномощаване на малките производители и търговци: Fairtrade разбира
упълномощаването като разпростирането на предимствата и качествата да
участват, преговарят, повлияят, контролират и държат отговорни институциите,
които влияят върху техния живот. Fairtrade цели да подкрепи упълномощаването
сред малките производители и работниците чрез подпомагане за създаване на
независими, демократични организации, подобряване на преговорите им с
купувачи/ работодатели, постигане на икономическа стабилност, реализация на
съвместни инвестиции и увеличаване на колективното им влияние.
 Подпомагане на устойчивия поминък: препитанието обхваща възможностите,
активите и дейностите, необходими за живота на лицата. Fairtrade цели
насърчаване на устойчивия поминък сред малките производители и работниците
чрез задействане (посредством производителите и организациите на работниците)
на подобрения в дохода, в условията на труд и живот и в устойчивостта на
екосистемите.
Налице са ясни връзки и зависимости между трите цели, в частност комбинацията от
създаване на честна търговия и овластяването на малките производители и работници се
разглежда като съществен елемент за постигане на устойчиво препитание.

6. Индекс на покупателната способност, разработен от CREA38
Индексът на покупателната способност (ИПС) (виж приложение 5)е приложим към всяка
държава, както и към всеки регион в рамките на страните. ИПС може да бъде използван за
сравнение между държавите от гл.т. на съществуващите заплати и ЗИ. Методологията на
ИПС определя покупателната способност на работниците чрез пресмятане на минутите
положен труд през нормална работна седмица (без извънредния труд), необходими за
закупуване на стоки и услуги, покриващи основните потребност на работника и на
зависимите от него лица. Използвайки тази информация, изследователите след това
изчисляват на база нормална работна седмица какво е необходимото нарастване на
заплатите, така че да могат да бъдат закупени тези стоки и услуги.
Според CREAизползването на покупателната способност за минута време (мин/ПП), с
оглед пресмятане на ЗИ, способства за избягване на проблемите на вариращите валутни
обменни курсове и на инфлационните нива в и между страните, но и в различни периоди
от време. За разлика обаче от Азиатския съюз за прагове на заплатите (Asia Floor Wage
Alliance) е необходимо много по-детайлно изследване на местно ниво.
CREA определя „устойчивата ЗИ“ като включваща храна, облекло, жилище, енергия,
транспорт, здравеопазване, образование и определена част от дохода, отиваща за
спестявания. Тази дефиниция обаче изисква и „културно обусловени дейности“ като напр.
раждания и свързаните с това церемонии, сватби, погребения и др. Организациите,
използващи методологията на ИПС, трябва да изчислят а) разходите за всички стоки и
услуги, необходими за посрещане потребности на работника и на зависимите от него
лица, но и б) минутите положен труд при сегашното равнище на заплащане на работника,
необходими за закупуване на тези стоки и услуги. Монетарните облаги или субсидии от
работодателите или правителството могат да не бъдат взети под внимание, макар че
според CREA е необходима оценка на това дали подобни субсидии „осигуряват
жизненоважни за работниците и семействата им неща“.
Силата на ИПС методологията е в това, че осигурява правдоподобен, точен и универсално
приложим критерии за измерване на разминаването между сегашното равнище на
заплащането и това, необходимо за посрещане на основните потребности на работника и
зависимите от него лица. Ограниченията пред приложението му е в количеството време,
усилия и експертиза, необходими за измерване (и оттук на разминаванията с получаваната
заплата) на ЗИ.
7. Кампания относно заплата за издръжка на IndustriALL39
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CREA е изследователска и образователна организация, намираща се в Хатфорд, Кънектикът.
Организацията работи в партньорство с други организации от целия свят. Изготвяните анализи стъпват
върху човешките, социалните и икономическите права, чрез което се оцяняват публичните и социалните
политики, но и се разработват алтернативни предложения и възможности.
39
IndustriALL Global Union представлява 50 милиона работници от 140 държави, работещи в минното дело,
енергийните и производствените сектори. Основана на 19 юни 2012 г., огранизацията обединява
съществуващите световни организации:International Metalworkers' Federation (IMF), International Federation of
Chemical, Energy, Mine and General Workers' Unions (ICEM) and International Textiles Garment and Leather
Workers' Federation (ITGLWF). IndustriALL предизвиква силата на мултинационалните компании,
преговаряйки с тях на световно ниво. IndustriALL се стреми да: изгради по-силни синдикати; организира и
повиши капацитета на синдикалните членове; да отстоява синдикалните права; да насърчи индустриалната
политика и устойчивостта; да бъдат гарантирани еднакви права и участието на жените.

През 2007 г. Световният съюз на работниците в шивашката индустрия (Global Union for
garment workers - ITGLWF) или сега част от IndustriALL, с подкрепата на Фондация
Фридрих Еберт и МОТ, стартира кампания за договаряне на ЗИ. Членуващите профсъюзи
са помолени да попълнят общо изследване, касаещо базовите разходи на четиричленно
домакинство за храна, жилище, транспорт, образование, здравно обслужване и др. Към
изчисляването на разходите са добавени и 10% допълнителни разходи или спестявания.
До днес подходът на IndustriALL е фокусиран върху засилването на капацитета
членуващите профсъюзи за а) преговори с работодателите за ЗИ и б) участие в
националните преговори за определяне на МРЗ. За да постигне това, IndustriALL също се
ангажира с международните брандове за постигане на мерки за подобряване зачитането
свободата на сдружаване, включително и подписването на гаранции за „право на
сдружаване“.
През юни 2014 г. IndustriALL провежда регионален уъркшоп със своите филиали в
Камбоджа. Заключенията от уъркшопа са, че за успешното изплащане на ЗИ синдикатите
трябва да отидат отвъд колективното договаряне на ниво предприятие и отвъд
правителствените механизми за установяване на ЗИ. В доклада от събитието IndustriALL
посочва: „Съществува потенциал в конкретни държави да се договаря ЗИ между
световните и локалните синдикати, брандовете и доставчиците, като се следва моделът,
установен чрез Бангладешкото споразумение40“. Предложението на IndustriALL се състои
в това - в рамките на процеса на преговори между световните и националните синдикати
и основните международни шивашки брандове - резултат от който е Бангладешкото
споразумение за пожарната и сградната безопасност), да бъде използван като модел за
договаряне на подобни споразумения за заплатите на секторно ниво в страните
производителки на облекло, където ниските заплати са централен проблем.
В свое прес съобщение от 27.02.2015 г. Jyrki Raina (генерален секретар на IndustriALL)
заявява, че гарантирането на ЗИ за всички работници е ключова кампания на IndustriALL,
стратегията на която включва: а) подкрепа на членовете в кампаниите за определяне на
МРЗ; б) нарастване капацитета на синдикатите за водене на преговори чрез провеждане на
уъркшопи в Тихоокеанския регион, Латинска Америка, Суб-сахарна Африка, Средния
Изток и Северна Африка; в) ангажиране на световните брандове с подкрепата на
свободата на сдружаване и колективното трудово договаряне посредством своите
веригите на доставка.
На 18 май 2015 г. IndustriALL публикува специален доклад, озаглавен „Колективното
трудово договаряне в индустрията- важен инструмент в борбата за изплащането на
заплати за издръжка“41. В доклада се защитава тезата, че дерегулирането и атакуването на
колективното трудово договаряне допринася за огромното нарастване на неравенствата в
световен план. Впрягането на синдикалната сила за постигане на споразумения на ниво
40

Бангладешкото споразумение за пожарната и сградната безопасност (The Accord on Fire and Building Safety
in Bangladesh 2013) е изчерпателно и независимо споразумение, проектирано така, че да направи всички
шивашки фабрики в Бангладеш безопасни работни места. Споразумението е създадено съвместно от
бангладешките и международните синдикати и други групи на работниците, бидейки уникално с това, че е
подкрепено от всички заинтересовани страни в областта на трудовите права, и с това, че е подписано от
повече от 50 международни бранда и търговци на дребно, постигнали споразумение за инвестиране в побезопасни фабрики през следващите 5 години. Споразумението е прозрачно и практически насочено, а
програмата му включва: независими инспекции от обучени експерти по пожарна безопасност; публични
доклади; извършвани от брандовете задължителни ремонти; централна роля на работниците и синдикатите
при надзора и осъществяването на дейностите; договори с доставчиците с достатъчно финансиране и
адекватно ценообразуване; обвързващ договор за привеждане на задълженията в сила. Пълният текст на
документа може да бъде намерен тук.
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индустрия е съществен елемент в борбата за постигане на ЗИ и справяне с несигурния
труд.
Извадка от доклада на IndustriALL- „Колективното трудово договаряне в
индустрията- важен инструмент в борбата за изплащането на заплати за
издръжка“
„... В световния доклад на МОТ за заплатите 2014/2015 (ILO Global Wages report
2014/15) се подчертава нарастващата пропаст между производителността и растежа на
работната заплата, която директно се свързва с намаляване на колективното трудово
договаряне. На работниците по света им се отказва достъп до механизма, създаден
специално за насърчаване на социалната стабилност чрез позволяване на синдикатите
да договарят по-честно разпределение на богатството, генерирано от техните членове.
МОТ установява, че държавите с голям дял на работниците, покрити от колективни
трудови договори, имат по-ниски неравенства при заплащането. Влиянието обаче
зависи от нивото на централизиране на системата на колективно договаряне. При
децентрализирани системи покритието на КТД е по-ниско и диференциалът на
заплащането е по-голям...
Отрасловото договарянето е под заплаха
Пазарният фундаментализъм, тази деструктивна идеология, която все още доминира
процеса на изготвяне на политиките (въпреки ролята, която изигра за световната
икономическа криза), остава основна движеща сила за дерегулирането на пазара на
труда и децентрализирането на колективното трудово договаряне. Тези политики
доведоха директно до спад в покритието на колективното договаряне, както и до
последвалото нарастване на подоходното неравенство …
Защита на повече работници
Преговарянето и достигането до споразумение с един единствен работодател
продължава да бъде важна част от синдикалната дейност. Това позволява да се
задейства производителността, печалбата от ефективността на работниците да бъдат
споделени, както и да се регулира специфичната за всяко предприятие гама от условия
на заетостта...
Заплатата за издръжка във веригите на доставка
В света на глобални вериги на доставка, отрасловото договаряне е по-важно от
всякога. В много държави производителки на облекло структурите на колективното
трудово договаряне са слаби или липсват напълно, а нивата на синдикализация са
ниски. Над 90% от работниците в световната шивашка индустрия нямат възможност
да преговарят за своите заплати и условия - и не могат да поискат своя справедлив дял
от създаваната от тях стойност. ...
Почти пълната липса на отраслово договаряне на заплатите в шивашката индустрия
оставя работниците да разчитат при всяко нарастване в заплащането на неефективни
механизми за МРЗ. Докато определянето на МРЗ задава поне общ праг, то повлияните
от това заплати остават под нивото на ЗИ в повечето основни страни производителки
на облекло, като Камбоджа и Бангладеш.
Където все пак се случва договаряне в шивашката индустрия, то се провежда главно на

нивото на индивидуалната фабрика. ....
Особено във отраслите с вериги на доставки, като шивашката и тази на електрониката,
договарянето на ниво индивидуални фабрики никога няма да бъде достатъчно да
повиши заплащането и условията на труд, тъй като исканията на мултинационалните
компании (МНК) за ниски разходи за труд потискат заплатите и условията в т.нар.
състезание към дъното (race to the bottom). Съществуват ограничения за това доколко
индивидуална фабрика или бизнеси могат да направят крачка напред пред своите
конкуренти, а безскрупулните МНК просто ще се преместят към снабдители с пониски стандарти и по-ниски разходи за труд. Подобно, усилията на индивидуалните
МНК за повишаване на стандартите, особено когато това не предвижда реформиране
на покупателните практики, ще бъде посрещнато с опозиция в снабдяващите ги
предприятия, които ще трябва да се съревновават с другите фабрики относно
разходите за труд. Отрасловите споразумения, най-вече тези с клаузи за
разпростиране, правят трудно за работодателите избягването на техните задължения.
Те ефективно изваждат разходите за труд от съревнованието чрез създаване на
равнопоставеност, позволяваща условията да се подобрят за всички работници в
индустрията, независимо от това за кого работят....
Защита на работниците в несигурна заетост
Все повече условията на заетост на работника не са под контрола на един единствен
работодател. Чрез използването на подизпълнители и на агенции за временна работа,
работодателите оутсорсват своята отговорност по заетостта, създавайки многостранни
взаимоотношения по заетостта и нарушават единиците за преговаряне. Купувачите от
МНК, намиращи се на върха на световните вериги на доставки, не наемат директно
работниците от фабриките, произвеждащи стоките им, но все пак техните покупателни
решения имат съществено влияние върху заплатите и продължителността на работното
време.
При работниците с несигурна заетост, дори идентифицирането на законния им
работодател може да бъде трудно, а колективното договаряне изглежда невъзможно.
Всъщност триъгълните взаимоотношения в заетостта се използват точно от
работодателите с оглед избягване на синдикатите и колективното трудово договаряне.
Това прави преговарянето на ниво отрасъл особено важно за работниците с несигурна
заетост. Чрез договарянето на споразумения, покриващи всички работници в даден
отрасъл, включително в агенциите и подизпълнителите или чрез разширяване обхвата
на съществуващите споразумения с цел обхващането на работниците в тях,
синдикатите могат да гарантират защитата на работниците с несигурна заетост,
независимо от това дали са се присъединят към синдиката. …
Какво трябва да се промени?
Съществуват поразителни доказателства, че преговарянето на ниво отрасъл играе
съществена роля за намаляване на неравенството и повишаване прага на заплатите.
Правителствата трябва да насърчат и да улеснят договарянето в отраслите с оглед
разширяване на покритието на колективното трудово договаряне и защитата на
ефективно изключените от преговорите, но имащи нужда от постигнатите
договорености, работници. Това би изисквало съществена политическа воля, особено в
държавите, предлагащи евтин труд на световни вериги на доставки. Необходимо е да
се включи също така изграждането или подобряването на структурите на
индустриалните отношения, включително, където те не са изградени, изграждането на

