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ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ПОТЕНЦИАЛА – 
ГЪВКАВОСТТА В ЕВРОПЕЙСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ  
LA FLEXIBILITÉ DANS LES 
ENTREPRISES EUROPÉENNES 
Предприятията се нуждаят от гъвкавост, за да откликнат на 

колебанията в потребителското търсене или за да се адаптират към 
нова нормативна или конкурентна среда. Този въпрос може често да 
предизвиква спорове, особено когато се отнася до гъвкавост на 
такива елементи като възнагражденията, работното време, видовете 
трудов договор или организацията на труда.  

Тези форми на гъвкавост могат да бъдат от полза за 
предприятията, но могат и да имат своята цена както за работната 
сила, така и за предприятието. Все пак, в определени случаи, 
работниците също могат да извлекат полза, дори да поискат някаква 
форма на гъвкавост, например за да съвместяват по-добре трудовия 
и семейния си живот. В този смисъл сама по себе си гъвкавостта не е 
нито добра, нито лоша за работниците и за работодателите. 
Понякога може да се окаже благотворна за двете страни.  

Това положение може да породи разнообразни практики в 
предприятието, като различни форми на вътрешна или вънщна 
гъвкавост. Идеята е съчетанието на тези различни практики да 
позволи на предприятията да организират по-добре работата (и 
работната сила), като се адаптират към нуждите на пазара. Някои 
форми на гъвкавост могат също така да бъдат в интерес на част или 
на повечето работници.  

Институционалната рамка, законодателството, колективното 
договаряне и социалните инфраструктури са важни елементи, които 
влияят на предприятията при избора им на различните набори от 
практики на работното място. Тези фактори се отразяват и на 
работещите по време на активния им живот на пазара на труда.  

Социалните партньори играят важна роля за съчетаване на 
интересите на двете страни, като допринасят конкретно за 
разработването на комплекс от мерки в предприятията.  

 
Видовете гъвкавост 
 
Предприятията прибягват до различни форми на гъвкавост. 

“Външната” форма включва числената/договорна гъвкавост 
(количествена гъвкавост) и географската производствена гъвкавост 
(качествена гъвкавост). В зависимост от националните 
законодателства тя може да се изразява в улесняване на наемането и 
освобождаването на работна сила чрез временни договори, 
подизпълнители и аутсорсинг. Тази форма на гъвкавост се отразява 
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на разходите. Работодателите и работниците трябва също да отчитат 
значението на инвестициите в човешки капитал, както и 
възможностите, които временните договори дават за достъп до 
пазара на труда.  

Вътрешната гъвкавост е свързана основно с времевите или 
финансови измерения (количествена гъвкавост), както и с 
функционалната гъвкавост (качествена гъвкавост), при която 
организацията на труда (работа в екип, поливалентност на наетите и 
др.) може да позволи на работниците да повишат квалификацията 
си.  

 
Eurofound проведе изследване за избора на предприятията в 

областта на гъвкавостта, ролята на социалния диалог при 
въвеждането на тези мерки, отражението им върху наетите и 
влиянието на рецесията за определяне на гъвкавите мерки.  

 
Гъвкавостта в предприятията  
 
Изследването на предприятията в Европа (ECS) е проучване в 

европейски мащаб, провеждано от Eurofound на всеки четири 
години. При последното проучване през 2009 г. бяха изследвани 
различните мерки за гъвкавост и тяхното приложение. За целта бяха 
анкетирани  27160 представители на стопанските ръководства и 
6569 представители на трудещите се от 30 страни относно 
въвеждането на: 

 Гъвкаво работно време, като гъвкави работни графици, 
сумарно отчитане на отработените часове, възможности за 
работа на непълен работен ден; 

 Гъвкаво заплащане, което включва възнаграждение според 
индивидуалните или колективни резултати; 

 Гъвкаво управление на човешките ресурси, което обхваща 
различни видове трудови правоотношения като срочни 
договори, наемане чрез агенции за временна работа и на 
самонаети (и перспективите за задържане на работа при тези 
видове договори); 

 Форми за повишаване на квалификацията (и назначенията на 
работниците) в предприятието чрез определни форми на 
организация на труда като работа в полу-автономни екипи и 
оценка на нуждите от обучение.. 
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Гъвкавостта по време на криза  
 
Финансовата криза значително увеличи натиска върху 

националните икономики и върху отделните предприятия, 
принуждавайки ги да се адаптират към обстановката с намаляване на 
разходите. Едно от най-честите решения на предприятията беше да 
възприемат гъвкави стратегии, за да се справят с пониженото 
търсене и свития оборот. Тези стратегии можеха да се изразяват в 
уволнения, доброволно напускане, предсрочно пенсиониране, 
неподновяване на срочни договори или на сключени с агенции за 
временна работа (външна числена гъвкавост). С прилагането на 
подобни мерки обаче предприятието губи човешки капитал и 
квалификация, в които е вложило средства. Мерките за вътрешна 
числена гъвкавост като сумарното отчитане на отработените часове, 
принудителните отпуски, неплатените отпуски, частичната 
безработица и временните съкращения също са прилагани, както и 
по-класически мерки като намаляването или отлагането на 
инвестиции, замразяването или намаляването на възнагражденията 
(основната заплата и/или надбавките).  

