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Увод
През последните десетилетия процесът на колективно представителство
на работниците и работодателите, на социален диалог и колективно
договаряне е изправен пред редица предизвикателства и много трудности.
Финансовите кризи, дигитализацията и другите иновации, както и реформите в
трудовите пазари до голяма степен са променили обхвата и функционирането
на системите за социален диалог и колективно договаряне. Обща тенденция е
обхватът на работниците, членове на синдикати и обхватът на работниците и
предприятията, които са покрити с колективни трудови договори, да намалява
през последните десетилетия. Такава е ситуацията и в повечето страни-членки
на ОИСР и на ЕС Все по-често се пренебрегва ролята на колективното
договаряне като институция и инструменти за постигане на равновесие на
пазара на труда.
Важна предпоставка за намаляване на членството в синдикалните и
работодателски организации са предизвикателствата на глобализацията,
свободното движение на капитали и услуги, които имат за последствия
преместване на предприятия, развитие на вериги на доставки в различни
страни, аутсорсване, разделяне на предприятията и чести смени
на
собствеността и управлението. Тези процеси водят до поява на множество
малки и микро фирми, в които организирането на работниците е по-трудно,
понякога почти невъзможно.
Финансовата криза, започнала през 2008 и с повтарящи се вълни в някои
страни в ЕС вече доведе до намаляване на числеността на наемните
работници и ръст на безработицата , също е причина за намаляване на
представителността
на
двата
типа
организации,
особено
на
синдикатите.Въпреки че в редица страни след 2012-2014 икономиката се
възстанови, за съжаление безработните, освободени в предшестващия период,
дори и завърнали се на старите си работни места или намерили нова работа,
не винаги стават отново членове на синдикатите. Освен това фалитите на
редица предприятия допринесе за намаляване на числеността и
представителността на работодателските организации.
Като сериозен приносът за намаляването на синдикалната плътност в
страните от ОИСР и ЕС се посочат и демографските трансформации, засягащи
състава на работната сила и промените в търсенето на работна ръка с
определен тип умения - например свиването на пазара и обема на продукция
за производствения сектор също би могло да се разглежда в този контекст.
Важно предизвикателство за представителността на социалните
партньори и тяхното влияние в обществените процеси и политиките са
иновационнните процеси ,новите технологии, Индустрия 4,0 и масовата
дигитализация/цифровизация на труда. Тези процеси ,особено използването на
нови бизнес модели, особено он-лайн платформи за наемане на работници и
организация на труда също водят до намаляване на традиционната заетост и
оттам и на членството в синдикатите, а появата на нови фирми не винаги е
последвана от тяхното присъдиняване към работодателски организации. За
синдикатите е сериозно предизвикателство да организират заетите в нови
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бизнес модели и да им осигурят адекватна защита, най-вече поради тяхната
разпръстнатост, липсата на мотивация и недостатъците на нормативната
уредба в редица страни , която не осигурява адекватни и равностойни условия
на труд за заетите в он-лайн платформи и заетите в други атипични форми на
труд.
През последните четири десетилетия системите на индустриални
отношения и колективно представителство отслабват значението си.
Увеличаването на индивидуализацията на трудовите отношения в съчетание с
реформите в политиките за пазара на труда и регулиране на трудовите
отношения, насърчаващи децентрализацията на колективното договаряне са
серизно предизвикателство за синдикатите. Това и е довело до дълготраен
спад на синдикалното членство и покритието с КТД Традиционните институции
на трудовите отношения са под все по-голям натиск, ето защо необходимостта
от механизми за преодоляване на конфликтите и постигане на баланс между
интересите на работниците и работодателите няма да избледнеят и ще бъдат
все по-необходими.
Въпреки това, в редица страни с традиционно развити модели на
индустриални отношения и социален диалог, най-вече в западна Европа могат
да се идентифицират добри практики.