представителни асоциации на работодателите. ...
IndustriALL ще продължи да настоява за връщане на отрасловото договаряне като
основен способ за определяне на заплащането. Само чрез договаряне в отраслите
може да се постигне равнопоставеност и да се гарантира, че на всички работници,
включително тези с несигурна заетост, се осигурява справедлив дял от богатството,
което те произвеждат.
8. Консорциум за правата на работника (КПР)42
КПР е независима американска организация за мониторинг, приоритетно провежда
изследвания и се застъпва за изплащането на ЗИ в шивашкия сектор. През 2013 г. КПР
публикува изследване43, сравняващо нивата на заплащане между 2001-ва и 2011-та година
в 15 държави-производителки на облекло44. Изследването изчислява равнищата на ЗИ за
тези държави. Установява се, че в ориентираните към износ на облекло сектори средно
преобладаващите заплати за нормално работно време45 (преди данъчно облагане и без да е
включено допълнителното заплащане за извънреден труд) намаляват, като през 2011 г.
представляват малко над една трета (36.8%) от ЗИ. През този десетгодишен период
заплатите в Бангладеш, Мексико, Хондурас, Камбоджа и Ел Салвадор намаляват в реална
стойност средно със 14.6% . В някои държави, като напр. Виетнам и Бангладеш (две от
най-големите световни и бързо разрастващи се дестинации на доставки, преобладаващите
заплати са само между 22% и 14% от ЗИ46. В Централна Америка и Карибите
преобладаващите заплати представляват съответно следните проценти от ЗИ: Ел Салвадор
41%, Гватемала 50%, Хондурас 47%, Доминиканската република 40%, Хаити 24%.
Изследването установява, че в девет държави (Бангладеш, Камбоджа, Доминиканската
република, Ел Салвадор, Гватемала, Хондурас, Мексико, Филипините, Тайланд)
преобладаващата реална заплата за шивашкия сектор през 2011 г. е по-ниска, отколкото
през 2001 г. Така работниците от шивашкия сектор в мнозинството от страните са с
понижена покупателна способност и се отдалечават от получаването на ЗИ. В останалите
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The Worker Rights Consortium (WRC) е независима организация, осъществяваща мониторинг на трудовите
права, провеждаща изследвания на условията на труд във фабриките по света. Целта на организацията е
борба срещу неизрядните фабрики и защита правата на работниците, произвеждащи облекла облекла и
други продукти. КПР провежда независими, дълбочинни проверки, публикува публични доклади за
фабриките, произвеждащи за големите брандове, подпомага работниците в тези фабрики в усилията им да се
прекрати злоупотребата с труда и да се защитават техните права на работното място.
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Изследвани са Китай, Виетнам, Индонезия, Бангладеш, Индия, Мексико, Хондурас, Камбоджа, Ел
Салвадор, Гватемала, Перу, Доминиканска република, Хаити, Тайланд, Филипини
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Изчисленията на КПР относно преобладаващите заплати за нормално работно време включват а) общата
печалба на работника преди задължителните удръжки, но б) изключват допълнителното заплащане за
извънреден труд, за работа през уикенда и на празниците и за работа на смени; включват още в) завишената
месечна стойност на определени форми на парични възнаграждения (обикновено получавани от шивашките
работници през една календарна година на база законово изиискване или като установена индустриална
практика и, най-често, включвайки годишните бонуси, изплащани на шивашките работници в по-голямата
част на Азия и Латинска Америка).
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ЗИ за изследваните страни в периода 2001-2011 г. се изчислява чрез използване на конвертиращите
фактори по паритета на покупателна способност на Световната банка (World Bank, “Global Purchasing Power
Parities and Real Expenditures.”) за екстраполиране на съществуващата цифра на ЗИ в Доминиканската
република, използвана от КПР.

шест държави, където се наблюдава нарастване на реалните заплати в периода 2001-2011
г., ръстът на заплатите в две от тях- Перу и Индия, е съвсем малък- по-малко от 2% на
година. Дори обаче и при по-същественото и поддържано увеличение на заплатите на
работниците в Индонезия, Виетнам и Хаити, средно ще е необходимо повече от 40 години
за достигане преобладаващото равнище на заплати (т.е. на обикновено изплащаните
заплатите на средностатистически работник) до това на ЗИ. Единствено в Китай реалните
заплати за работниците в шивашкия бранш нарастват с темп, който в рамките на
следващото десетилетие ще доведе работниците до получаване на ЗИ. Не е изненадващ и
фактът, че индустриалните центрове в Китай, където работниците печелят от този ръст,
вече губят производства на облекло, тъй като производителите преместват своите
производствени мощности, а купувачите пренасочват поръчките си към области с пониско заплащане в както Китай, така и в други държави. Една от основните причини за
нарастването на преобладаващите заплати в Китай е увеличението на МРЗ от
правителството, в частност с оглед на ограничаване на вълненията сред работниците. МРЗ
в повечето от изследваните страни е специфична от гл.т. на сектора и на длъжностите,
което води само до един възможен начин за увеличаване възнагражденията на
работниците. Държавите трябва да потърсят нарастване на МРЗ, за да се доближат
работниците до ЗИ. Подобен ефект би имало и насърчаването на правото на
организиране в синдикати и на правото на колективно трудово договаряне с цел
упълномощаване на работниците да преговарят сами за нарастване на заплатите.
Така ще се осигури по-голямо уважение към работниците и същевременно ще се изградят
основите на силна, водена от потреблението икономика. Както обаче показва опитът на
други държави (особено тези с по-виси нива на заплащане в Латинска Америка, които
изпитаха вече спад в реалните заплати на работниците в шивашката индустрия през
последното десетилетие) подобни придобивки биха били устойчиви, ако производителите
и купувачите са готови да поемат допълнителните разходи за труд, а не да окажат ценови
натиск под заплахата за изнасяне на производството. Така производители, брандове и
продавачи на дребно биха спомогнали за това работните заплати в шивашкия бранш да се
превърнат в път за излизане от бедността. Нарастването на равнището на
преобладаващите заплати в шивашкия бранш носи позитиви, както за работника, така и за
икономиките.
Използвайки методологията, възприета от КПР за оценяване на ЗИ в Доминиканската
република, Центърът за солидарност на AFL-CIO47 провежда изследване в Хаити през
2014 г48. Изследването е неформално и цели изчисляването на ЗИ за работниците от
шивашката индустрия, работещи за износ и намиращи се в столицата на Хаити- Port-auPrince. Използвани са същите разходни категории като тези на КПР (за жилище, енергия,
храна, облекло, здравеопазване, образование, грижа за децата, транспорт, спестовни
фондове и за разнообразни допълнителни разходи), като ЗИ е изчислена за тричленно
домакинство, съставено от един възрастен и две деца (8-14 години).
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Центърът за солидарност (The Solidarity Center) е нестопанска международна организация за подпомагане
на работниците в борбата им за безопасни работни места, позволяващи издръжката на семейството заплати,
социална закрила. Центърът е основан през 1997 г. е съдружник на AFL-CIO. AFL-CIO е федерацията,
обединяваща американските синдикати. В нея членуват 56 синдиката, представялващи 12.5 милиона
работници.
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Изследването установява, че повечето хаитски работници в шивашката индустрия едва
събират средства да заплатят за обяда и транспорта си до и от работното мястото, а ЗИ за
работниците в Хаити би трябвало да е $607. През 2009 г. Парламентът на Хаити пуска
законодателство (Law No. CL-09-2009-010), според което се предвижда система на
заплащане, позволяваща два начина на възнаграждение (a two-tier wage system), както и
постепенно нарастване на заплатите за период от четири години (2009,2010 и 2012 г.). От
1-ви октомври 2012 г. законът изисква от компаниите, занимаващи се с ре експорт и с
работници, получаващи заплащане на парче, да поставят квотата на производството или
цената за единица продукция на нива, позволяващи на работника да печели най-малко 300
хаитско гурде (около $6.96) за 8-часов работен ден. Това се нарича производствена МРЗ.
Всички други работници в сектора, включително получаващите заплащане на парче по
време на обучение или при преход, получават референтната МРЗ, която е на ниво от 225
гурде (около $5.22) от 1-ви май 2014 г49. Нито производствената МРЗ, нито референтната
МРЗ обаче покриват издръжката на живота- през 2014 г. издръжката на живота е над три
пъти по-висока от производствената МРЗ и над четири пъти спрямо референтната МРЗ.
9. Резултати от изследователския доклад „Alta Gracia. Четири години и
продължаваме50“
Alta Gracia е шивашки бранд, който взима името от мястото на единствената си фабрикаVilla Altagracia в Доминиканската република. Alta Gracia изплаща ЗИ в размер по-голям
над три пъти от законната МРЗ, поддържа отлични стандарти по здраве и безопасност на
работното място и е договорила колективен трудов договор (КТД) със синдиката.
Стандартно се допуска, че силите на конкурентния пазар биха довели до банкрут всеки
работодател, осмелил се да следва подобни практики. Alta Gracia опровергава тази
конвенционална мъдрост и фабриката все още е жизнеспособна. Проследявайки дейността
на Alta Gracia от нейното начало, авторите на доклада- John M. Kline Edward Soule,
извеждат следните наблюдения за функциониращата и до днес фабрика:
 Работниците ще вземат участие в годишните печалби чрез бонусна системата,
договорена в първия КТД
Най-продуктивните работници ще получат бонус върху ЗИ- механизъм за стимулиране на
компанията и допълнителен доход за работника.
 Достойната заплата на Alta Gracia представлява заплащане, посрещащо основните
потребности на работника, но и оказващо уважение към работниците - ценни
партньори в производствения процес. В замяна работниците са отдадени на
фирмения успех, работят по-производително, има по-добър контрол над
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На 1-ви май 2015 г. президентът на Хаити Michel Martelly обявава увеличение от 6.7% на МРЗ в
текстилния сектор, като размерът й ще достигне до 240 гурде (около $5) за осем часов работен ден.
Обявеното увеличение не съвпада с очакванията на работниците, които продължават да изискват 500 гурде.
Още през 2013 г. КПР провежда изследване, според което мнозинството от хаитянските работници не
получават около 1/3 от законово полагащите им се заплати, поради кражба на доходите им от страна на
фабриките. Шивашките работници в Port-au-Prince напр. получават средно 32% по-малко спрямо това, което
повеляват законите за МРЗ и за извънредния труд. Дори при липса на заплащане за редовно изработените
часове, работниците все още получават с 20% по-малко от заплатите си. Кражбата на заплати от
работниците оказва опустошителен ефект върху способността на работника да изкарва необходимото за
себе си и за семейството си. Ефектите от това водят до недохранване, задлъжнялост към кредитори и липса
на достъп до медицински грижи. Пълният текст на изследването е достъпен (на английски език) тук.
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“Alta Gracia. Four years and counting”- пълният текст е достъпен тук.

качеството, нараства и задържането на работниците. Текучеството в Alta Gracia
представлява една десета от средното за отрасъла.
 Дълбоко въздействие на ЗИ върху работниците и техните семейства. Общите
ефекти включват: подобряване храненето на децата и образованието им
(включително обучение в университет); изграждане или възстановяване на
домовете с мултиплициране на икономическите ефекти за общността; подкрепа на
роднини в нужда. Достойната заплата дава възможности на работниците, чрез
които те стават по-уверени и по-ангажирани в дейностите на семейството или на
общността.
 Първоначалните резултати от изследването, разглеждащо влиянието на ЗИ върху
човешкото здраве, показват значително по-добри показатели за работниците в Alta
Gracia в сравнение с тези от местна фабрика за облекло със стандартни
индустриални заплати.
 ЗИ няма да повлияе съществено върху потребителските цени, освен ако търговците
на едро, шивашките брандове и търговците на дребно не потърсят допълнителни
печалби при несъщественото увеличение на разходите им.
 Alta Gracia представлява пример в шивашката индустрия. Например процесът на
изчисляване
на
ЗИ
предлага
практически
тествана
методология.
Социалното/етичното брандуване на високите трудови стандарти може да играе
роля в създаването и поддържането на линия продукти при облеклото.
Индустрията следва да забележи съществените ползи при човечното третиране на
работниците, при умното ръководене и при справедливото заплащане.
Заплащането
Освен въвеждането на заплата, по-висока от официалната МРЗ, Alta Gracia гарантира
също, че ЗИ няма да бъде засегната от дефлацията (заплатата ще се коригира според
инфлацията, но няма да се променя при дефлация) или пренебрегната в практиката.
Клауза във фирмения КТД предвижда като допълнение към ЗИ да се предоставят бонуси,
според представянето на служителя - това нововъведение обвързва минималната ЗИ със
стимула за производителност, възнаграждаващ отличното представяне. Доброволното
извънредно работно време извън 44-часовата работна седмица ще се компенсира със
законовата надбавка от между 35-100% (в зависимост от деня на седмицата и
предшестващия работен график); компанията също приема компенсиране на
извънредното работно време в събота на по-високото ниво от 100%. Другите политики,
възпрепятстващи често срещаните злоупотреби по заплащането, изискват въвеждане на
изискване всеки работник на непълно работно време или всеки временен работник да
получава същата ЗИ, каквато и работниците на пълно работно време. Забранява се също
временното пускане в отпуск и съкращенията, като отговор на периодичните спадове при
поръчките към фабриката. Други елементи, заложени в Alta Gracia, са операционните
стандарти по безопасност, добрите санитарни и други свързани със здравето условия,
отношенията без дискриминация, липсата на извънреден труд, липсата на физическо или
вербално насилие. Изключително важен елемент, чрез който се насърчават и поддържат
другите елементи, е зачитането от страна на мениджмънта на правото на сдружаване и
колективно договаряне.

Трудно е да се оцени потенциалният ефект на Alta Gracia върху шивашката индустрия.
Със сигурност директното въздействие върху пазара ще е несъществено. Обаче, в поширок, план Alta Gracia е пример за тестване на твърденията, че въвеждането на ЗИ е
непрактично и конкурентно неустойчиво.
Истинската цена на ЗИ
Изследването на Alta Gracia поставя въпроса за оформянето на разходите за ЗИ и за това
дали допълнителните разходи ще направят даден продукт по-малко конкурентен. Поради
това, че се започва с нарастване заплатата на работниците, се смята, че ще се стигне до
съществено увеличение на цената за потребителите. Всъщност всяко сериозно
въздействие върху потребителските цени е най-вероятно да произтича от това, че лекото
повишаване на заплатите е използвано повече за облагодетелстване на шивашките
брандове и на практиките в търговията на дребно, отколкото на работниците във
фабриката. Таблицата51 по-долу проследява основните разходни компоненти на вносен
суитшърт. Първата колонка показва колко би бил компонента за труда, ако работниците
получават местната МРЗ. При втората колона се допуска, че на работниците се изплаща
ЗИ, която се изчислява на 300% повече от МРЗ. В тези две илюстрации веднага се
забелязват два елемента. Първо, разходите за заплати на произвеждащите работници
представляват и в двата случая много малка част от крайната цена на продукта. Дори с
300% увеличение на ЗИ, по-малко от 4% от цената на дребно на суитшъра отива при
работника от фабриката. Второ, две допълнителни увеличения на цената могат да се
случат, когато шивашките брандове или други търговци на едро, последвани след това и
от търговците на дребно, сложат надценка над заплатеното на подизпълнителя- на
фабриката- за един суитшърт.
Илюстриране на ценообразуването при изплащане на ЗИ
Стандартна заплата

ЗИ

ЗИ без отразяване при
препродажба (Living
wage without roll-up)

Независима фабрика
Разходи (но не за труд) и
печалба

$5,89

$5,89

$5,89

Разходи за труд

$0,45

$1,35

$1,35

Данък, наем и др.