Редица държави са предприели мерки за  подпомагане на 
предприятията да ограничат доколкото е възможно съкращенията на 
персонал. Тези мерки се изразяват в разширяване на обхвата или 
адаптиране на съществуващи помощи (като режимите за частична 
безработица в Германия, въведени преди олоко век), или във 
въвеждането на нови механизми за подкрепа. Благодарение  на тези 
мерки нивото на безработица в някои страни-членки беше 
значително намалено дори при драстично забавяне на 
икономическия растеж.  

 
Работното време 
 
Гъвкавото работно време може да бъде въведено по искане (и 

в интерес) на работодателя, на работниците или и на двете страни, 
например за справяне с колебанията в търсенето (за предприятието) 
или за по-добро съвместяване на трудовия и семейния живот (за 
работниците). Интересите могат понякога да се пресрещнат, но това 
невинаги е така и някои решения могат да затруднят личния живот 
на наемните работници или организацията на предприятието.  

Повече от половината (56%) предприятия в Европа използват 
гъвкав режим на работното време. Около две трети от анкетираните 
предприятия предлагат работа на непълно работно време. Изборът 
на такъв вид заетост може да е доброволен или наложен на наетия. 
Работата на частично работно време приема най-различни форми (от 
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няколко дни седмично до няколко часа всекидневно, повече или по-
малко фиксирани и/или предвидими). Но работата на непълно време 
е разпространена твърде неравномерно – тя обхваща много по-голям 
дял от жените и е съсредоточена в някои сектори, в които работната 
сила е преобладаващо от женски пол, като здравеопазването, 
образованието и други услуги.  

 
В някои страни (като Холандия и Швеция) работата на 

непълно работно време е навлязла в националната трудова 
“култура”.  

 
Променливото възнаграждение  

 
Променливото възнаграждение може да послужи за 

мотивиране или поощряване на персонала, или за обвързване на 
заплатата с постигнатите резултати. То може да бъде предложено 
само на някои служители (само на ръководните кадри) или да има 
по-широк обхват в предприятието. В Европейския съюз една трета 
от предприятията с 10 и повече работници са въвели елементи на 
заплащане в зависимост от индивидуалните резултати. Обхванати са 
малко повече от половината наети (53%). Над половината 
представители на наемните работници (54%) дават положителна 
оценка на тези режими, но съществуват големи различия между 
отделните страни.  

Според данните от изследването 14% от частните предприятия 
с 10 и повече работници в Европейския съюз са въвели форми на 
участие в печалбите. Във Франция тази практика е далеч по-
разпространена, след като над една трета (35%) от частните 
предприятия използват такава схема.  

 
ГЪВКАВИ ПРАКТИКИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА  

 
Всяко предприятие има основания да избира определена 

организация на труда и дадени практики. Гъвкавите практики 
обикновено не се свеждат до една-единствена мярка, а 
представляват комплекс от инициативи, съобразени с 
предприятието, националните (и европейските) условия, социалната 
инфраструктура и националните или отраслови традиции в 
социалния диалог.  

Проучването на европейските предприятия, проведено от 
Eurofound, представя различните гъвкави практики, въведени от 
предприятията в Европа, както и начина на тяхното договаряне и 
привеждане в действие. Проучването се провежда на всеки четири 
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години. Последното изследване от 2009 г. обхваща 27000 
предприятия в 30 страни (27-те държави-членки на Европейския 
съюз и трите страни-кандидатки).  

 
Вътрешната числена гъвкавост  
 
Тази гъвкава форма засяга наетите вече работници в 

предприятието и се изразява в адаптиране на работните графици в 
зависимост от количеството работа. Може да се прилага и по искане 
на работниците, които желаят да съгласуват работните си графици с 
ангажиментите в личния си живот. Изследването установява 
увеличение на гъвкавите работни графици, било като краткосрочни 
системи, при които работниците могат да натрупват времеви 
(часови) капитал, или дългосрочни, при които е възможно да се 
компенсират цели дни.  

Работата на непълно работно време може да позволи да се 
нагаждат работните графици според нуждите на предприятието, 
например ако се налага полагането на извънреден труд. Но може да 
се прилага и по искане на дадени работници, които се стремят към 
по-добър баланс между трудов и личен живот. Така може да се 
разграничи доброволната и наложената работа на непълно работно 
време. Изборът зависи и от наличието на социална инфраструктура в 
услуга на работниците. Работата на непълно работно време е по-
разпространена в някои сектори с преобладаващо женска работна 
ръка, като образованието, здравеопазването, социалните дейности и 
други услуги. Освен това, „културата на непълновременната работа” 
има по-дълбоки корени в някои страни, като Холандия, Белгия и 
Дания, където по-често се срещат отговорни постове, заети от 
служители на непълно работно време, най-вече в Холандия.  

 
В Холандия, Белгия и Дания над 80 % от предприятията 

наемат работници и служители на непълно работно време.  
 
Този вид гъвкавост обаче (все още) не е много разпространен 

и засега обхваща отделни сектори като финансовото 
посредничество, здравеопазването, социалните дейности и някои 
други услуги и търговски дейности.  

 
Външната числена гъвкавост  
 
Тази форма на гъвкавост е свързана с броя работници, наемани 

от пазара на труда. Говори се също за договорна гъвкавост. Тя се 
изразява в прибягването до срочни трудови договори, до временни 
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работници и до самонаети. Проучването изследва броя работници, 
чийто срочен трудов договор е бил подновен след изтичането на 
договора. В над половината предприята в Европа повечето наети със 
срочен трудов договор биват пренаети. Срочните договори се 
подновяват за малко работници или не се подновяват в близо 40% от 
предприятията. Все пак има значителни разлики между отделните 
страни – в Холандия, Словения и Чехия над 70% от предприятията 
предлагат подновяване на срочния трудов договор на повечето 
наети.  