В същото време редица страни от централна и източна Европа, където
индустриалните отношения трябваше да се възстановяват през 90-те години на
миналия век след повече от 40 години на централизирана иикономика и липса
на политическа и гражданска свобода, процесите са различни. Страните от
последната група търпят по-радикално влияние на тенденциите, посочени погоре. Това се дължи най-вече на факта че повечето от тях бяха принудени да
осъществят трансформация от доминираща или практически 100% държавна
собственост и централизиран
и планов държавен капитализъм(наречен
„социализъм”), към приватизация и поява на нова частна собственост и
икономически модели на нео-либерален капитализъм.Това беше и все още е
силен „стрес” за труда , трудовите и индустриални отношения.
Забавената модернизация на някои от тези страни води и до по-силно
негативно влияние и предизвикателства на технологиите, икономически кризи,
увеличаване дела на услугите, демографските процеси и най-вече емиграцията
на трудоспособно население към западна Европа и други развити страни върху
труда и индустриланите отношения.Друг важен фактор са промените в
ценностната система на работниците от новите поколения, социални и
професионални групи, които са различни от страти ценности на „фордисткия „
тип работници.
Наред с всички тези трудности и в страните от централна и източна
Европа могат да се открият добри практики на социален диалог, индустриални
отношения и колективно трудово договаряне, които се вписват в контекста на
съвременните предизвикателства.
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Всички автори –от академични среди, представители на международни
институции, синдикалисти и работодатели стигат до извода, че когато
социалният диалог е добре организиран и представителен, той може да
помогне за управлението и намаляване на степента на всякакви проблеми
между различните участници в преговорния процес.
Колективното договаряне и социалният диалог могат да помогнат за
преодоляване на последиците от пазарните провали.Например това се отнася
за случаи когато една фирма има монополно положение и контрол върху
търсенето и предлагането на труда. Освен това, много е важно значението на
колективното договаряне за намаляването на транзакционните разходи,
свързани с индивидуалното договаряне. То може да гарантира, че гласът на
работниците се чува относно исканията им за определено ниво на заплащане,
като по този начин се предотвратява прекомерното текучество на персонал и
ограничаване на дела на скъпите процедури за разглеждане на жалби, ако
всеки работник поеме по индивидуален път да решава своите проблеми. Това е
още едно доказателство за устойчивостта на колективните действия в рамките
на трудовия пазар и индустриалните отношения като цяло.
І. Състояние на социалните партньори
Различни изследвания и статистически данни, набрани и осъществени
от различни оганизации показват сравнително сходни картини на състоянието
на синдикатите
и работодатеските организации. Такива изследвания и
публикации има от Международната организация на труда (МОТ),
Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР),
Европейската комисия, Европейската фондация за подобряване условията на
живот и труд, Европейският синдикален институт към ЕКП.
1.Синдикати
Синдикалната плътност по правило се определя като съотношението на
членовете на синдикат спрямо заетите лица в една икономика, но може да се
измерва както спрямо броя на заетите(които включват и самонаети, семейни
работници, мениджъри, работещи собственици на фирми и др.) и спрямо броя
на наетите (т.е., всички наети работници и служители, в т.ч. и тези с атипични
договори и със специфични договори като държавните служители ). Второто
измерване е по-коректно, тъй като основната социална база на синдикатите се
състои от наемни работници (независимо дали са наети с традиционни или
атипични договори), докато самонаетите и други (безработни, пенсионери,
студенти и др.) са само допълващ контингент за членство.
Сред демографските фактори се наблюдава нарастващото участие на
жените на пазара на труда, което е считано дълго за потенциален двигател на
намаляване на синдикалната плътност, тъй като жените имат по-нисък процент
на обединение според изследванията на ОИСР.
Скорошни емпирични
проучвания обаче установяват, че разликата между половете в организирането
в синдикати силно е намаляла в много страни и дори е преустановена в някои
страни. Нещо повече ,в някои страни като тези от групата на централна и
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източна Европа, поради традиционно високото ниво на заетост на жените, те
имат дори по-силни нагласи за организиране и относителният дял на тяхното
присъствие в синдикати е по-високо, в сравнение с мъжете.