$1,55

$1,55

$1,55

Цена за производство плюс
печалба

$7,89

$8,79

$8,79

Бранд на облекла купува облеклата и ги продава на търговец на дребно
Бранд на облекла
Цена на облеклото
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$7,89

$8,79

$8,79

Примерът е взет от Scott Nova and John Kline, “Social Labeling and Supply Chain Reform,” in Jennifer Bair,
Marsha Dickson and Doug Miller, Workers’ Rights and Labor Compliance in Global Supply Chains (London:
Routledge, 2013), pp. 262-281.

Продажна цена за
търговеца на дребно

$15,78

$17,58

$16,68

Търговецът на дребно купува облеклото и го продава на крайния потребител
Търговец на дребно
Цена на облеклото

$15,78

$17,58

$16,68

Продажна цена за
потребителя

$31,56

$35,16

$32,46

Забележете, че нито шивашкият бранд, нито продавачът на дребно правят нещо различно
при продажбата на същия суитшърт (независимо от това работниците каква заплата
получават), но все пак се радват на по-високи печалби. Всъщност тъй като няма
допълнителни оперативни разходи, които да се приспаднат от по-високата брутната
печалба, всяка допълнителна препродажба би била чиста печалба, надвишаваща няколко
пъти увеличението в заплатата на работниците. Централното заключение тук е, че ръстът
в заплащането би могъл да подобри съществено живота на шивашките работници от
фабриките при това с минимално въздействие върху цените, заплащани от потребителя.
Ако се вземе впредвид единствено увеличението на заплатите, нарастването на цената на
продукта ще е $0.90, грубо 3% от първоначалната цена. Основната пречка при
потребителските цени за възприемането на ЗИ не е допълнителната сума, изплащана на
работниците, а в начина по който нарастването на заплатите във фабриката ще се умножи
при процеса на добавяне на надценка в търговията на едро и на дребно.
Ценовата стратегия на Alta Gracia дори не изисква потребителите да плащат допълнителна
сума за покриване на разходите на фабриката по ЗИ. Облеклата на Alta Gracia обикновено
са с цена на или малко под нивото на конкурентни стоки със сравнимо качество. Според
очакванията на фирмения подход по-високите разходи за заплати могат да бъдат
заместени чрез нарастване на продуктивността на работника и на качествения контрол,
чрез намаляване на текучеството, понижаване на разходите за маркетинг и първоначално
по-ниски печалби.
10. История на движението за ЗИ във Великобритания
Кампанията за ЗИ е стартирана през 2001 г. в Източен Лондон от родители, които
разочаровани, че работят на две места за МРЗ, нямат време за семеен живот. ЗИ се
превръща в пример как общностите, бизнесът, участниците в кампании и религиозните
групи могат да се съберат, за да намерят практическо решение за справяне с проблема
„работещи бедни“ и за укрепване на семействата в страната. Следвайки серия от успешни
кампании за ЗИ, придружени с нарастващ интерес от страна на работодателите, през 2005
г. Висшата власт в Лондон създава отдела за изчисляване на ЗИ в столицата. През 2008 г.
Лондонският тръст52 избира ЗИ, изчислявана за Лондон, като успешна инициатива, за
която отпуска над 1 милион лири. Оттогава кампанията по заплащане на ЗИ се превръща в
национално движение. Центърът за изследвания в социалната политика (ЦИСП),
финансиран от Фондация Joseph Rowntree, започва да изчислява Минимален стандарт на
доходите за Великобритания (който представлява средна величина за цялата страна, но
тук не се отразяват различията в издръжката на живота в и извън Лондон). През 2011 г.
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Благотворителна организация с мисия да ограничи бедността и неравенствата в Лондон, като за тази цел
използват собствената си експертиза и знания, но и финансират доброволни и обществени обединения и
други. За повече информация: http://www.trustforlondon.org.uk/about-us/our-values/

организацията Citizens UK53, ключови фигури от кампаниите за ЗИ и водещи
работодатели от цяла Великобритания се обединяват за достигне до стандартен модел
(изчисляван от ЦИСП) за установяване на ЗИ за страната, а не само в Лондон. В същото
време, след консултации с участници в кампании, синдикати, специалисти по управление
на човешките ресурси и работодатели, Citizens UK основава и Фондацията за ЗИ и Знака
за работодател, изплащащ ЗИ (Living Wage Employer mark). От 2001 г. насам кампанията
за ЗИ е оказала въздействие върху десетки хиляди служители, слагайки повече от 210
милиона лири в джоба на някои от най-ниско платените работници във Великобритания.
Какво предлага Фондацията за ЗИ?
Чрез награждаването със Знака за работодател, изплащащ ЗИ, Фондацията предлага
акредитиране на работодателите, прилагащи концепцията на ЗИ. Фондацията предлага
също Схема за признание на доставчиците на услуги, заплащащи на персонала си ЗИ и
винаги включващи възможност за нейното получаване при подаване на оферти. Сред
дейностите на Фондацията са още: а) осигуряване на съвети и подкрепа за работодателите
и доставчиците на услуги, заплащащи ЗИ; б) координиране обявяването на новите
годишни равнища на ЗИ всеки ноември; в) координиране дейностите през седмицата,
посветена на ЗИ през месец ноември и др.
Какво е ЗИ? Това е:
 Заплата, осигуряваща социално приемлив минимален стандарт на живот.
 Часово равнище, което се задава самостоятелно и се актуализира всяка година;
 Във Великобритания се използват две признати равнища на ЗИ: това за Лондон ( в
момента £9.15 на час ) и за всеки друг регион на страната извън столицата (£7.85 на
час);
 Работодателите доброволно избират дали да заплащат ЗИ- това не е законово
налаганото минимално ниво на заплащане, каквото е националната МРЗ;
 Идеята за ЗИ е поддържана от партиите в страната, получавайки обществена
подкрепа от Министъра председателят Дейвид Камерън, бившия и настоящия кмет
на Лондон;
 Отличителен знак за работодателите, предоставящи ЗИ, както и Схемата за
признание на доставчиците на услуги осигуряват етичен символ за отговорно
заплащане;
 Изплащането на ЗИ е признат израз на добра практика в заетостта.
Какви са ползите от предоставянето на ЗИ?
 За работодателите: независимо проучване, изследващо ползите за бизнеса от
прилагането на политиката по ЗИ в Лондон, показва, че повече от 80% от
работодателите смятат, че ЗИ е повишила качеството на труда на персонала. Две
трети от работодателите споделят за същественото въздействие на ЗИ при подбора
и задържането на кадрите в техните организации. 70% от работодателите смятат, че
ЗИ е повишила потребителската осведоменост за поетия чрез организацията им
ангажимент за етичен работодател;
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Citizens UK организира общностите, сътрудничейки си с разнообразни обединения на гражданското
общество в страната. За повече информация: http://www.citizensuk.org/what_we_do

 За семействата: чрез ЗИ хората успяват да осигурят себе си и своите семейства.
75% от служителите споделят за увеличаване качеството на труда вследствие от
получаване на ЗИ. 50% от служителите смятат, че ЗИ ги е направила по-склонни да
внесат промени в работните си практики, както и че е спомогнала за по-бързото им
адаптиране към работната среда.
Каква е разликата между ЗИ и МРЗ?
ЗИ се различава от МРЗ. Докато процесът на определяне на МРЗ може да включва и
разглеждане на разходите по издръжката на живота, посрещани от ниско платените
работници, то това е от второстепенно значение при фокусиране върху преобладаващите
условия на пазара на труда. МРЗ представлява най-високият таван на заплатите, поносим
за най-ниско плащащите фирми или сектори от гл.т. запазване на работните места. Това са
съображения, характерни за подхода на Комисията по ниско заплати54 при задаването на
равнищата на МРЗ във Великобритания от 1999 г. насам.
ЗИ е коренно различна. Тя се фокусира върху това ниво на заплащане, което е
необходимо, за да се осигури базов, но приемлив стандарт на живот на работниците и
техните семейства. Този минимален жизнен стандарт е социално определен (следователно
варира и във времето и мястото), като и често е изрично свързан с други социални цели
като покриване на отговорностите по предоставяне на грижи. Застъпниците на ЗИ
типично акцентират на ролите на работниците извън работното им място (напр. като
родители и членове на общности), като призовават за равнище на заплащане, което да
гарантира, че работещите не трябва да се трудят прекомерно много, за да постигнат
адекватен доход. На потенциалното влияние върху заетостта и работодателите се обръща
малко, ако и изобщо внимание.
ЗИ допълва свързаните с труда придобивки, но не може да ги замести
ЗИ са ясно обвързани с опита да се осигури достоен стандарт на живот чрез доходите, а не
посредством парични трансфери от страна на държавата. Така движенията около
изплащане на ЗИ са по своята същност с положителен отпечатък върху платения труд,
подчертавайки значението на изработените заплати, а не помощите, разпределяни от
държавата. На практика възприетите във Великобритания изчисления по ЗИ признават
ролята на държавната подкрепа, отчитайки изплащаните помощи55- без тази подкрепа
двете равнища биха били значително по-високи. Така например, с изключването на
държавната подкрепа при изчисляването на ЗИ в Лондон през ноември 2012 г., равнището
й би било £10.70 на час, а не £ 8.55. В този смисъл ЗИ просто изтласква баланса на
отговорността за осигуряване на основен жизнен стандарт от държавната подкрепа към
заплатите, без да се предлага фундаментално различна стратегия за справяне с ниското
заплащане и бедността при работещите (Bennett and Lister 2006).
Как се изчислява?

54

Т.нар. “Low pay commission” е независимо тяло, съветващо правителството относно националната МРЗ.
Повече информация за дейността и структурата на Комисията на:
https://www.gov.uk/government/organisations/low-pay-commission
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Относно различните видове помощи, предоставяни от британското правителство:
https://www.gov.uk/browse/benefits

Равнището на ЗИ за Лондон се задава всяка година от Фондацията за ЗИ (Living Wage
Foundation) и се изчислява от Висшата власт в Лондон56(the Greater London Authority) (от
2005 г. насам). Нивото на показателя за Великобритания също се задава всяка година от
Фондацията за ЗИ, като бива изчислен от Центъра за изследвания на социална политика в
Университета Лоугбороу (от 2011 г. насам). Статистиката, свързана със ЗИ, се обявява
през първата седмица на ноември всяка година (по време на седмицата, посветена на ЗИ),
като работодателите, заплащащи ЗИ, трябва да приложат новите нива възможно найбързо, но в рамките на 6 месеца от годишното съобщение.
В основата на двете равнища на ЗИ е оценката на разходите за социално приемлив
минимален стандарт на живот за различни видове домакинства, въпреки че тези разходи
се изчисляват по различен начин за всяко равнище.
ЗИ за Лондон се основава на подхода на „основните разходи за издръжка на живота“,
целящ изчисляването на „нисък като стойност, но приемлив“ (НСП) бюджет за 14
различни типа домакинства в столицата. Този бюджет е съставен от жилището,
общинския данък, транспорта, грижата за децата (тези разходи се определят по
специфичните данни за Лондон) и всички други разходи от „основната потребителска
кошница“ (изчислени чрез сравнение на регионалните ценови различия, публикувани от
Националния статистически офис). Следва изчисляване на средна заплата, която да
посреща разходите по този бюджет за различните видове домакинства, като средната
стойност се премерва така че да отрази състава на семействата в Лондон. Така напр. през
2012 г. отделът към GLA, отговорен за ЗИ, изчислява заплатата, необходима за посрещане
на НСП бюджета, на равнище от £7.10 на час. След това GLA изчисли заплатата, която би
се изисквала (подходящо претеглена за различните видове домакинства), за да може
работникът и неговото семейство да минат над относителния праг на бедност в столицата,
който е 60% от медианния доход на домакинството. Така напр. през 2012 г. се достигна до
равнище от £7.80 на час. След това се извежда средна аритметична от, от една страна,
заплатата за основните жизнени разходи, и от друга, заплатата по доходното
разпределение, като се изчислява заплата на прага на бедност (от £7.45 на час през 2012
г.). Добавя се и 15 % марж, който представлява непредвидените събития, които биха
изпратили семейството под минималния жизнен стандарт. По този начин равнището през
2012 г. беше оформено на £8. 55 на час).
ЗИ в Лондон се изчислява като комбинация от два подхода. Първият подход (подходът на
основните разходи за издръжка на живота) е разработен от отдела за семейния бюджет
(Family Budget Unit) и изчислява разходите за „нисък като стойност, но приемлив“ бюджет
за избрана селекция от (11 вида) домакинства, както и необходимата заплата за посрещане
разходите по бюджета. Вторият подход (подходът на разпределението на дохода)
пресмята за 11-те вида лондонски домакинства заплата (подходящо претеглена),
необходима за достигане на доход, еквивалентен на 60% от медианния доход за Лондон с
оглед приблизително отразяване на типа домакинство. Подходът на основните разходи за
издръжка на живота изведе през 2014 г. часово равнище от £7.65, а подходът на
разпределението на дохода равнище от £8.25. Средната на тези две заплати (наречена
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Това е демократично избрана стратегическа власт, обхващаща два отделни органа - кметът на Лондон и
Събранието (Assembly). Кметът се избира директно от лондончани, докато Събранието се състои от 25
избрани членове (14 души, представляващи общността, а останалата част са избрани от партийните списъци
според резултатите от лондонския вот). Съществува ясно разграничение между правомощията на кмета и на
Събранието. Кметът има изпълнителна роля, задавайки цялата визия за града и определяйки стратегиите по
широк спектър от теми. Членовете на Събранието са наблюдатели с право на вето по бюджетните планове
на кмета (след две трети мнозинство).

„заплата на прага на бедност“ ) e £7.95 на час. С оглед да се защити работника от ефекта
на непредвидените събития, се добавя разлика от 15% към „заплатата на прага на
бедност“, като така сумата на ЗИ за Лондон достига £9.15 на час (закръглена до найблизките 5 пенса).
Ако не бъдат взимани впредвид допълнителните помощи ( като държавните помощи към
заплатите на ниско платените работници, както и тези за заплащането на наема и на
местните данъци и такси) ЗИ би била приблизително £11.65 на час. Данните от годишното
изследване на отработените часове и заплащането показват, че 87.1% от заетите на пълно
работно време в Лондон печелят повече от ЗИ, 4.9% печелят по-малко от ЗИ, но повече от
„заплата на прага на бедност“ от £7.95 на час. Останалите 8.0% получават по-малко от
заплата на прага на бедност“. 51.2% от наетите на непълно работно време в Лондон
получават повече от ЗИ, докато 11.2% са на заплата по-ниска от ЗИ, но над „заплата на
прага на бедност“, а 37.6% получават под „заплата на прага на бедност“. Събирайки
данните за работещите на пълно и на непълно работно време се получава, че 79.5%
печелят повече от ЗИ, а 14.2% получават заплащане под „заплата на прага на бедност“.
ЗИ за цяла Великобритания се изчислява с използване на сходен подход с този на НСП
бюджетното изчисление, но взаимства от проекта на Минималните стандарти за дохода
(МСД), осъществяващ се от Университета Лоугбороу с подкрепата на Фондация Joseph
Rowntree. МСД използват фокус групи, за да се достигне до минимално приемлив семеен
бюджет за девет различни типа домакинства. Така тук се отразяват по-скоро
преобладаващите социални норми, отколкото експертното мнение. Изчисляването на ЗИ
за Великобритания започва с пресмятане на 1) минималните разходи за издръжка на
живота за 2014 г., които след това 2) се трансформират в необходимо равнище на
заплатата, но отчитайки с това и 3) наложения таван, ограничаващ годишното нарастване
на прилаганата ЗИ във всяка една отделна година.
Изчисляването на една единствена ЗИ е на база претеглена средна на заплатата,
необходима за различните групи домакинства. Различните домакинства изискват различни
необходими равнища на заплащане, спрямо които се калкулира средно необходима
заплата на час, претеглена чрез броя на домакинствата от всеки тип.