  
Функционалната гъвкавост  
 
Функционалната гъвкавост е свързана с мярката, при която 

предприятията адаптират своята организация на труда в зависимост 
от обстановката и от конкуренцията, като пренасочват своите 
работници и служители към други дейности или задачи. 
Следователно обучението и чиракуването са определящи елементи, 
както и формата на организация на труда. Изследването проучва 
организацията на труда (например въвеждането на полу-
самостоятелна работа в екип) и оценката на нуждите от обучение на 
различните групи работници и служители. Работата в полу-
самостоятелни екипи, която позволява на работниците сами да 
решават някои въпроси като разпределението на задачите или 
избора на ръководител екип, е въведена в по-малко от една четвърт 
от предприятията в Европа. Този вид организация обаче се 
наблюдава в половината предприятия в Дания и Швеция. Три 
четвърти от компаниите в Европа оценяват нуждите от обучение на 
своите работници и служители, особено на квалифицираните и 
висококвалифицираните наети на безсрочен трудов договор. В над 
60% от случаите предприятията предоставят също отпуски за 
обучение на своите работници и служители.  

 
Гъвкавото заплащане  
 
Гъвкавото заплащане е свързано с адаптирането на разходите 

за труд към икономическите условия, но може да се прилага и за 
повишаване на мотивацията на работниците, възнаграждаване на 
техния труд или подялба на печалбите с наемните работници. Близо 
20% от предприятията включват елементи на заплащане според 
индивидуалните или колективните резултати по отношение на 
повече от половината персонал. Към това се прибавят 15% от 
предприятията, които предлагат такива мерки само на част от 
числения състав. Това положение се наблюдава главно в секторите 
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за финансово посредничество, недвижими имоти и бизнес услуги и е 
по-често срещано в големите компании. Участието в 
разпределението на печалбата е въведено в 14% от предприятията, 
но се наблюдават големи различия – във Франция 35% от 
предприятията предлагат подобни режими, обикновено обхващащи 
повечето наети. Системи за работническо акционерство съществуват 
в 5% от европейските предприятия.  

 
Социалният диалог на работното място  
 
Организацията на социалния диалог на работното място играе 

решаваща роля за успешното въвеждане на всички тези форми на 
гъвкавост. Изследването установява не само наличието или 
отсъствието на социален диалог, но също така съществуващите 
ресурси в тази област и разглежданите въпроси.  

Благодарение на данните от изследването могат да се очертаят 
профили на гъвкавост, не само с разграничение между силна и слаба 
гъвкавост, но и чрез установяване коя форма на гъвкавост е най-
силно изявена във всяка отделна група. На този принцип са 
обособени пет групи:  

 Група с голяма гъвкавост по отношение на човешките ресурси, 
при която са налице относително повече гъвкави графици, 
временни работници и самонаети, елементи на обвързване на 
възнаграждението с резултатите и режими за участие в 
печалбите или акционерство;  

 Група с голяма оперативна гъвкавост, която се отличава с 
относително повече нередовни и нестандартни работни 
графици, работа на непълно работно време, срочни трудови 
договори и самостоятелни екипи;  

 Група с умерена гъвкавост, основана на „временната” работа, 
при която се наблюдава относително по-малко работа на 
непълно работно време и по-малко гъвкави графици, но повече 
временни работници и самонаети;  

 Група с умерена гъвкавост „при удължено работно време”, 
която използва относително повече нередовни и нестандартни 
графици, по-малко работа на непълно работно време, гъвкави 
графици, извънреден труд, гъвкави трудови договори и 
гъвкаво заплащане;  

 Група с малка гъвкавост, при която гъвкавостта е по-слабо 
застъпена в сравнение с предходните групи.  
 
Тези “уредби” не са произволни и могат да бъдат свързани с 

резултатите на предприятието, например с финансовите резултати 



 10

и/или с липсата на тесни места в областта на човешките ресурси. 
Използването на тези групи за по-нататъшни изследвания ще 
позволи да се разберат по-добре поведението на предприятията, 
причините да въвеждат определени трудови практики, оптималния 
начин за приложението им и последиците от направения избор.  

 
ГЪВКАВОСТТА ПО ВРЕМЕ НА РЕЦЕСИЯ  

 
През последните пет години коефициентът на заетост при 

възрастовата група от 65 до 74 години е нараснал с 15% в ЕС  - 27 
(Eurostat, 2011). Повечето хора от тази възрастова група са 
пенсионери, което показва, че за пенсионерите е станало обичайна 
практика да приемат платена работа дори и с относително по-ниско 
начално възнаграждение.  

В редица случаи предприятията са предприели не отделни и 
необвързани мерки, а комплекс от инструменти. Общо взето тези 
мерки не са нито нови, нито присъщи на тази криза. Следва да се 
отбележи обаче, че работодателите и работниците проявиха голяма 
солидарност, която породи общи усилия за намиране на приемливи 
за двете страни решения и позволи да се запази предприятието и 
сигурната заетост за работниците.  