Вид
семейство

Необходимо
заплащане
на час

Самотен
родител+
Самотен
2 деца
родител+
Сам
(2-4
Двойка 1 дете 0човек
годишно
1
ив
годишно)
начално
училище)

Самотен
родител+
3 деца
(2-4
годишно,
в
начално
училище,
в средно
училище)

Двойка+
2 деца
Двойка+
(2-4
1 дете (0годишно
1
ив
годишно)
начално
училище)

Двойка +
3 деца
(2-4
годишно,
в
начално
училище,
в средно
училище)

Двойка +
4 деца
(0-1 и 2-4
годишни,
в
начално
училище,
в средно
училище)

8,30

21,10

9,33

12,93

13,78

5,70

13,88

16,55

10,35

Претегляне=
брой
домакинства
от
този
семеен тип
като % от
всички
типове
домакинства,
показани в
таблицата

0,24

0,28

0,06

0,04

0,01

0,12

0,17

0,05

0,01

Заплата
умножена по
теглото
2,03

1,61

0,78

0,70

0,29

1,15

1,77

0,69

0,19

Обща сума от стойностите на последния ред: £9.20
(3) Таванът на доходите ограничава нарастването на ЗИ през всяка година съобразно
нарастването на средния доход (earnings). Ако доходът, необходим за поддържането на
минимално приемливия жизнен стандарт, нараства по-бързо от средните доходи, то
налице биха били ограничения относно това, доколко е приемливо работодателите да
увеличават заплатите на най-ниско платените работници за покриване на нарастващите им
нужди. Използването на таван на доходите е обяснимо- работодателите не бива да бъдат
молени да отпускат увеличение на заплащането повече от 2% над средното; например ако
доходите нараснат средно с 3%, то нарастването на ЗИ трябва да бъде задържано на 5%.
За увеличението през ноември 2014 г. са използвани последните годишни данни за ръста в
средните седмични доходи за периода от юни-август 2013 г. до юни-август 2014 г.
Наблюдаваният ръст е 0.7% (Labour Market Statistics, October 2013, Earn01-KAC3).
Изхождайки от това нарастване и добавяйки още 2 процентни пункта, максималното
покачване на равнището на ЗИ от предходната година е £7.65+2.7%= £7.86, което е
закръглено до най-близките 5 цента на £7.85. Изхождайки от по-горните изчисления се
вижда, че съотносимото ниво на ЗИ, отразяващо действителните минимални разходи за
издръжка на живата, е £9.20 през 2014 г., но реално приложената ЗИ след контролиране на
нейното нарастване е £7.85.
И двете равнища са изведени с допускането за пълно изплащане на допълнителните
държавни субсидии [напр. т.нар. “tax credits”, които под формата на определена сума през
годината се изплащат на различни категории лица (тези на възраст от 16 до 24 години,
освидетелствани инвалиди и лица на 25 и повече години с или без деца), които са
работили определен брой часове срещу заплащане, като доходът им е бил под определен
праг; за повече информация: https://www.gov.uk/working-tax-credit] и на другите свързани с
труда субсидии. Ако съответно тези два елемента се орежат, то ЗИ ще се повиши; без
споменатите допълнителни помощи, двете равнища на ЗИ ще бъдат заложени на много
по-високи нива, за да се покрие минималния стандарт на живот.
Двете равнища на ЗИ се различават и от гл.т. на това, как е позволено да се изменят
година спрямо година. Годишното нарастване на нивото на ЗИ за Великобритания е
ограничено до максимум два процентни пункта над по-високото от следните две: ръстът
на средния доход и медианния доход (Hirsh and Moore 2011). През 2012 г. напр. и двата
механизма за ограничаване на годишното нарастване са били приложени, за да се
достигне до нивото от £7.45 на час. Заложеното ограничение в годишното нарастване на

ЗИ за Великобритания е проектирано така, че да повиши сигурността за работодателите с
компромис, че през някои години ЗИ няма да върви в крак с повишаването на жизнените
разходи. Разликата между реалното равнище и задържаното равнище е ярка: напр. ако
през 2012 г. равнището не беше задържано , то би било £8.80 на час (по-високо дори и от
нивото на ЗИ в Лондон). Спрямо равнището на ЗИ за Лондон не се прилагат лимити за
изменението му на годишна база.
Статистика на национално ниво във Великобритания- равнището на националната
МРЗ зависи от възрастта на работника и дали той е стажант или не, като
задължително трябва да е поне на възрастта за напускане на училище 57, за да я‘
получава. Равнището на МРЗ обикновено се обновяват всеки октомври58.
Година

21 и повече
годишни

18 до 20-годишни

Под 18 години

Стажант*

2014

£6.50

£5.13

£3.79

£2.73

2013

£6.31

£5.03

£3.72

£2.68

2012

£6.19

£4.98

£3.68

£2.65

2011

£6.08

£4.98

£3.68

£2.60

2010

£5.93

£4.92

£3.64

£2.50

* Това е равнището за стажантите на възраст от 16 до 18 години, както и за тези на 19 и повече
години през първата им година. Всички други стажанти получават националната МРЗ според
своята възраст.
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В Англия възрастта за излизане от училище зависи от това кога си роден. Може да се напусне училище
през последния петък на юни, само ако в края на лятната ваканция същата година лицето ще навърши 16
години. За лицата, родени след 1-ви септември 1997 г. е задължително оставането в някаква форма на
образование или обучение до 18-тия им рожден ден.
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От началото на октомври 2015 г. в сила влезе новото равнище на МРЗ:
Година
21 и повече
18 до 20-годишни
Под 18 години
годишни

2015 (настоящо
ниво)

£6.70

£5.30

£3.87

Стажант*
£3.30

Статистика на национално ниво във Великобритания (националната МРЗ е в сила
от октомври 2014 г. до октомври 2015 г., а ЗИ е определена на 3-ти ноември 2014 г. и
важи за 2015 г.):
Година

Национална МРЗ*

ЗИ за
Великобритания**

Разлика като сума
между ЗИ и
националната МРЗ

Разлика като
% между ЗИ и
националната
МРЗ

2011

£6.08

£7.20

£1.12

18.4%

2012

£6.19

£7.45

£1.26

20.4%

2013

£6.31

£7.65

£1.34

21.2%

2014

£6.50

£7.85

£1.35

20.8%

* Задава се от спонсорираната от Правителството Комисия за ниско заплащане
** От 2011 г. насам се задава от Фондацията за ЗИ по изчисленията на Центъра за изследвания на
социална политика

Статистика национално/ местно ниво:
Година

Национална МРЗ*

ЗИ за град
Лондон**

Разлика като
сума между ЗИ за
Лондон и
националната
МРЗ

Разлика като %
между ЗИ за
Лондон и
националната
МРЗ

2003

£4.5

£6.40

£1.90

42.2%

2004

£4.85

£6.50

£1.65

34.0%

2005

£5.05

£6.70

£1.65

32.7%

2006

£5.35

£7.05

£1.70

31.8%

2007

£5.52

£7.20

£1.68

30.4%

2008

£5.73

£7.45

£1.72

30.0%

2009

£5.80

£7.60

£1.80

31.0%

2010

£5.93

£7.85

£1.92

32.4%

2011

£6.08

£8.30

£2.22

36.5%

2012

£6.19

£8.55

£2.36

38.1%

2013

£6.31

£8.80

£2.49

39.5%

2014

£6.50

£9.15

£2.65

40.8%

* Задава се от спонсорираната от Правителството Комисия за ниско заплащане
** От 2011 г. насам се задава от Фондацията за ЗИ (Living Wage Foundation), но от 2005 г. се
изчислява от Висшата власт в Лондон59
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Това е демократично избрана стратегическа власт, обхващаща два отделни органа - кметът на Лондон и
Събранието

11. Фондация WageIndicator60
Фондацията WageIndicator въвежда концепцията за глобално сравнима заплата,
покриваща основната издръжка на живот (заплата за издръжка, living wage), която дава
информация за това колко скъпо е да се води достоен живот в различни части на света.
Заплатата за препитание включва месечните разходи, необходими за покриване на
разходите за храна, жилище и други неспецифицирани покупки, по преценка (например
телефон, облекло, здравеопазване и т.н.). Оценката се основава на база данни за цените,
събрани от изследването на WageIndicator за издръжката на живота. Данните се
публикуват в национална валута или превърнати в EUR с валутния курс към 25 октомври
2014 година.
Без познания за издръжката на живота ние нямаме знание за заплатата за издръжка.
Проучванията за издръжка на живота (WageIndicator Cost of Living Survey in your Country)
могат да бъдат намерени на всички WageIndicators уебсайтове, които се попълват он-лайн
в отделните страни.
Фондацията е разработила интерактивна карта на заплатата за издръжка (Living Wage Map
of the World) в над 40 страни, включително и за България по отделните индикатори на ЗИ.
Картата показва данни за минималната заплата и за ЗИ. Публикувани са данни за
заплатите по страни и сектори, които очертават контекста на ЗИ (Wages in Context).
Публикувана е и методологията за изчисляване на ЗИ (WageIndicator Living Wage
Methodology Note), както и регионални данни за ЗИ за 2014 г. (November 2014 - Regional
data).
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http://www.wageindicator.org/main/salary/living-wage

Приложение 1:
AktionAid развива 8-степенен подход, който трябва да бъде предприет от брандовете, за да
се установи реалната цена на труда за единица от произведеното облекло и да се измени
цената, заплащана на доставчиците, така че същият доставчик да може да изплаща ЗИ на
работниците61.:
 Да се идентифицира „стандартен минутен еквивалент“ (СМЕ) за всяка дреха
(измерване на необходимото време за всяка операция при производството на
дреха);
 Определяне на „реалния минутен еквивалент“ (РМЕ) чрез консултиране с
доставчика за това, каква е ефикасността на поточната линия; необходимо е
постоянно консултиране с работниците и техните представители, така че да не се
задават нереалистично високи цели за работещите;
 Определяне на съществуващия разход за труд на минута;
 Идентифициране на ЗИ за региона;
 Изчисляване на ЗИ на единица продукция;


Включване на разхода за труд като отделен елемент от списъка на плащанията;

 Информиране на работника какво е предвиденото под формата на ЗИ - ясно
посочване в договора с доставчика, че работниците трябва да са наясно със сумата,
която ще получат;
 Поканване и подкрепяне на работниците да договарят разпределението на сумата,
предвидена за достигане до ЗИ- насърчаване на зряла система на индустриални
отношения.
Пример за изчисляване на ЗИ при производството на тениски:
1. Изчисляваме, че за производството на стандартна мъжка тениска ни отнема 10.565
минути, т.е. СМЕ=10.565 минути.
2. Във фабрика, работеща с 50% ефикасност, РМЕ=10.565/0.5=21.13 минути.
3. Разход за труд на единица продукция за 8-часов ден и 26-дневна работна седмица:
 60 минути х 8 часа х 26 дни= 12,480 минути
 делим средния медианен доход (със социалните плащания) във фабриката на
12,480 минути (напр. 12,480/ 3,666 рупии в Индия = 0.294 рупии = 0.0064
долар цента на минута)
 21.13 минути х 0.0064 долар цента= 13.5 долар цента за производството на
една тениска;
4. Идентифициране на ЗИ за страната- напр. за Индия е в размер от 7,938 рупии;
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Оригиналното заглавие на изведения през март 2011 г. подход е: „Eight steps towards a living wage: A
costing model for clothing brands and retailers“. Този подход се базира на разработената от Doug Miller
методология със спонсорството на Inditex and the ITGLWF. Пълният вариант на разработката е достъпен на:
http://www.actionaid.org.uk/sites/default/files/doc_lib/actionaid_living_wage_model_-_final.pdf

5. Изчисляване на ЗИ на единица продукция:
 Напр. използваме азиатския праг на заплащането (Asia Floor Wage) за
Индия, който е 7,938 рупии на месец;
 7,938/ 12,480= 0,636 рупии (0,0141 долар цента) за минута труд;
 0,0141 х 21.13= 29.8 цента на тениска;
 азиатския праг на заплащането (Asia Floor Wage) за Индия представлява
допълнителни 16.3 долар цента на тениска (29.8-13.5=16.3)
6. Калкулиране на разхода за ЗИ: напр. При поръчка на 100 хил. тениски по 29.8
цента ще похарчим 29.8 хил. долара, което е допълнителен разход от 16.3 хил.
долара.

Приложение 2:

Държава

Законова
50% от
60% от
нетна
Жизнен
националната националната
ЗИ
МРЗ в
минимум, в евро
Съотношение
средна
средна
за
евро
на месец,
на нетната
работна
работна
2013
(към 1
семейство от
МРЗ и ЗИ
заплата в
заплата в
г.
май 2013
четирима₃
евро
евро₂
г.)₁

Босна и
Херцеговина

189

216

259

927

767

25

България

139

204

245

867 1022

14

Хърватия

308

363

435

-

862

36

-

163

196

109

518

10₄

Македония

111

173

208

346

790

14

Молдова

71

102

122

316

378

19

Румъния

133

181

218

-

710

19

Словакия

292

338

406

508 1360

21

Турция

252

335

401

1002 890₅

28

Украйна

80

139

167

Грузия

228

554

14

₁ Обменните курсове в таблиците са към 01.02.2014 г., www.oanda.com; законовите МРЗ са към
01.05.2013 г.
₂ "Системи на минимални работни заплати", МОТ, 2014 г., стр. 127; МОТ заявява: "Най-широко
разпространената отпратка за оценяване на нивата на МРЗ е вероятно тяхното съотношение към
медианните заплати или, като втори вариант, съотношението им спрямо средните заплати. В
доклада на Кампанията за чисти дрехи е използван вторият вариант, поради липса на данни за
медианните заплати.
₃ Жизненият минимум така, както е деклариран от националните статистически офиси за 2012 г.
₄ Не съществува законово определена МРЗ, но тъй като договорите основно се сключват при
основна заплата от 52 евро, то тази сума е използвана за съотнасяне към ЗИ.

АКТУАЛНИ НОВИНИ ОТ ЕКП И МКП
29 септември - 2 октомври 2015 г. ЕКП: Провежда се ХІІІ
конгрес на ЕКП
В работата на Конгреса участваха 500 делегата от 90 национални синдикални
конфедерации от 39 европейски страни и от 10 европейски отраслови федерации.
XIII конгрес на ЕКП прие Манифест „Да се изправим за качествени работни места,
права на работниците и справедливо общество в Европа” и Програма за действия, в
които са посочени бъдещите приоритети на организацията и основните политики и насоки
за действия през периода 2015-2019 г.
Приоритетите на ЕКП за по-добра Европа включват:
- Силна икономика, която служи на хората
- По-силни синдикати за демократични ценности и демокрация в труда
- Амбициозни социални стандарти
Политиките, приети като част от Манифеста и Програмата за действия 2015-2019 г.,
са насочени към:
Приоритет на икономическия растеж и нови работни места, включително
задължение на Европейската централна банка да насърчава пълната заетост и устойчивия
растеж и нова Европейска директива по минималния доход, с общи принципи за всички
държави-членки;



Възобновен социален диалог, индустриални отношения и колективно
договаряне, включително и повишаване на заплащането за всички работници, за да се
насърчи вътрешното търсене, като мотор за растежа и ново европейско законодателство,
поставящо работниците в бордовете на Европейското дружество;

По-силни социални права, включително свободно движение на хората,
подкрепено от равно заплащане за всички работници, които извършват същата работа в
същото работно място и солидарност с работниците-мигранти;

Засилване на координацията между социалната, фискалната политика и
политиката по пазара на труда между държавите-членки, в частност от Еврозоната.

Делегатите демонстрираха своята твърда подкрепа за постигане на устойчиво
международно споразумение от Конференцията на ООН по измененията на климата и
настояха в него да се включи "Справедлив преход за работещите ". Бяха приети редица
резолюции, сред които Резолюция по въпросите, свързани с представителството на
жените в управителните органи на организацията, както и специална Резолюция по
кризата с бежанците в Европа.
Избран беше нов ръководен екип на EКП - Лука Визентини от Италия - Генерален
секретар, Руди де Льов от Белгия – Президент, двамата заместник-генерални секретари:
Veronica Nilsson (Швеция) и Peter Scherrer (Германия) и четиримата конфедерални
секретари: Liina Carr (Естония, Esther Lynch (Ирландия), Monserrat Mir Roca (Испания),
Thiébaut Weber (Франция).

Май
2015
г.
Социалните
партньори
ETUC,
BUSINESSEUROPE, CEEP и UEAPME приеха своята пета
многогодишна Програма за периода 2015-2017 г.
Основа за разширяването на европеизацията на индустриалните отношения и автономията
в отношенията на европейските социалните партньори са приетите от тях след 2003 г.,
пет двугодишни интегрирани работни програми, в които те очертават договорените
приоритети и съвместни действия в подкрепа на Лисабонската стратегия, а след 2010 г. –
и на Стратегията Европа 2020, както и на предизвикателствата на кризата62.
Работната програма на социалните партньори е основен стълб на тяхната съвместна
дейност. Тя се основава на гъвкав подход и може да бъде актуализирана в съответствие с
актуалните проблеми на развитие на ЕС. Заедно с това, с това с всяка своя програма,
социалните партньори ясно заявяват, че ще продължат да предприемат действия както на
бипартитно, така и на трипартитно ниво в отговор на предложенията и инициативите на
Европейската комисия.
През май 2015 г. европейските социални партньори - ETUC (и
EUROCADRES/CEC), представляващи европейските работници и
CEEP и UEAPME, представляващи европейските работодатели многогодишна Програма за периода 2015-2017 г. под мотото
приобщаващ растеж и заетост”.63

комитета за връзка
BUSINESSEUROPE,
приеха своята пета
„Партньорство за

В Програмата 2015-2017 г. се посочва:
Днес социалният диалог е от особено значение за намиране на решения, които да са
справедливи, отговорни и резултатни, които да подпомагат икономическото
възстановяване и социалното сближаване. За да се постигнат резултати, следва да се
поеме отговорност и да има съгласие между социалните партньори по споделените
цели: приобщаващ растеж и заетост, както и укрепването на позицията на Европа в
глобалната икономика, при засилване на процъфтяването и социалното сближаване в
Европа.
В този контекст нашият подход е:


Да отговорим на предизвикателствата чрез автономен принос към политиката,
имаща пряко или непряко отношение към заетостта и пазарите на труда.



Да насърчаваме и засилваме развитието на автономен социален диалог в
държавите-членки на ЕС на междубраншово и браншово равнище и/ или в самите
предприятия, в съответствие с националната практика на трудовите
правоотношения.



Да продължим да действаме на двустранно и тристранно ниво, като се опираме на
възможните предстоящи предложения и инициативи на Европейската комисия,
включително и произтичащи от нейните работните програми.



Да утвърждаваме нашата роля в процеса на Европейския семестър, който изисква
по-тясно и активно взаимодействие между социалните партньори на европейско и
национално ниво, включително и в рамките на Комитета за социален диалог.

62 Програмите на европейските социални партньори (на английски език) може да намерите на адрес:
63

www.businesseurope.eu; www.etuc.org; www.ceep.eu; www.ueapme.com

http://resourcecentre.etuc.org/

Накратко, договорените от европейските синдикати и работодатели дейности за
програмния период 2015-2017 г. включват следните основни направления:
1 Насърчаване на активното остаряване и солидарността между поколенията –договаряне
на автономно споразумение по активното остаряване и междупоколенчески подход.
2. Насърчаване на по-доброто съчетаване на професионалния, личния и семейния живот и
равенството между половете с цел намаляване на разликите в заплащането на труда на
мъжете и жените – подготовка на съвместни консултации.
1. Мобилност и миграция - подпомагане на европейските институции за разработване на
пакета за мобилност.
2. Засилване на важността публично-частните инвестиции и укрепването на
индустриалната база в Европа, растежа и създаването на работни места.
3. Умения, необходими в условията на цифрова икономика.
4. Активна политика на пазара на труда за преодоляване на несъответствията в уменията
и изискванията на пазара на труда, улесняване на преходите на пазара на труда, към
по-вече и по-добри работни места.
5. Насърчаване на чиракуването и стажуването с цел повишаване на заетостта сред
младите хора.
6. Ангажираност с укрепването на капацитета и по-добрите резултати при въвеждането
и изпълнението на автономните споразумения на социалните партньори, с фокус
върху -10 държави, в които тяхното въвеждане е недостатъчно.

Заедно с новата си Програма през май 2015 г. европейските социалните партньори BUSINESSEUROPE, CEEP, UEAPME и ETUC (и Комитета за връзка Eurocadres/ CEC)
представиха и новия си Задълбочен анализ на заетостта.64

64 BUSINESSEUROPE, CEEP, UEAPME and ETUC. In-depth employment analysis, 2015 http://resourcecentre.etuc.org/ReportFile-20150716123753_EU-SPs-Indepth-Employment-Analysis--2015-EN

Септември
2015 г. ЕКП: Коментар по повод речта на
Председателя на ЕК за "Състоянието на съюза"
Генералният секретар на ЕКП Бернадет Сегол коментира речта на председателя на
Европейската комисия Жан-Клод Юнкер за състоянието на Европейския съюз:
"Председателят Юнкер изрази ясно своето становище за начина, по който Европа трябва
да реагира на бежанската криза. Неговата лидерска позиция и предложенията, които той
направи са много добри, въпреки че остава да бъдат изяснени още много допълнителни
детайли. Важното сега е, че страните-членки действат заедно, решително и със
състрадание."
"Необходимо е да подчертаем, че в речта си той не говори за предизвикателството как ще
бъдат интегрирани бежанците. За да има работа, трябва да има повече инвестиции в
работни места и в услуги - за всички граждани, не само на бежанците. Синдикатите имат
основна роля, за да гарантират, че бежанците няма да бъдат експлоатирани, както и че
всички
работещи
ще
бъдат
еднакво
третирани.
"
"Предложеният "нов стълб социални права" е много добра идея, но зависи какво
съдържание е вложено в нея. Ние със сигурност изказваме готовност да обсъдим
задълбочено това предложение."
"Президентът Юнкер подчерта също, че свободното движение на работници трябва да
означава едно и също заплащане за една и съща работа на едно и също място. Но той не
обясни как това на практика ще бъде реализирано. Той трябва да има предвид еднакви
условия на труд - а това не са само заплатите".

МКП: ПОЗИЦИЯ НА L2065 ДО СЪВМЕСТНАТА СРЕЩА НА
МИНИСТРИТЕ НА ТРУДА, ЗАЕТОСТТА И ФИНАНСИТЕ НА
СТРАНИТЕ ОТ Г-20, Анкара, Турция, 3-5 септември 2015 г.
1.
На своята среща в Сидни през февруари 2014 г., министрите на финансите
от Г-20 и ръководителите на Централната банка (ЦБ) се ангажираха през следващите пет
години БВП на Г-20 да се повиши "с повече от 2% над траекторията, следвана от
настоящите политики" - допълнителен растеж от 0.5% годишно - което беше потвърдено
от лидерите на Г-20 в Бризбейн през ноември. Но страните от Г-20 са отклоняват от целта,
тъй като растежът е почти 1,7% под нивото, на което трябва бъде. Ако трябва да се
постигне целта, растежът сега ще трябва да се увеличи допълнително с 1% годишно до
2018 г. Това няма да се случи, ако се следват настоящите политики: инвестициите и
растежът на БВП в страните от Г-20 остават далеч под дългосрочните тенденции и
предкризисните нива. В няколко от страните от Г-20 безработицата продължава да се
увеличава или остава на високи нива.
МОТ и ОИСР са анализирали мащаба на липсата на работни места, която се очаква да
нарасне с 3 милиона през 2015 г. и с още 8 милиона в следващите четири години. Освен
това, неформалната заетост остава бич не само в развиващите се страни от Г-20. Има и
социален риск, произтичащ от хаотичния преход към икономика с нулеви въглеродни
емисии, без изготвени национални планове за промишлеността и работните места.
Създаването на качествени работни места, трябва да се превърне в основен
приоритет на Г-20 с конкретни политически ангажименти и координирани
последващи действия. Заседанието на министрите на труда и заетостта и
съвместната среща с министрите на финансите и управителите на ЦБ трябва да
действат като катализатор за действие.
2.
Растежът в много икономики е ограничен поради фискални
ограничения и стагнацията на доходите на работещите семейства. Гръцката криза е
само една проява на това. В световен мащаб работниците са подложени на сериозен
финансов натиск, като заплатите изостават от издръжката за живот. Въпреки ясните
доказателства, че такива политики не достигат своите икономически цели, а вместо това
водят до тежки социални последици, някои правителства от Г-20 и международни
институции препоръчват да се продължи с политиките на строги икономии и структурни
„реформи", които намаляват заплатите и защитата на работниците. В настоящия контекст
тези подходи ще доведат до по-нататъшна стагнация на работните места и икономическия
растеж. Рискът за младите хора е особено сериозен, тъй като нивото на безработица при
тях е три пъти по-високо от това при възрастните работници.
3.
В много корпоративни вериги на доставки, печалбите са все повече
центрирани към мултинационалните компании. В същото време, същите компании не
плащат заплати, с които хората да могат да живеят и средната класа да расте. Доверието в
корпорациите е изчезнало. Проучване на МКП констатира, че 55% от анкетираните във
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Групата L20 (Labour 20) представлява интересите на работниците на равнище Г-20. Тя обединява
синдикати от страни от Г-20 и глобалните синдикати и се свиква от Международната конфедерация на
профсъюзите (МКП) и Консултативния комитет на профсъюзите (TUAC) към ОИСР

Франция, Германия, Великобритания и САЩ, твърдят, че на повечето световни компании
не може да се има доверие да се грижат за своите работници и че са необходими по-строги
закони. 80% от респондентите в Индонезия, Филипините и Турция смятат, че повечето
работодатели дават приоритет на печалбите пред безопасността на работниците. Повече
от три четвърти (78%) от хората в Индонезия, Филипините и Турция искат бизнесът да
плаща на всичките си работници прилична минимална заплата.
4.
Необходим е нов подход. Съвкупното търсене трябва да бъде разширено
по координиран начин в Г20 чрез предприемане на програми за публични инвестиции и
повишаване на жизнения стандарт на домакинствата с ниски и средни доходи. На
предишното съвместно заседание на министрите на труда и финансите от Г-20 в Москва
през юли 2013 г. се призна необходимостта от една такава стратегия, и беше поет
ангажимент за провеждане на политики ориентирани към пазара на труда и социалните
инвестиции, които да подкрепят съвкупното търсене и намаляване на неравенството,
повсеместно повишаване на производителността и пр. Въпреки плана за действие от
Бризбейн и неговите 800 нови политически ангажименти, интеграцията и координацията
на националните планове за растеж и заетост между страните и вътре в тях не са
достатъчни. Това е особено притеснително на фона на очаквания от ОИСР и МВФ „ефект
на разпростиране” в целия Г-20 (изказано в първата им оценка на плановете за действие).
Страните от Г-20 трябва да въведат всеобхватни мерки в "подкрепа на съвкупното търсене
и намаляване на неравенството", какъвто ангажимент са поели през 2013 г., и да осигурят
съгласуваност на политиките чрез координация на национално ниво и в рамките на Г-20.
5.
Националните планове за действие трябва да се насочат към
нарастващата сива икономика и официализиране на работните места. Мигрантите,
жените и младите хора по-специално, са хванати в капан в трудни условия, без зачитане
на човешките права, без минимални работни заплати или социална закрила. С повече от
50 милиона души разселени само през последната година, ние сме изправени пред поголям брой бежанци отколкото след Втората световна война. Това налага спешен отговор
от страна на ръководствата на Г-20; изисква действия срещу трафика, робството и
принудителния труд, признаване на правата на лицата търсещи убежище, трайни
програми за презаселване, социална защита, признаване на правото на труд, както и на
приноса на мигрантите към развитието.
6.
Политиките трябва да вземат предвид императивите на преминаването
към нисковъглеродна икономика. Г-20 е в уникалната позиция да проправи пътя към
амбициозен и справедлив изход на многостранните преговори за климата в Париж, като
подкрепят изплащането на вноските към Зеления фонд за климата и гарантират
дългосрочни възможности и облекчения за отговорни инвеститори. Това налага Г-20 да
поемат ангажимент за развитието на стратегии за справедлив преход към зелени работни
места.
7.
Заседанията в Анкара трябва да придвижат тези процеси напред. Плановете
за действие трябва да включват ангажименти за:
● Увеличаване на публичните инвестиции в социална и физическа
инфраструктура, за да се увеличи растежа в краткосрочен план и за да се достигне до
структурна трансформация на икономиките, необходима за да се противодейства на
изменението на климата. Моделът на растеж L20 показва, че увеличаването на
инвестициите в публичната инфраструктура с 1% от БВП в рамките на Г-20 би могъл
създаде до 3,8% по-висок растеж за период от пет години в сравнение с настоящите
политики.