 
Примери за гъвкави мерки в предприятията с цел да се 

преодолее кризата: 
- намаляване или отлагане на инвестициите; 
- замразяване или намаляване на възнагражденията (основна 

заплата, бонуси или и двете); 
- външна числена гъвкавост (уволнения, доброволно 

напускане, предсрочно пенсиониране, неподновяване на срочни 
трудови договори и на временни договори); 

- вътрешна числена гъвкавост (сумарно отчитане на работното 
време, платени и неплатени отпуски, частична безработица); 

- външна функционална гъвкавост (групиране на 
работодатели, временни преназначения между предприятията); 

- вътрешна функционална гъвкавост (преместване на друго 
работно място).  

 
Увеличение на вътрешната гъвкавост  
 
Свиването в търсенето на работна сила несъмнено беше 

значително при сегашната рецесия, но данните сочат, че все пак 
намалението е относително по-слабо в сравнение с предходните 
кризи през 80-те и 90-те години, като се има предвид рязкия спад на 
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БВП. Оттогава условията се промениха в редица държави-членки. 
Законодателите и социалните партньори дадоха по-големи 
възможности за маневриране на предприятията чрез въвеждане на 
мерки за гъвкавост. Голям брой предприятия се възползваха, за да 
“запазят в резерв” работната сила с оглед на оживлението. И така 
предприятията прибягнаха повече до мерки за вътрешна гъвкавост, 
отколкото при предходните кризи.  

 
През 2009 г. британският юридически кабинет Norton Rose 

разшири гъвкавия си режим, като предложи на служителите си да 
ползват отпуски от четири до дванайсет седмици при запазване на 
30% от заплатата си. Това намаление на възнаграждението можеше 
да се разпредели в рамките на шестмесечен период. В службите, при 
които частично платените отпуски не представляваха практическо 
решение, служителите бяха приканени да адаптират работното си 
време към промените в трудовата си натовареност (например с 
ползване на един или два дена отпуск през ненатоварените периоди 
и работа на пълно работно време през по-усилените периоди. 

 
Най-значимите програми за запазване на заетостта, въведени в 

началото на рецесията, се изразяваха най-вече в намаляване на 
работното време. Общо взето първата реакция на предприятията при 
спада на производството поради намаленото търсене беше да 
използват максимално сумарното отчитане на работното време 
(намаляване на натрупаните работни часове или натрупване на 
неотработени часове) и отпуските. Когато тези мерки не бяха вече 
достатъчни, редица предприятия прибягнаха до частичната 
безработица и неплатените отпуски, за да ограничат съкращенията и 
уволненията.  

 
По време на кризата металургичната компания ArcelorMittal 

създаде “квалификационен резервоар” за работниците,, чиито 
работни места бяха станали излишни поради окончателно 
преустановяване на съответните дейности. Работниците бяха 
подложени на оценка на квалификацията им и бяха насърчени да 
работят в друг участък на предприятието след необходимото 
обучение. Процесът на пренасочване продължи от един ден до два 
месеца, в зависимост от нужната преквалификация. В продължение 
на три месеца работниците получаваха същата заплата като на 
предишното си работно място.  
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Нова характерна особеност се очерта при икономическия 
застой – преминаване от по-скоро пасивен подход при намаляване 
на работното време към по-активен подход. Опитите за 
оптимизиране на неотработените часове позволиха да се отдаде по-
голямо значение на обучението през периодите на престой. Това 
спомогна за по-лесното вътрешно преструктуриране на 
предприятията, като същевременно подобри възможностите на 
работниците за достъп до пазара на труда, които по този начин биха 
могли по-лесно да си намерят друга работа, ако съкращенията станат 
неизбежни.  

Редица предприятия решиха да въведат и функционална 
гъвкавост, като пренасочиха персонала с недостатъчна трудова 
натовареност към други дейности с недостигаща работна ръка или 
такива, които са били изнесени навън и са върнати обратно в 
предприятието по време на кризата. Тъй като преместването на 
друга работа често е било придружено с преквалификация, 
пригодността за труд на работниците се е повишила.  

 
Мерки по отношение на наетите  
 
Когато финансовото състояние на предприятията беше 

застрашено, работодателите пристъпиха към (колективни) 
уволнения, за да намалят разходите си.  За голям брой предприятия 
обаче съкращенията на персонала изглежда са били последна мярка. 
Освен това данните сочат, че поне в някои страни съкращенията на 
основния персонал не са били толкова чести, както при предишните 
рецесии.  

Една често прилагана, относително “по-мека” стратегия, се 
изразява в неподновяване на срочните трудови договори и 
прекратяване на договорите с временните работници. Предлагани са 
и обезщетения за доброволно напускане на персонала, а някои 
предприятия са търсили начини да подпомогнат съкратените 
работници да си намерят друга работа. Подобни решения се 
изразяват в предоставяне на финансова подкрепа, докато 
работниците си намерят нова работа, или оказване на нефинансова 
подкрепа за повишаване на пригодността им за труд. 

 
През 2009 г. австрийското предприятие Plansee, съгласувано с 

работническия съвет и регоионалното бюро по труда, създаде 
съвместно финансирана трудова фондация, която да предоставя 
услуги за трудово устрояване на работниците, приели да напуснат 
доброволно. След необходимото ориентиране участниците бяха 
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включени в обучение на пълно работно време, което можеше да 
продължи до три години.  

 
ГЪВКАВОСТТА НА РАБОТНОТО ВРЕМЕ  

 
Гъвкавото работно време е най-разпространената форма на 

гъвкавост. Европейските предприятия я прилагат по различни 
начини, като някои са смятани за по-благоприятни за 
работодателите, докато други са по-изгодни за работниците. Какви 
са главните предимства на гъвкавото работно време? 