● Повишаване на ниските и средни доходи и обръщане на спада в дела на
доходите от труд, както с цел намаляване на неравенството, така и за да се поощри
покупателната способност в глобалната икономика чрез всеобхватни политически
програми.
● Ребалансирани структурни политики за постигане на качествена заетост
чрез:
- Подпомагане на младежката заетост чрез определяне на цели на Г-20 за
повишаване на младежката заетост и икономическа активност, въвеждане на
гаранции за младежта, насърчаване на качественото професионално обучение и
стажове, както беше поискано от съпътстващите срещи на високо равнище посветени
на предприятията (L20) и на трудовата заетост (В20), увеличаване на инвестициите в
качеството на общественото образование;
Разширяване на заетостта на жените и насърчаване на приобщаващи пазари на
труда чрез повишаване на нивата на заетост на уязвимите групи, включително чрез
инвестиране в достъпни и финансово поносими грижи за децата, така че да отговорят
на целта на Г-20 наречена “25 by 25 target”.
Справяне с дългосрочната безработица чрез разширяване на възможностите за
обучение и създаване на работни места чрез активни мерки на пазара на труда и
политики по заетостта;
- Въвеждане на глобални прагове на социална защита, за да се гарантира
предоставянето на универсално здравеопазване, грижи за възрастни хора и основни
обществени услуги, както се призовава в съвместното изявление на Световната банка
и МОТ;
- Укрепване на правата на работниците и системите за социална защита, за да се
подпомогне прехода от неформална към официална икономика;
- Гарантиране на "безопасни работни места" чрез укрепване на системите за
здравословни и безопасни условия на труд в страните от Г-20,придвижване напред с
плана на Г-7 да въведе "Глобален фонд за предотвратяване на трудови злополуки” и
да се гарантира, че международните трудови стандарти и правата на човека са
прилагани от инвеститори и компании от Г-20 във всички техни глобални вериги за
доставки;
- Поемане на ангажименти за презаселване на бежанци и лица търсещи убежище и
предоставяне на всички мигранти правото да работят в официалната икономика,
заедно със свързаните с това трудови, социални, политически и културни права.
Дневният ред на програмата за устойчиво развитие „Post- 2015” и на глобалния
„Нов зелен курс” трябва да признае презаселването като предизвикателство на
развитието с признаване на уменията/ образованието и доходите предоставяни в
страните домакин, както и защита по хуманитарни въпроси.
Повишаване на инвестициите в инфраструктурата
8. Комбинацията от слаб растеж и слаби баланси в банковия сектор означава, че
въпреки много ниските лихвени проценти, активите не текат към реалната икономика, а
по-скоро към вторичните пазари и спекулативните инвестиции. Само в САЩ,
възвращаемостта на акционерите достигна повече от 903 милиарда щ.долара през 2014 г.,
с 350 млрд като дивиденти и $ 553млрд. като откупки на акции. В развитите икономики
делът на корпоративните инвестиции е намалял като цяло със средно от 25% от

глобалната финансова криза насам, в сравнение с предвижданията за периода отпреди
кризата. Делът на нвестициите е намалял, като в същото време делът на печалбата се е
увеличил. Голяма експанзия на публичните инвестиции в инфраструктурата е необходима
само по себе си, но тя също така ще спомогне да се даде тласък на растеж на частните
инвестиции, както е показано в документа от срещата на високо равнище на L20. Чрез
финансиране на продуктивни инвестиции, такава стратегия също така би увеличила
потенциала на един по-устойчив план за растеж.
9. Докато публичните инвестиции са от централно значение за растежа и
възстановяването, институционалните инвеститори също трябва да се намесят и да
допринесат за запълването на недостига на финансиране на инфраструктурата –
дотолкова, доколкото обществени услуги от съществено значение като водоснабдяване и
канализация, здравеопазване и образование, не са поставени под заплаха. Пенсионните
фондове представляват все по-голям дял от общите активи, управлявани от
институционални инвеститори. И все пак, инфраструктурата представлява само една
малка част от тяхното портфолио. Може да се направи още, за да се гарантират
институционални инвеститори, както и пенсионни фондове, по-специално да се приемат
дългосрочни стратегии в съответствие с Принципите на високо равнище за дългосрочни
инвестиции от страна на Институционални инвеститори. Особено важно е да се прецени
предназначението и управлението на фонда, който да работи най-добре за дългосрочни
инвестиции и инфраструктурно финансиране. Фактите показват, че всички пенсионни
фондове със значителна експозиция в инфраструктурата са базирани на отраслови
колективни трудови договори (между работодатели и синдикати). Колективното
договаряне се е доказало като ефективен начин за изграждане на голям фонд на капитали,
които да отговарят на дългосрочните предизвикателства на развитието.
10. Освен проектирането на фондовете, правителствата също така трябва да
помислят върху това как отговорни инвестиционни практики (интегриране на околната
среда, социални и управленски критерии) могат да бъдат в основата на дългосрочни
инвестиционни стратегии. Чрез смесването на публичните и частните средства "Смесени
финанси" и Публично-частното партньорство (ПЧП), следва да се гарантира пълна
прозрачност по отношение на финансовите рискове и тяхното въздействие върху
държавния дълг, като същевременно се отчита тяхната осъществимост и критерии за
одитиране.
11. L20 призовава Министрите на заетостта и фонансите на Г-20:
● Да поемат ангажимент, да обмислят и определят цели за инвестиции в публичната
инфраструктура, като първа стъпка към растеж и възстановяване на заетостта и да
насърчат пенсионни схеми обхващащи цялата индустрия базирани на колективното
договаряне, за да се изградят големи пулове капитал за финансиране на дългосрочни цели
за инвестиции;
● Да гарантира ефективното спазване на Принципите на високо равнище за дългосрочни
инвестиции и да се ангажират по-нататък за отговорни инвестиционни практики и
управление и отчетност на активи, които да поддържат дългосрочно инвестиционно
поведение;
● Да гарантират пълна прозрачност и справедливо споделяне на риска, когато публичните
средства се използват в подкрепа на частно финансиране, както е в случая на ПЧП и други
"смесени финанси".
В подкрепа на търсенето и намаляване на неравенството

12. Както показва работата на Работната група по заетостта (EWG) на Г-20 във
връзка с дела на трудовите доходи, през последните три десетилетия има значителен спад
в дела на труда в националните доходи както в индустриализираните, така и в
развиващите се страни. Във веригите за доставка печалбите са все повече насочени и
прибирани от многонационалните компании. Компаниите трупат трилиони в парични
резерви, които съответно не се реинвестират в реалната икономика. В същото време, те
продължават да не плащат заплати, с които хората да могат да живеят и средната класа да
може да расте. Икономическите както и социалните вреди от растящото неравенств вече
са признати от международните институции. МОТ, МВФ и ОИСР настояват за политики
на преразпределение, "не само защото неравенството е етично нежелателно, но и
защото произтичащият от това растеж може да е нисък и неустойчив". Ниските
доходи изключват милиони граждани от основните сектори на икономиката като ги
лишават от възможността да развият своя потенциал.
13. От 2011 до 2014 г. ръстът на заетостта в редица страни е неравномерно
разпределен, като най-голям ръст е отбелязан при добре платените работни места,
скромен растеж - в най-ниско платените, а има намаляване на заетостта за онези работни
места намиращи се по средата по отношение на разпределението на работната заплата.
Обаче има значителна промяна в последните модели на растеж на заетостта от средата на
2013 г. до средата на 2014 година. Тяхната най-тревожна черта е, че голяма част от
нетната нова заетост, създадена след 2013 г. (второ тримесечие) е в долните три квинтила
на показателя „работа-заплата”. Най-новият модел (2013 г. 2-ро трим. – 2014 г. 2-ро трим.)
от своя страна е по-поляризиращ и понижаващ. Най-нови данни на заетостта за
Великобритания, Германия и Италия показват по-бърз растеж на ниско платените работни
места през 2013-2014 г. в сравнение с преди. Подобни модели могат да се наблюдават в
САЩ.
14. L20 призовава за цялостен план, който да обърне повишаването на
неравенството на доходите с обратен знак:
-

Справяне с нарастването на бедността сред работещите чрез създаването на ясно
определени минимални работни заплати в светлината на националните условия;
Връщане към политика на пълна заетост, при която работниците не са в
неравностойно положение; размер на заплати, които да отразяват ръста на
производителността;
Разширяване на обхвата на колективното договаряне;
Осигуряване достъпа на всички до системите за качество на образование и
обучение с подходяща инфраструктура и инструменти за тяхното предоставяне, поспециално по време на криза;
Възстановяване на прогресивността в данъчната система и осигуряване на
ефективно данъчно облагане на многонационалните корпорации;
Оценяване на икономическите резултати според по-широки критерии отколкото
според БВП на глава от населението;
Засилване правото на закона с трансгранично законодателството, което да
насърчава и провежда Насоките на ОИСР за многонационалните предприятия и да
ги прилага към глобални вериги за доставка, както и засилване на действия
насочени към подобряване на Национални звена за контакт (НКТ), включително
чрез задължителна партньорска проверка.

Укрепване на растежа на заетостта и участието на работната сила

15. Ръстът на заетостта и създаването на работни места са били слаби и
неравномерни в периода на възстановяването. Според най-новите краткосрочни прогнози
за заетостта, публикуван от ОИСР, това няма да се промени. Докато прогнозите за нивата
на безработицата в някои страни от Г-20 са за намаление между 0,1 и 0,3%, то равнищата
на безработицата в много други страни ще останат непроменени, въпреки че някои
прогнозираха по-нататъшното й покачване. В страните от ОИСР около 42 млн. работници
са били без работа към май 2015 г., или 10 млн. повече, отколкото точно преди кризата.
Над 15 млн. от тях - което е една трета от всички безработни - са били без работа в
продължение на 12 месеца или повече. От 2007 г. насам броят на продължително
безработните работници се е увеличил с 77% и над половината от тази група е била без
работа в продължение на две години или по-дълго (57%). Налице е също така нарастване
на безработицата при непълно работно време, както е видно в Обзора на заетост на ОИСР
и в Световната заетост и социален обзор на МОТ (2015) 15. При прекомерната зависимост
от ниско платени работни места, работещите семейства се натъкват на трудности да
поддържат препитанието си, а работниците в развиващите се икономики са изправени
пред дефицит в качеството на работните места и високи нива на неформалност.
16. Тъй като съвкупното представяне на пазара на труда в много икономики от Г-20
в средата на 2015 остава проблематично, са необходими спешно повече работни места, за
да се реши проблемът с дълга и, в някои случаи, нарастващата безработица. В същото
време, икономиките от Г-20 също се нуждаят от работни места с по-добро качество, с повисоки заплати и производителност, ако искат да се увеличи стандарта на живот за
техните граждани в силно интегрираната глобална икономика.
Повишаване на младежката заетост
17. Една от най-сериозните последици от кризата е влошаването на
перспективите за работа за младите хора в повечето страни от Г-20, в някои случаи
драстично. С изключение на Германия, нивата на младежката безработица остават средно
една трета по-високи, отколкото през 2007 г. В развитите икономики тези, които си
намерят работа, често са на временни договори или участват в други форми на несигурна
заетост, докато в развиващите се икономики от Г-20 много намират само неформална
заетост, без социална защита или възможности за обучение за тяхното бъдеще. Тези данни
самостоятелно не улавят пълното въздействие на кризата върху младите хора, тъй като
много от тях, които са напуснали образователната сфера, вече не се появяват в
официалната статистика за безработица. Делът на младите хора, които не са в
образованието, заетостта или в обучение (NEETs) е близо 20% средно за
индустриализираните страни и безкрайно по-висок в повечето развиващи се икономики
(до 33%). Според оценки на МОТ и ОИСР, има около 150 млн. нискоквалифицирани
NEETs в само икономиките на Г-20.
18. Има ясни доказателства, че безработицата сред младите хора оказва
трайно въздействие върху младите хора от всички образователни нива. Това е една
трагична загуба на потенциал, която подкопава доверието в нашите икономически и
политически системи. С 45 млн. млади хора, влизащи в световния пазар на труда всяка
година за следващото десетилетие, младежката безработица представлява икономическо и
социално предизвикателство отвъд страните от Г-20. Докладът за младежка заетост през
2012 г. на работната група по заетостта на Г-20 идентифицира цялостен набор от
действия, необходими за прекратяване на въздействията, които безработицата причинява
върху младите хора. На срещата си в Гуадалахара, министрите на заетостта от Г-20 се
ангажираха да "увеличат усилията си в борбата с младежката безработица". Все още

обаче нивата на безработицата или непълна заетост сред младите хора продължават да се
покачват. Важно е да се избегне ситуация, при която едно цяло поколение млади хора
вижда бъдещите си перспективи ограничени за постоянно заради кризата. В тази връзка
инвестициите в качеството на общественото образование трябва да бъдат увеличени.
Качественото образование започва от рано. PISA – Програмата за международно
оценяване на студентите на ОИСР – откри „силна връзка между присъствието в
предучилищното образование и по-доброто разбиране на математика и точни науки покъсно, особено сред учениците в неравностойно социално положение.” Нещо повече,
ролята на работодателите за осигуряване на компетенции и умения трябва да бъде
определена по начин, че да се движат далеч от реториката на „несъответствие на
уменията”. Системите за образование и обучение трябва да помогнат на младите хора да
придобиват компетенциите, от които работодателите и обществата се нуждаят.
19. Четири ключови действия, които предлага L20:

Определяне на национални цели за младежката заетост и подновяване на
усилията за повишаване на растежа в краткосрочен план. В индустриалните страни
въздействието от намаляването на ръста на безработицата сред младите хора е средно три
пъти по-голямо от въздействието върху възрастните работници. Възстановяване на
растежа трябва да бъде насочено към гарантиране на симетрични ефекти върху
възможностите за заетост на младите хора.

Въвеждане на младежки “гаранции”, които в краткосрочен план да
запазят връзката на младите хора с пазара на труда, като част от по-широкия Младежки
пакт за заетостта на Г-20, за да се гарантира на младите хора, че ще получат качествена
заетост или обучение, след като са завършили своето образование. Изследвания на МОТ
сочат, че с допълнителни разходи от само 0,15% от БВП на Г-20, може да се въведе шест
месечна “ програма за обучение и работна”, покриваща половината от безработните
младежи на възраст 15-24 години в страните от Г-20.

Изграждане на опита на тези страни, които са преодолели успешно
нарастване на младежката безработица по време на Голямата рецесия и стремеж към
създаването стажантски системи за качество. L20 и B20 са достигнали редица
съвместни споразумения от 2012 г. за разширяване на предоставянето на качествени
стажове. Ние настоятелно призоваваме за създаване на национални ангажименти в
областта на качеството на стажантските програми през тристранния социален диалог. Ние
призоваваме нашите национални представители в Г-20 „да придвижат напред уроците,
предоставени от качествените стажове чрез съвместно сътрудничество и
партньорство на национално ниво, както и чрез насърчаване на ниво отрасъл и
компания”. Когато не съществуват специални центрове за обучение на младежи, базирани
на стажантство и обучение на работното място, и които предоставят на търсещите заетост
обучение и насоки за търсене на работа, такива следва да бъдат създавани.