 
Повишаване на производителността за предприятията  
 
Често се изтъква, че гъвкавото работно време облагодетелства 

на първо място работодателите. Действително, те могат да нагаждат 
работните графици към икономическите условия, включително чрез 
полагане на извънреден труд и работа на смени, и така да повишават 
производителността и да запазват конкурентоспособността на 
предприятието. Гъвкавите работни графици и работата на непълно 
работно време също позволяват на частните предприятия да 
оптимизират използването на своите ресурси.  

 
Баланс между трудов и личен живот за работниците  
 
Организацията на работното време, при условие, че се въвежда 

доброволно (т.е. ако работниците са я избрали, а не са били 
принудени да я приемат от икономически съображения) може да 
предложи редица предимства на работниците. Гъвкавото работно 
време им позволява например да адаптират работните си графици 
към семейните си или обществени задължения. Доброволната работа 
на непълно работно време може да представлява практично решение 
за родители, които желаят да останат на пазара на труда, за 
студенти, които търсят допълнителен източник на доход по време на 
следването си, или за работници в края на трудовата си кариера, 
които желаят да намалавят постепенно трудовото си натоварване, 
преди да се пенсионират. Извънредният труд също може да повиши 
доходите и сигурността на работното място. Същото важи и за по-
добре платения нощен труд.  
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Видовете гъвкавост на работното време  
 
Извънреден труд  
Извънредният труд е най-разпространената в Европа форма на 

гъвкаво работно време – той се използва в почти всички отрасли от 
над две трети от предприятията (68 %) и обхваща средно половината 
работници. В преобладаващото мнозинство от случаите 
извънредният труд се компенсира било парично, било чрез 
допълнителни почивни дни. Компенсираният извънреден труд 
позволява да се повишат доходите или сигурността на работното 
място на наетите, като същевременно нараства гъвкавостта и 
производителността на предприятията. Честото полагане на 
извънреден труд обаче може да увеличи стреса, отсъствията от 
работа и в дългосрочен план да засили текучеството на персонал в 
предприятието.  

 
Работа на непълно работно време 
Над две трети от предприятията (67%) използват работа на 

непълно работно време, но съществуват големи различия между 
отделните страни. Въпреки това, както делът на предприятията с 
такава практика, така и броят на работниците и служителите, наети 
на непълно работно време, са нараснали през последните години в 
почти всички страни. Работата на непълно работно време увеличава 
участието на трудовия пазар, като предлага перспективи за заетост 
на работниците, които се грижат за свои близки. От друга страна, 
тази практика засилва неравенствата по отношение на кариерата и 
възнаграждението, които придобиват измерение и на полово 
неравенство, тъй като в повечето страни жените по-често постъпват 
на работа на непълно работно време от мъжете. Този вид трудов 
договор остава относително по-рядко явление при 
висококвалифицираните професии и отговорните постове.  

 
Гъвкави работни графици 
Над половината (56%) европейски предприятия използват 

гъвкави работни графици, които позволяват на работниците да 
адаптират работното си време ден за ден. В най-развитите системи 
(използвани от 38% от предприятията) работниците могат да 
натрупват часовете извънреден труд при сумарно отчитане на 
работното време. В редица предприятия (29%) те имат право и на 
цели дни компенсация за натрупаните часове.. За разлика от 
извънредния труд гъвкавите работни графици могат да допринесат 
за намаляване на отсъствията от работа и текучеството на персонала.  
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Над половината (56%) предприятия в Европа са въвели 
система на гъвкаво работно време. Близо две трети от предприятията 
предлагат на работниците и служителите си работа на непълно 
работно време.  

 
Нестандартни работни графици  
Нестандартните работни графици, например през нощта или в 

почивните дни, са по-слабо използвана форма на гъвкавост от 
гъвкавите работни графици, след като само 44% от предприятията ги 
прилагат. Най-разпространени са работните съботи, далеч повече от 
работа през нощта и в неделя, и стават все по-често явление. Тази 
практика е тясно свързана с отрасъла, за разлика от другите форми 
на гъвкаво работно време, и се наблюдава по-често в хотелиерството 
и ресторантьорството, както и в здравеопазването и социалните 
дейности. В тези два сектора нестандартните работни графици не 
целят просто адаптиране към търговския цикъл, а осигуряване на 
непрекъснато обслужване. Същевременно предприятията от 
търговския и транспортния отрасъл използват нестандартните 
работни графици, за да извлекат полза от пиковите часове.  

 
Утрешните гъвкави предприятия  
 
Тези различни решения за гъвкаво работно време и занапред 

ще бъдат съставна част от съвременния активен живот и вероятно 
използването им ще нарасне още повече в бъдеще. За да се 
оползотвори най-успешно техният потенциал, е важно да бъдат 
приемани на доброволни начала и да не пораждат дискриминация по 
отношение на кариерата и възнаграждението спрямо работниците, 
които се възползват от тях. Появиха се нови решения за гъвкава 
организация на работното време, като сумарно отчитане на 
работното време за дълъг период, временно прекъсване на трудовата 
дейност, дистанционна работа на непълно работно време, 
самостоятелно планиране (позволяващо на работниците сами да 
избират екипа си при работа на смени, съобразно личните си 
предпочитания) и размяна на работни места (при условие, че всички 
работни места са заети). Тези решения, както и всички други 
иновативни решения, могат да допринесат за повишаване на 
производителността на предприятията и могат да бъдат прилагани 
по различен начин през трудовия живот на наетите.  
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Предприятията наемат пенсионери, за да използват 
натрупания през целия им активен живот опит или за да се справят с 
недостига на работна ръка.  

 
ПРОМЕНЛИВОТО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ И ТРУДОВИТЕ 

ОТНОШЕНИЯ  
 
Поради все по-глобалната конкуренция работодателите се 

застъпват повече за променливото възнаграждение. Тази гъвкавост 
засяга както правилата за определяне на възнаграждението, в това 
число и чрез колективното договаряне, така и размера на заплатите.  
Освен това тенденцията към децентрализация на нормите за 
заплащане в предприятието означава, че работодателите могат да 
постигнат по-голяма гъвкавост по отношение на заплащането, 
разходите и резултатите.  

Изследването на Eurofound от 2009 г. установи, че една трета 
от европейските предприятия с десет и повече работници използва 
елементи на обвързване на заплатата с личните резултати, а по-
малко от една пета от предприятията прилага критерии за 
възнаграждение според колективните резултати.  

 
Къде се прилага обвързване на възнаграждението с 

постигнатите резултати? 
 
В изследването на Eurofound е разгледана връзката между 

променливото възнаграждение и трудовите отношения. Данните от 
проучването сочат, че страната, в която е установено предприятието, 
както и някои характеристики на предприятието в значителна степен 
определят въвеждането на такива режими на заплащане. Редица 
нови страни-членки проправят път в тази насока (като Словения и 
Чехия), но подобни практики са разпространени и в скандинавските 
страни, като Финландия и Дания.  

Най-склонни да въвеждат подобни режими на променливо 
възнаграждение обикновено са големите предприятия, с чужда 
собственост, които постигат добри икономически резултати или 
вече са извършили преструктуриране. Може също така да бъдат 
седалища на компании или предприятия в някои определени сектори 
(финансово посредничество, търговия, недвижими имоти, търговски 
услуги). Съществува тясна положителна връзка и между 
възнаграждението, обвързано с резултатите, и общо взето 
висококвалифицирана работна ръка.  

Съставът на работната сила, човешките ресурси и формите на 
гъвкавост, структурата на трудовите отношения и организацията на 
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социалния диалог са важни елементи при въвеждането в 
предприятията на режими на променливо възнаграждение.  

 
Дял на предприятията с различни форми на 

възнаграждение според резултатите  
 Общо 

 
Дял на наетите с този вид възнаграждение  
 

  < 10% 10 %–
25% 

25 %–
50% 

> 50% Всички 

Предприятия с 
възнаграждения 
според личните 
резултати  

32% 4% 7% 4% 8% 9% 

Предприятия с 
възнаграждения 
според 
колективните 
резултати 

18% 2% 4% 2% 4% 6% 

 
Източник: Eurofound, Второ изследване на предприятията в Европа 

(2009) 
Забележки: Всички изследвани предприятия са с над 10 работника; 

обхванати са страните от ЕС – 27, Хърватска, Македония и Турция; извършено е 
претегляне на данните за предприятията.  

s entreprises embauchent des retraités pour 
Предприятията прилагат такива режими успоредно с комплекс 

от мерки за вътрешна гъвкавост, като гъвкави работни графици, 
обучение и извънреден труд. Режимите за възнаграждение според 
колективните резултати изглежда са по-разпространени в 
предприятията, които въвеждат самостоятелна екипна работа, и по-
слабо разпространени при екипна работа под надзор. Такава връзка 
не се наблюдава при възнаграждението според личните резултати.  

Les entreprises embauchent des retraités pour 

Предприятията наемат пенсионери, за да използват 
натрупания през целия им активен живот опит или за да се справят с 
недостига на работна ръка.  

 
Мерките за обвързване на възнаграждението с постигнатите 

резултати вероятно са по-често явление в предприятията, извършили 
преструктуриране, което означава, че фирмите, преживели такъв 
организационен стрес, по-ясно осъзнават необходимостта от 
въвеждане на такова управление на човешките ресурси, което да 
мотивира работниците и служителите и да ги поставя на равна нога, 
като обвързване на възнаграждението с постигнатите резултати.  
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Връзките с трудовите отношения  
 
Изхождайки от принципа, че всички предходни елементи са 

константни – т.е. сравнявайки само съпоставими случаи – 
изследването анализира връзките между възнаграждението според 
резултатите и трудовите отношения. По този начин бе установено, 
че в Европа възнаграждението според постигнатите резултати се 
прилага с по-голяма вероятност, когато съществува само една форма 
за представителство на работниците и служителите (синдикати или 
работнически съвети, но не и двете едновременно). Все пак, 
националните фактори също играят съществена роля.  

Някои признаци сочат, че синдикатите изразяват резерви към 
режимите на възнаграждение според резултатите – когато 
синдикалната плътност е висока и работническите представители 
оценяват като “отличен” трудовия климат в предприятието, 
вероятността да бъдат въведени такива режими е слаба. Това 
навежда на мисълта, че добрите трудови отношения не са опорочени 
от индивидуални споразумения. Това явление е по-слабо изявено 
при възнагражденията според колективните резултати.  

Формите на социален диалог също имат своето значение – 
когато представителите на работниците и служителите са били 
консултирани при предишни промени в системата на заплащане, 
вероятността да бъде въведен режим на променливо възнаграждение 
според резултатите е по-голяма, отколкото ако работническите 
представители не са били консултирани.  