Насочване към по-големи инвестиции в качеството на общественото
образование, както и обучение и развитие на работната сила, включително и от
страна на работодателите, например чрез прилагането на средствата за обучение,
базирани на такса за обучение, платени от работодателите. Предоставяне на Ангажимента
„25 от 25”
20. Ангажиментът на лидерите на Г-20 да се намали разликата в равнището на
участие на жените в страните от Г-20 с 25% до 2025 г., е добре дошъл. Все пак това трябва
да бъде вградено в стратегии, които създават достойни условия на труд и приобщаващи
пазари на труда. Инвестициите в социалната икономика имат потенциала да признаят

истинската стойност на тази сфера, в момента често осигурявана чрез недостатъчно
платена работна сила, която е невидима за статистиката. Така също така има потенциал да
се съборят половите стереотипи и професионалната сегрегация и да окаже положително
въздействие върху разликата в заплащането между половете чрез предизвикване пред
традиционно възлаганите роли на половете.
21. Като част от своите планове за заетост, министрите на труда следва да включат:

Икономически стратегии, които признават, че достъпът до услуги, свързани
с грижи, и до публични услуги за семейства е предварително условие за участието на
жените и мъжете на пазара на труда;

Действия за намаляване на разликата в заплащането между половете,
включително подкрепа за колективното договаряне и, в качеството им на работодатели от
публичния сектор, чрез укрепване на правата на работниците на непълен работен и
намаляване на професионалната сегментация;

Механизми за оценка на въздействието върху половете (както положителни,
така и отрицателни) на политиките.
Намаляване на неформалната заетост и придвижване напред към прага на социална
сигурност
22. Неформалната заетост остава широко разпространена в развитите държави на
Г-20 и докато се постига напредък в намаляване на данните за неформалната заетост под
50% в Латинска Америка, тези показатели остават високи в Южна и Югоизточна Азия.
Голямата част от работещите, които са заети в неформални икономически дейности, не го
правят по свой избор: то е по-скоро въпрос на оцеляване, тъй като няма достойни работни
места. Отсъствието на прагове на социалната защита, наличие на недостатъчни нива на
социално осигурителни плащания тласкат работниците да започват работа в
неформалната икономика. Работниците в неформалните икономически дейности печелят
много малко или изобщо не получават заплати, на тях им е отказана защита съгласно
основните принципи, нямат права на работното място и не се ползват от трудовите
стандарти.
Жените са свръх представени в тази група на работещите (в неформалната икономика).
Дейностите се характеризират с много ниска производителност на труда и представляват
форми на недостатъчна заетост (непълна, почасова). Трансформирането на неформалните
икономически дейности във формални (законосъобразни) дейности е необходима за
ускоряване на развитието и ефективността на икономиката, за повишаване нивата на
благосъстояние, на условията на труд и живот на засегнатите работници.
23. Позицията на президентите на МОТ и СБ от 30 юни се базира на тяхната обща
мисия и план за действие за осигуряване на универсална социална защита, така че никой
да не бъде изключван от нея, сега трябва да намери своето финансиране и реализация. За в
бъдеще Групата L-20 е готова да работи съвместно с работната група по заетостта на Г-20
и да идентифицира мерките за спиране на непостоянната и временна работа чрез
разширяване на социалната защита и упражняване на трудовите права, и в същото време
като обръща внимание на джендър измерението с оглед на широкото представителство на
жените в несигурната заетост.
Гарантиране на сигурни работни места
24. Групата на L -20 приветства заключенията на специализираната работна група
по заетост, която се занимава със сигурността и безопасността на работните места. Целта е

създаване на ясни цели за събиране на данни и за поемане курс към мерки за
квалификация и за намаляване на трудовите злополуки.
Ефективното прилагане на законодателството по ЗБУТ, нуждата от адекватни на ресурси
от страна на правителствата за прилагането на ЗБУТ, включително и на инспекциите по
труда са от решаващо значение за ратификацията, прилагане и въвеждане в действие на
конвенциите и препоръките на МОТ. Ние настояваме членовете на Групата на Г-20:
- да разработят амбициозни пътни карти за насърчаване сигурността на работното място в
съгласие с условията във всяка една държава;
- да вземат под внимание предложенията на Г-7 за най-добрите практики при насърчаване
на сигурните работни места и достойния труд по цялата верига на производство и
доставки;
- да подкрепят „Визията за фонд нула” веднага след като бъде създаден;
- да ускорят прилагането на механизъм в изпълнение на Ръководните насоки на ОИСР за
МНК.
Пътят напред: значение на социалния диалог на ниво Г-20
25. Групата на L-20 е готова да работи с нашите партньори от бизнеса, за да
възприемат предложенията и е убедена, че съвместната декларация на групите L20-Б20 ще
бъде подготвена навреме за срещата на министрите и ще се улесни изпълнението й. Ние
настояваме Г-20 да организира консултации със социалните партньори по време на
срещата на високо равнище на лидерите на Г-20 в Анталия.

4-ти септември
2015 г. МКП: Работни места,
икономически ръст и достоен труд. Прес съобщение на
L20 и В2066
Групите на B20 и L20 призовават правителствата на държавите от Г-20 (G20) напълно да
разгърнат потенциала си като локомотив за промените и координация на глобалната
политика с цел повече хора да започнат работа, да се стимулира икономическия растеж и
да се подобряват условията на труд.
Групите на B20 и L20 се ангажират по тези въпроси още от председателството на Франция
на Г-20 през 2011 г. и се обръщат съвместно към министрите на труда от Г-20 и към
правителствените и държавни ръководители. Обаче съвместните и последващи действия
по тези общи препоръки са все още скромни. Затова за тази цел групите на B20 и L20
отново отправят общи послания и акцентират особено много на спешната нужда от:
1) Решително справяне с младежката безработица чрез:
• Целенасочено създаване на работни места, стимулиране на заетостта и схеми за младите
хора, за да се гарантира плавен преход от училище към работа;
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Групата L20 (Labour 20) представлява интересите на работниците на равнище Г-20. Тя обединява
синдикати от страни от Г-20 и глобалните синдикати Групата В20 (Business 20) представлява интересите на
работодателите от Г-20. Тя обединява работодателски организации от страни от Г-20

• Подобряване на системите за образование и квалификация с особен фокус върху
развитието на умения за по-добро адаптиране към постоянните промени в технологията и
дигиталната ера, и съобразяване с въздействието върху променящите се изисквания на
пазара на труда по отношение на умения и осигуряване на качествени работни места с
кариерно развитие за младите хора;
•
Прилагане на съвместното споразумение на B20 и L20 по ключовите елементи за
качествено стажуване/чиракуване, който е основен документ в тази връзка. Съвместното
проучване на IOE/BIAC-ITUC/TUAC през 2014 г. установи, че националните системи за
професионално обучение и квалификация в много държави не са в синхрон с принципите
и не отговарят на нуждите от чиракуване на компаниите. Глобалната мрежа на В20 за
стажуване/чиракуване търси начини за прилагане на тези принципи. B20 и L20 очакват
повече усилия от страна на правителствата в прилагането на тези принципи чрез обширна
реформа на националите системи за стажуване/чиракуване, които да са постигнати в
процес на консултации с националните социални партньори;
• Поставяне на амбициозни национални и регионални цели с конкретни реалистични и
проследими ключови индикатори за постигнатите цели (ключови показатели за
младежката заетост). Важно е да имаме конкретни мерки с цел да се проследява и
преодолява младежката безработица на глобално ниво. Това е особено важно за частния
сектор, а и за правителствата. Целите и проследимите ключови индикатори са не само
фундаментални за задействане на правителствата, но също и за повишаване на
отчетността и прозрачността на процесите. Националните социални партньори трябва да
бъдат напълно включени в процесите на поставяне и прилагане на целите, както и в
дефинирането на ключовите индикатори.
2. Реализиране на макроикономически политики, които насърчават заетостта:
От решаващо значение са повишаването на ръста на заетостта както в кратко срочен така
и в средно срочен план, осигуряване по-справедливото разпределение на придобивките от
постигнатия ръст. Групите на B20 и L20 получават импулс и насърчение от
споразумението на лидерите на Г-20 в Бризбейн през 2014 г. , което визира съществено
повишаване на БВП на държавите от Г-20 до 2018 г. Този дневен ред трябва да бъде
реализиран сега и след това от председателството на Турция на Г-20. Най-важните
макроикономически политики трябва да подкрепят създаването на работни места, и в
същото време да осигуряват фискална стабилност. Групите B20 и L20 призовават
правителствата на Г-20 да дадат нов тласък на инвестициите в инфраструктура и на
частните инвестиции в реалната икономика чрез своите национални инвестиционни
планове, и в същото време да повишават инвестициите в реалната икономика чрез
инвестиции в човешки капитал, който да отговаря на бъдещите изисквания от умения и на
по-голяма пригодност към работните места. В дългосрочен план ключови ще бъдат
дейността за стимулиране на иновацията, предприемачеството и ръста на
производителността. Групите B20 и L20 разглеждат точките от дейностите, изброени подолу, като изключително важни за стимулиране на ръста, който води до качествено
създаване на заетост.

Макроикономически политики за бъдещи инфраструктурни инвестиции,
които да осигурят прехода към ниско въглеродна икономика. Засилване на частните
инвестиции и насърчаване инвестициите в човешки капитал за окуражаване ръста на
частния сектор, което ще захрани търсенето на работни места и по-нататъшното им
създаване;


Активни политики на пазара на труда, които да насърчават условия на труд,
благоприятстващи заетостта, по-добра съвместимост на уменията и по-добра система за
преквалификация/обучение, които да отговарят на императивите за борбата с изменението
на климата;

Подкрепа на системите за социален диалог и колективно договаряне като
средства за насърчаване на достойни заплати в синхрон с националния закон и практика;

Подкрепа на сектора на МСП (малки и средни предприятия) и окуражаване
на техния ръст, с фокус върху насърчаване на предприемачеството като средство за
реализиране на достойни и устойчиви работни места;

Подкрепа на усилията за укрепване на многостранната търговска система,
включително прилагане на споразумението от Бали за улесняване на търговията и
постигане на споразумение със СТО по време на срещата на министрите в Найроби през
декември 2015 г., което взема под внимание и кръга от преговори в Доха. Укрепване
прилагането на международните инструменти включително Декларацията на МОТ и
Ръководните принципи на ОИСР за МНК, така че да се осигури приноса на глобалните
вериги за доставки към създаване на работни места, икономически ръст и достоен труд.
3) Да се направи реалност целта за намаляване с 25% на неравнопоставеността
между половете в областта на заетостта до 2025 г.:
Необходим е нов подход към равенството между половете. Правителствата трябва:

Да се фокусират върху равенството между половете в образованието и
придобиването на уменията от най-ранна възраст в районите на проучване, свързани с
ключови икономически сектори, включително, но не само, като наука, технологии,
инженерство и математика (STEM);

Да насърчават равенството между половете в областта на заетостта, чрез
кампании и програми за повишаване на информираността както на национално, така и на
глобално ниво;

Да се съсредоточат върху качеството на работните места за жените,
включително чрез възможности за учене през целия живот, както и чрез намаляване на
разликата в заплащането между половете;

Да подобрят условията за инвестиции и създаване на работни места в
сектора на социалните грижи и да осигурят достъпни за децата и по-възрастните хора
грижи, за да се гарантира по-голямо равновесие между професионалния и личния живот
на мъжете и жените.
4) Да насърчават прилагането на новата препоръка за преминаване от неформална
към формална икономика, приета през 2015 г. от Международната конференция на
труда67:
Преходът от неформална към формална заетост е важен за икономическия растеж и
развитие, за качеството на заетостта и качеството на живот на гражданите. Постигнатият
напредък в прехода от неформална към формална заетост е прекалено бавен. В много
страни неформалният труд все още има най-голям дял в икономиката. С новата Препоръка
на МОТ правителствата имат един актуален инструмент, който се ползва с широк
тристранен консенсус. Призивът на B20 и L20 към правителствата от Г-20 е да се приложи
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изцяло препоръката на МОТ и редовно да обсъждат напредъка и продължаващите
предизвикателства в съответните форуми на Г-20.
5) Бизнесът и труда трябва играят ключова роля в изграждането на икономическата
и социалната политика:
Ефективната комуникация между бизнеса и труда, и по-конкретно социалния диалог, е от
първостепенно значение за ефективното и персонализирано структуриране на условията
на труд. L20 и B20 призовават правителствата от Г-20 да насърчават и подкрепят
социалния диалог в съответствие с националното законодателство и практика, като
средство за постигане на икономически и социален напредък и справедливи заплати.
Свободата на сдружаване и ефективно признаване на правото на колективно договаряне са
ключови права в това отношение. Ангажираността на служителите и на работодателите е
от решаващо значение за постигане на ефективно използване на новите технологии,
осигуряващи достъп до възможности, мобилност на работната сила и подобряване на
качеството на работните места.
B20 и L20 са ангажирани изцяло да допринесат за успеха на процеса на заетост в Г-20. В
допълнение към нашите собствени усилия, ние ще работим заедно за подкрепа на
работата на работната група по заетостта на Г-20. Ние ще работим съвместно по проект за
разработване на общо разбиране на въздействието на технологичните промени върху
заетостта и уменията. Освен това ние напълно подкрепяме следните проекти да бъдат
изпълнени от IOE-BIAC-TISK и МКП-TUAC:


Насърчаване на съвместното разбиране на ключови елементи на качествените
стажове в национални семинари за насърчаване на тяхното изпълнение;



Укрепване на безопасните и здравословни условия на труд (БЗУТ) чрез
подпомагане на по-доброто прилагане на стандартите, както и изграждане на
капацитета на социалните партньори по превенция и модерна рамка за
безопасност и здраве при работа, както и създаването на най-добрата
практическа база данни.