Данните от изследването сочат, че при различните режими на 
трудови отношения връзките между структурите за 
представителство, социалния диалог и възнаграждението според 
резултатите могат да варират и действително варират.   

 
 
L 
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ДИСТАНЦИОННАТА РАБОТА – МЕЧТАНА, РЕАЛНА ИЛИ 
ИЗБЯГВАНА  

 
Дистанционната работа през погледа на онези, които биха 
желали да я практикуват, и онези, които я практикуват 

 
Сега, когато в някои страни дистанционната работа е призната 

и уредена с националните колективни договори и сключени в 
предприятията споразумения, как обхванатите наемни работници 
възприемат практиката на дистанционната работа? Защо 
дистанционната работа все още предизвиква смесица от възторг и 
недоверие? Настоящият анализ предлага критичен поглед върху 
резултатите от неотдавнашни изследвания в Белгия и Франция.  

A 
ЮРИДИЧЕСКАТА РАМКА НА ДИСТАНЦИОННАТА 

РАБОТА  
 
В Белгия юридическата рамка на дистанционната работа е 

определена от 2005 г. с междуотрасловото колективно споразумение 
№ 85, което транспонира европейско рамково споразумение, 
сключено от социалните партньори през 2002 г.  

Колективното споразумение 85 закрепва доброволния и 
обратим характер на дистанционната работа. В него са определени 
най-общо правата и задълженията на работодателите и работниците, 
които трябва да се уточнят чрез колективните договори в 
предприятията и/или с приложения към трудовия договор. 
Разграничават се временната дистанционна работа, свързана с 
мерките за гъвкавост, и организираната дистанционна работа през 
един или няколко дни седмично. Споразумението се прилага само 
към дистанционната работа вкъщи, тъй като мобилната 
дистанционна работа се урежда със специални споразумения за 
мобилните работници, а работата в телецентровете не се нуждае от 
специални разпоредби, тъй като се извършва в наети или 
принадлежащи на предприятието помещения.  

Във Франция междуотрасловото национално споразумение от 
2005 г. съдържа сродни разпоредби с тези в белгишйското 
колективно споразумение 85. Приложението му също трябва да бъде 
предмет на договорени споразумения в предприятията или на 
отраслово ниво.  

B 
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ПОПУЛЯРНОСТТА НА ДИСТАНЦИОННАТА РАБОТА  
 
Голям брой работници и служители, които не практикуват 

дистанционна работа, са привлечени от перспективата да работят 
редовно вкъщи през част от времето си. Според проучване, 
проведено във Франция през 2009 г. от Центъра за изследване и 
наблюдение на условията за живот (CREDOC), 31% от наемните 
работници и служители изразяват готовността си да работят 
дистанционно един или няколко дни седмично, докато едва 4% вече 
работят дистанционно по уреден начин. Най-голям брой 
заинтересувани се среща сред вишистите (39%), висшите кадри 
(37%) и междинните професии (35%), както и сред жителите на 
Париж (35%). Въпросът в анкетата не се отнася само до работата 
вкъщи, а и до работата “в телецентър близо до дома ви, свързан с 
вашето предприятие”. Сред заинтересуваните от дистанционната 
работа 60% все пак признават, че трудовата им дейност не се 
поддава на такъв режим, 15% смятат, че предприятието им не е 
организирано в такава насока, а 9% заявяват, че работодателят им не 
е съгласен. Друга анкета, проведена от института за исследване на 
общественото мнение Opinion Way през 2010 г. в Ил-дьо-Франс, 
установява, че 72% от работещите в този район възприемат 
положително дистанционната работа, най-вече за да увеличат 
свободното си време и да спестяват време за транспорт, като 
процентът достига 88% при хората, които изразходват повече от 
един час дневно за транспорт. Половината от анкетираните биха 
предпочели да работят дистанционно един или два дена седмично. 
Характерът на упражняваната професия е главната пречка за 
дистанционна работа (59%). Отношението на ръководството към 
дистанционната работа се определя като враждебно в 30% от 
случаите.  

Според проучване, проведено през 2010 г. за Belgian Telework 
Association (BTA), в Белгия 64% от работещите проявяват интерес 
към дистанционната работа, докато 3.3% от наетите редовно работят 
дистанционно (поне един ден седмично), а 9.6% работят на този 
режим в отделни случаи или допълнително.  

Не само работниците мечтаят за дистанционна работа. В 
доклад на Центъра за стратегически анализи от 2010 г. се посочва, че 
във Франция 40% от работните места могат да се превърнат в 
дистанционни до 2020 г.  

Така се получава огромен контраст между дела работници и 
служители, които биха искали да работят дистанционно, и дела на 
редовните дистанционни работници. 

C 
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ОТ МЕЧТАНАТА КЪМ РЕАЛНАТА ДИСТАНЦИОННА 
РАБОТА  

 
От 2005 г. въвеждането на юридическа рамка за 

дистанционната работа позволи на предприятията да разработват 
чрез колективното договаряне проекти за дистанционна работа с 
различен обхват.  

Във Франция договорените досега двайсетина споразумения в 
някои отрасли (телекомуникации) или големи предприятия 
обхващат, всяко едно от тях, няколкостотин дистанционни 
работници. И в Белгия редица големи предприятия са сключили 
споразумения за дистанционна работа, най-вече във финансовия 
сектор и в информационните технологии. Някои публични 
администрации също са разработили пилотни проекти. Тези проекти 
впечатляват с размаха си, но като цяло обхващат ограничен дял от 
работниците, така че ефектът им не личи в статистиките за труда.  

Редом до тази организирана и уредена дистанционна работа се 
развиват три други форми на дистанционна работа. Най-значимата е 
неформалната или временна дистанционна работа, т.е. възможността 
да се изпълняват определени трудови задачи вкъщи, като 
поддържане на електронната кореспонденция и писане на 
документи.. Редица предприятия предлагат на своите служители 
тази възможност, без да ги смятат за дистанционни работници. 
Според анкетата на AWT от 2010 г. 20% от валонските предприятия 
(но 80% от големите предприятия) позволяват на своите служители 
да вършат неформална дистанционна работа, а 14% им плащат 
връзката с интернет вкъщи. Така получават по-голяма гъвкавост при 
нисък разход. Според изследването на CREDOC през 2009 г. 26% от 
активните французи (наети и самонаети) са вършили работата си с  
компютър вкъщи.  

Втора форма, близка до предходната, е мобилната 
дистанционна работа за служителите, които сами по себе си не са 
мобилни работници, но работят дистанционно между две заседания, 
по време на пътуване или външни дейности. Според анкетата BTA 
от 2010 г. 2.8% от белгийските работници са обхванати от тази 
форма.  

Третата форма е “сивата” дистанционна работа, т.е. 
структурно определена дистанционна работа, но без юридическа 
рамка. Според анкетата от 2010 г. на Националното сдружение за 
развитие на дистанционната работа (ANDT) във Франция един от 
всеки трима дистанционни работници няма никаква официална 
договореност със своя работодател. В 30% от случаите 
доброволният характер на дистанционната работа не се зачита, а по-
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малко от 20% са били информирани за обратимия характер на 
дистанционната работа.  

D 
ЩАСТЛИВИ ДИСТАНЦИОННИ РАБОТНИЦИ  
 
Когато са добре разработени, проектите за дистанционна 

работа в предприятията се развиват успешно и се възприемат добре 
от работниците. Във Франция данните от споменатата вече анкета на 
ANDT, както и от анкетата на Обсерваторията за условията на труд 
и стреса при работа (OBERGO), проведена с подкрепата на CFDT-
кадри, очертават най-общо положителна оценка на дистанционната 
работа от наетите, които я вършат.  

В сравнение с положението преди преминаването към 
дистанционна работа отношенията с колегите и началниците са 
същите или по-добри, качеството на извършената работа е 
определено по-добро, но реалното работно време често е по-
продължително, а трудовото натоварване е по-голямо, макар и по-
добре разпределено в рамките на деня. Анкетираните признават, че 
производителността им е по-висока при еднакви или по-ниски 
разходи за предприятието. Дистанционните работници оценяват 
най-вече свободата да разполагат с времето си, допълнителното 
време за посвещаване на семейството и на отдих, по-доброто 
съвместяване на трудов и личен живот. При дистанционната работа 
умората и стресът намаляват за повечето обхванати лица, а 
удоволствието от работата нараства. Спестеното време за транспорт 
е значително, но понякога бива “изядено” от решението за 
преместване в по-отдалечени градски райони.  

Някои смятат, че дистанционната работа увеличава личните 
разходи, други смятат обратното. Като цяло, според анкетата на 
OBERGO, в преобладаващото си мнозинство анкетираните заявяват, 
че се е повишило качеството на семейния им и трудовия им живот, 
но това изисква постоянен контрол и подходящи материално-битови 
условия, най-вече оборудването на работно място в жилището. 
Накратко, успехът на дистанционната работа предполага приемането 
на един парадокс – по-добро качество на живот, по-добро 
самочувствие и по-висока трудова ефективност, но увеличаване на 
реалното работно време и на трудовото натоварване. 

Не всички наети работят в условия, които позволяват да се 
приема положително този парадокс. Успехът на дистанционната 
работа изисква наличието на слабо разпространени лични 
характеристики – да обичаш да работиш често сам, да имаш голяма 
самостоятелност, да разполагаш с подходящи за дистанционна 
работа жилище и семейна среда, да имаш отношения на доверие с 
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работодателя и началниците, да се справяш успешно с едно 
междинно положение между подчинението и свободата. Към личния 
профил се прибавят и организационни условия – заеманото работно 
място да не изисква постоянно физическо присъствие, работа по 
проекти или по целеви задачи, преодоляване на техническите 
пречки, най-вече сигурното съхранение на данните и техническо 
обслужване при възникнал проблем.  

При тези условия, преминалите към дистанционна работа в 
мнозинството си са доволни от направения избор. Според OBERGO, 
по-скоро илюзиите, свързани с мечтаната дистанционна работа, 
могат да предизвикат разочарование от реалната дистанционна 
работа.  

 
СТРАХЪТ ОТ НАЛОЖЕНА ДИСТАНЦИОННА РАБОТА  
 
Въпреки тези положителни оценки, не всички страхове са 

преодолени. Някои предприятия понастоящем разработват проекти 
за дистанционна работа, за да извършат вътрешно 
преструктуриране. Новата концепция за динамичен офис (общи 
помещения без обособени работни места и фиксирани длъжности) 
кара някои наемни работници да търсят по-уютна обстановка, като 
работят вкъщи. Случвало се е при преместване на офиса някои 
служители да бъдат изправени пред труден избор – смяна на 
жилището, дистанционна работа... или напускане.  

При тези условия свободата, самостоятелността и 
обратимостта, които са съществени фактори за успеха на 
дистанционната работа, се оказват сериозно застрашени.  
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