АКТУАЛНИ
НОВИНИ
ИНСТИТУЦИИ

ОТ

ЕВРОПЕЙСКИТЕ

09 септември 2015. ЕК. Реч на Председателя на
Европейската комисия Жан-Клод Юнкер за състоянието
на Съюза 2015: Време за честност, единство и
солидарност
Председателят на Европейска комисия Жан-Клод Юнкер изнесе своята първа реч за
състоянието на Съюза пред Европейския парламент в Страсбург. В нея той говори за
проблемите, изправили се пред съюза, свързани с бежанците, терористичната дейност
на „Ислямска държава“ в Близкия изток, надигащата се вълна на евроскептицизма в
Европейския съюз, климатичните промени. Той изрази нуждата от реформи в
политиката на ЕС по даване на убежище за бежанци, както и за тяхното
трудоустрояване. Юнкер обърна внимание и на кризата в Гърция и за нуждата от
намиране на начин за излизането ѝ от нея. Според него това е пътят към
задълбочаването на финансовия и валутен съюз в Европа. Той обърна внимание и на
неприкосновеността на границите на Европа и твърдостта на Съюза към външна
военна заплаха и настоя, че Шенгенското пространство ще издържи пред
предизвикателствата. Не на последно място председателят на ЕК заяви безусловна
подкрепа към Украйна и нейните усилия да наложи демократични реформи. Според
Юнкер в Европейския съюз има редица проблеми, но те не са такива, които ще доведат
до разпада му. Негово мнение е, че са необходими реформи. Той посочи, че проблемите
пред Европа щяха да са значително по-големи ако ЕС го нямаше.
Основни акценти
Нуждаем се от Трансатлантическо партньорство за търговия и инвестиции.
„Условията по това споразумение са работа не само на комисията, а и на държавитечленки. Не мога да приема това да се говорят приказки, че не се нуждаем от това”. По
думите му, трябва достойно да се водят преговорите, да се отстояват интересите и да се
постигнат
условия,
които
да
отговарят
на
европейския
дух.
Състоянието на ЕС не е добро, трябва да се изправим пред огромните проблеми
Дошло е време, камбаната бие, трябва да се изправим пред огромните проблеми на ЕС. Не
бих искал да изпадаме в униние, но ЕС не е в добро състояние. Няма смисъл
председателят на Комисията, гражданите на Европа - няма смисъл да гледат на нещата
през
розови
очила.
Състоянието
на
Съюза
не
е
добро”.
„ Липсва Европа, усеща се недостиг на Европа и на съюз в този ЕС. И това трябва да се
промени. Трябва да сложим край на това и то сега. Работим заедно за постигането на тази
цел. Това според нас е мандатът, който ни е дал европейският избирател.
Трябва да преначертаем пътя занапред, по който да тръгнем, поради това
предложихме Програма за задълбочаване на паричния и икономически съюз.
Кризата няма да приключи докато в Европа не постигнем пълна заетост. „Един континент,

който е толкова богат, какъвто е Европа би трябвало да се отказва, да не зачита нормалния
обичай, правилата, които действат на континента.
Всеки има право на труд, нека не се отказваме от идеала Европа в социално отношение да
запази своя рейтинг”. „Това няма да стане без волята на всички ни. Това предполага да
сме все така верни на този добродетелен триъгълник на бюджетната консолидация. Ние
предложихме на Съвета инвестиционен план на обща стойност 315 млрд. евро. Надявам се
всички ръководители на държави, социалните партньори да се превърнат в привърженици,
в застъпници на Европа и на инвестициите. Този инвестиционен план носи моето име,
защото е по-удобно, този план не бих искал да се превърне в грешка. Не искам този план
да се провали”. „Това не е достатъчно, ще трябва да преначертаем пътя занапред, по който
да тръгнем. Това е причината, заради която предложихме Програма за задълбочаване на
паричния и икономически съюз. Привлякох всички председатели на ЕП към
изработването на този доклад. Парламентът е един пълноценен парламент и той трябва да
се ангажира с решенията за бъдещото на Европа, в това число на икономически и паричен
съюз”.
На Европа й трябва икономическо правителство.
На Европа й трябва икономическо правителство и това не го казвам за първи път, казах го
за първи път още през 1991 г. По думите на Юнкер, в Европа има необходимост да бъде
изградена система за гарантиране на депозитите. „Необходима е още една защита за
европейските вносители и спестители. Аз съм за създаването на Европейски трезор, но за
сега това е един лозунг, който не е изпълнен със съдържание”.
Данъкът върху печалбата трябва да се налага там, където е реализирана печалбата.
„Навсякъде в Европа, ще трябва да се осъществи това правило – за един и същи труд, на
една и съща територия - да се заплаща еднакво”. „По мое мнение Европейският парламент
трябва да си остане парламента на еврозоната”, коментира още председателят на ЕК. По
думите му, международното представителство на еврозоната трябва да бъде по-добро.
Европа не може да прояви неутралност по измененията на климата, защото утре ще
имаме климатични бежанци.
По отношение на изменението в климата, „трябва да проявим голяма амбициозност като
Европейски съюз. Мисля, че полагаме много усилия, може би не достатъчно усилия, но
правим повече усилия от други. Опитваме се да се справим с причините за следващата
миграционна вълна”, заяви Юнкер. „Утре ще имаме бежанци, поради климатичните
промени и няма да се изненадваме, ако видим първите климатични бежанци по нашите
брегове. Искаме Европейският съюз и неговите държави да бъдат максимално амбициозни
по пътя към Париж. Искам да кажа, че ЕС не трябва да подписва всяка една сделка.
Нашият приоритет трябва да бъде приемането на една договорка, която да е амбициозна
по своя характер. Европа не може да прояви неутралност по измененията на климата. Тя
трябва да бъде пример за всички останали”.
Регулацията в ЕС ще трябва да бъде намалена.
Великобритания и нейните политици са прави, когато критикуват ЕС, че има много
голяма регулация. Ние ще трябва да намалим тази регулация. „Лошата регулация не
означава разрушаване. Намалената регулация не означава, че няма да има никакъв ред
или, че съюзът няма да има никаква организация”. ЕК предприема различни инициативи
за насърчаване на инвестициите в Европа, като всичко това се прави по искане на
британските политици.

„Не съм готов да се откажа от европейските стандарти и принципи, както е в случая с
Великобритания. Свободата за предвижване на работниците – не може да се премахва”.
Той изрази своето съгласие за максимална прозрачност, но поясни, че в против
публичното оповестяване на взетите позиции по преговорите. „Казвайки позицията си
публично, ние отслабваме. Ние не може да може сме слабата страна в преговорите.”
Не си затварям очите за европейските слабости, но слабостите на континента Европа
щяха
да
бъдат
много
по-големи,
ако
го
нямаше
Съюзът.
Не си затварям очите за европейските слабости, но слабостите на континента Европа щяха
да бъдат много по-големи, ако го нямаше Съюзът. „Очертах състоянието на Съюза, но не
исках да се словоизливам тук пред вас, да пея химни за ЕС, а бих искал да поставя нещата,
така както са. Казано накратко, смятам, че състоянието на Съюза не е добро. Също така е
вярно и че постигнахме реформи, които според мен са съществени, които стартирахме
миналата година. Имам предвид програмата за миграцията. Не приемам коментари по
адрес
на
Комисията
за
това,
че
стоим
с
скръстени
ръце”.
„Горд съм да съм председател на такава Комисия, която работи рамо до рамо и със
сътрудничество между всички комисари. Нашата работа със законодателя е с практически
характер, затова отново повтарям, че бях и продължавам да съм щастлив от това. Бях ваш
избраник. Разбира се, не си затварям очите за европейските слабости, но слабостите на
континента Европа щяха да бъдат много по-големи, ако го нямаше в Европа Съюзът”.

17 септември 2015 r. Европейска комисия: Дългосрочна
безработица: Предложение на Комисията за Препоръка
на Съвета за интеграция на трайно безработните на
пазара на труда
Европейската комисия предложи на държавите от ЕС насоки за по-ефективно
подпомагане на дългосрочно безработните, които днес са 12 млн. души, да се върнат
на работа.
След подновяването на инициативата за младежка заетост през май, това е нова конкретна
инициатива в контекста на по-широката икономическа и социална програма на Комисията
на Юнкер, чиято цел е да засили създаването на работни места, икономическото
възстановяване и социалната справедливост в Европа.
В Европа има над 12 милиона души, които са безработни от повече от година. Въпреки
икономическото възстановяване и признаците за подобряване на пазара на труда в ЕС
техният брой се е удвоил между 2007 г. и 2014 г. и е достигнал половината от общия брой
на безработните. Планът за инвестиции за Европа има потенциал да създаде милиони нови
работни места. Но дори когато се създават такива, за трайно безработните често е много
трудно успешно да се върнат на пазара на труда. Ето защо в предложението за препоръка
на Съвета, представено днес, се предвижда всички търсещи работа лица, които са били
безработни в продължение на повече от 12 месеца, да получат индивидуална оценка и
писмено споразумение, в което им се предлага конкретен и персонализиран план за
връщане на работа преди достигане на 18 месеца безработица.

Мариан Тейсен, комисар по заетостта, социалните въпроси, уменията и трудовата
мобилност, заяви: „Дългосрочната безработица е един от най-сериозните проблеми,
породени от икономическата криза, засягащ над 12 милиона души в Европа. Все поголяма част от населението е изложено на риск от бедност и социално изключване.
Трябва да действаме, за да върнем тези хора на работа. Не можем да приемем
икономическо възстановяване, от което толкова голям брой европейци остават
встрани. Убедена съм, че днешното предложение ще промени участта им с пълната
подкрепа на държавите членки, социалните партньори и работодателите.“
В предложението за Препоръка на Съвета се разглеждат услугите, които се предлагат на
дългосрочно безработните, за да им се помогне да се върнат на пазара на труда, и се
предлагат конкретни действия за подобряване на тези услуги. Предложението се основава
на добрите практики в държавите от ЕС.
Посочват се три основни стъпки:
-

Насърчаване на регистрацията на дългосрочно безработните в служба по
заетостта;

-

Осигуряване на задълбочена индивидуална оценка на всеки регистриран
безработен за установяване на неговите нужди и потенциал след не повече от 18
месеца безработица;

-

Предлагане на споразумение за връщане на работа на всички регистрирани
трайно безработни след не повече от 18 месеца безработица.

Споразумението за връщане на работа трябва да съдържа персонализиран план за
действие за постигане на целта. В зависимост от съществуващите услуги в съответната
държава, то може да включва: наставничество, помощ при търсенето на работа,
допълнително образование и обучение, както и подкрепа за жилищно настаняване,
транспорт, грижи за деца, здравни грижи или рехабилитация. За да се гарантира
последователност и непрекъснатост на подкрепата, тя трябва да се осигурява от един и
същ орган. В споразумението трябва също ясно да са очертани правата и отговорностите
както на безработните, така и на организациите, предоставящи подкрепа.
В предложението се призовава за активно участие на работодателите чрез партньорства с
публичните органи, увеличаване на обхвата на услугите на тяхно разположение и
предлагане на целеви финансови стимули.
Държавите членки могат да изпълнят тези препоръки с подкрепата на Европейския
социален фонд.
Сега предложението на Комисията трябва да бъде изпратено на Съвета за обсъждане и
приемане. Изпълнението на мерките, очертани в препоръката, ще започне веднага след
като държавите членки постигнат съгласие.
Контекст
В момента дългосрочно безработните представляват 5% от активното население. Този дял
варира значително между държавите от ЕС — от 1,5% в Австрия до 19,5% в Гърция.

Фигура 1: Коефициент на дългосрочна и много дългосрочна безработица през 2014 г.
от активното население, на възраст 15-74 години (в %)

Както показва Фиг.2, дългосрочната безработица нараства след 2008 г. във всички страни,
с изключение на Германия.
Фигура 2: Промени в равнището на дългосрочна безработица EU-28, 2008-2014 г.

Колкото по-дълго остават извън пазара на труда, толкова по-трудно е за безработните
отново да си намерят работа. От 12 милиона дългосрочно безработни в ЕС над 60% са без
работа вече две последователни години. Всяка година един на всеки пет безработни се
отказва от търсенето на работа и става неактивен. Това води до сериозен риск от бедност и
социално изключване за безработните и техните семейства.
Въпреки че дългосрочно безработните са половината от всички безработни, за тях са
отредени едва 20% от активните програми на пазара на труда, а в много държави от ЕС те
нямат достъп до персонализирани услуги. Работодателите често не участват достатъчно в
програмите, предлагани на дългосрочно безработните. Само една трета от държавите
членки координират действията на своите служби по заетостта и социални служби.
На равнище ЕС вече са в сила редица мерки:
-

правят се препоръки в рамките на европейския семестър — годишния процес на
координация на икономическата политика;

-

До 10% от средствата от Европейския социален фонд може да се използват за
подпомагане на дългосрочно безработните през периода 2014-2020 г.;

-

Европейската мрежа на публичните служби по заетостта съдейства за обмена на
добри практики.

Препоръката ще допълни и засили тези дейности.
По-специално, очаква се Препоръката да:
• Доведе до увеличаване на броя на продължително безработните лица, регистрирани в
бюрата по труда и получаващи подкрепа;
• Повече индивидуализирана подкрепа чрез повторна оценка на техните нужди и
перспективи за работа и договор за трудова интеграция;
• Укрепване на приемствеността в подкрепата чрез систематично сезиране за услуги,
мерки и обезщетения чрез една точка за контакт;
• Създаване на по-силна връзка между обезщетения и активиране.
• Повече работодатели ще участват в програми, насочени към дългосрочно безработните.
Някои държави-членки с висок процент на преход към заетост вече разполагат с някои от
предложените в Препоръката елементи. Въздействието ще бъде по-висока в държавитечленки с по-слаби структури за подкрепа и по-високи нива на дългосрочна безработица.
Въздействие ще бъде по-високо в държавите-членки без съществуващо формално
съгласуване: България, Кипър, Гърция, Испания, Хърватска, Италия, Литва, Малта,
Румъния. Въпреки това, има възможност в повечето от държавите-членки за подобряване
на ефективността на подкрепата за дългосрочно безработни
Изпълнението може да бъде подкрепена от Европейския социален фонд (ЕСФ). Също
могат да бъдат мобилизирани Мерки по Европейския фонд за регионално развитие
(ЕФРР) в подкрепа на целите на инициативата (например инвестиции в инфраструктурата
на услуги по заетостта, или подкрепа за самостоятелна заетост и създаването на
предприятия и започване на бизнес).
Предложението на Комисията ще бъде обсъдено в Съвета, под председателството на
Люксембург. След като държавите-членки се договорят, се очаква да бъдат задвижени
мерките, предвидени в Препоръката.

Европейски съд: На работниците без фиксирано работно
място ще трябва да се плаща за времето на пътуване
Съгласно решение на Съда на Европейските общности, на работниците без фиксирано
работно място ще трябва да се плаща за времето на пътуване
"Съдът на Европейските общности нанесе удар срещу експлоатацията на
работниците", каза Вероника Нилсон, Конфедеративна секретар на Европейската
конфедерация на профсъюзите. "Това е добра новина за много работници, заети в
домашните грижи, за персонала за ремонт и поддръжка и други мобилни работници."
Делото, заведено от испански профсъюз (член на Европейската конфедерация на
профсъюзите) от името на работниците от компания за пожарно оборудване и оборудване
за сигурност, ще подобри работното време на работниците в много страни от ЕС, които не
разполагат с фиксиран офис и работно място, и чието време за пътуване до първия им
трудов ангажимент и / или от последния им ангажимент в момента не се счита за работа.
Случаят и решението на съда могат да се намерят на адрес:
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2015-09/cp150099en.pdf
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