Според някои автори и имиграцията влияе върху плътността на
синдикатите, особено ако работните места се заемат от имигранти, които
трудно се обединяват в синдикати, въпреки че в някои страни от ЕС (Германия)
има значителен опит в организирането на имигранти.Това се отнася както за
„вътрешни мигранти”, т.е. от страни от ЕС(Испания, Португалия, Италия,
Гърция и др., в т.ч. и „новите” страни, от централна и източна Европа) ,така и от
други страни извън ЕС (част от страните от бивша Югославия, Турция, страни
извън Европа-Латинска Америка, Азия, Африка и др.)
По данни на ОИСР, около 82 милиона работници са членове на
синдикатите в страните, членки на ОИСР2, а около 160 милиона са обхванати
от колективни трудови договори, сключени на национално, регионално,
секторно, професионално или фирмено ниво. Във всички страни от ОИСР
работниците и работодателите се сдружават под някаква форма, за да изразят
своите интереси и притеснения и за договаряне на условията за работа. Това
означава, че индустриалните отношения играят ключова роля при
формирането на равновесието на пазара на труда в рамките на страните от
ОИСР. Този процес на колективно представителство, договаряне и вземане на
решения играе ключова роля на пазара на труда и заедно с „правото на
организиране“ е „Основен принцип и право на работа“, заложени в Конвенция
№ 98 на МОТ.
Синдикалната плътност варира значително в страните от ОИСР. Ако
трябва да се обобщи, може да се каже, че средно 16% от работниците са
членове на синдикат в рамките на страните от ОИСР към края на 2018 г.. Това е
значително намаление спрямо регистрираните 33% няколко десетилетия порано (1975 г.). В тэзи период има процеси на спадове-особено след 80-те
години, но и на ръст от средата на 70-те години в Норвегия, Исландия и
Белгия.Синдикалното членство се увеличава също и в Канада и Южна Корея,
като страни от ОИСР.
Делът на работниците и служителите, които са членове на синдикат,
варира значително в различните страни (от 4,7% в Естония, до около 65% в
Швеция, Дания и Финландия и 91% в Исландия). По отношение на секторното
разпределение има различия. Работещите в сектора на добивната и
преработваща промишленост и друго производство (добив, преработваща
индустрия, строителство, производство и доставка на газ, топлоенергия и
електроенергия) и обществени и лични услуги (включително образованието и
здравеопазването) съответно представляват средно между 25% - 35% от общи
всички членове на синдикатите в ОИСР. Служителите в публичната
2

Това са повечето страни от ЕС , ЕИП и Швейцария, Турция, Израел, САЩ, Канада, Австралия , Нова Зеландия, Япония, Южна
Корея, също и Мексико, Чили, Колумбия . Засега в ОИСР от ЕС още не са приети България, Румъния, Хърватска, Малта, Кии
Лихтенщайн от ЕАСТ/ ЕИП и някои малки страни от западна Европа, нито пък някоя от страните –кандидатки. Част от тези страни са
в процес на подготовка за присъединяване, в т.ч. България, Румъния и Хърватска.
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администрация са тези, които най-силно са обединени и представени от
определени синдикати, но въпреки това, техния дял от всички членове на
синдикатите е едва 13%, което означава, че те не са представителната част в
синдикалното членство (средно за ОИСР).
Налице са и значителни различия по отношение на състава в различните
страни от гледна точка на съставляващите сектори и отрасли. Например, делът
на синдикалните членове в добивната промишленост е много висок в Германия
и Холандия, и значително по-нисък в Португалия или Обединеното кралство.
Само 7% от работниците и служителите в малките фирми са членове на
синдикати в страните от ОИСР. Членовете на синдикати работят в големи и
средни фирми, както и в правителствения сектор. И все пак моделите се
различават в отделните страни: служителите, членове на синдикат, работещи в
малки фирми, представляват по-голям дял от членовете на синдикатите в
Белгия и Швеция, докато
в Япония синдикатите нямат почти никаква
представителност в малките фирми.
По отношение на демографските и професионалните критерии
разпределението е следното:Жените и мъжете показват малка разлика по
отношение на вероятността да станат членове на синдикална организация, но
тъй като нивата на заетост са по-високи за мъжете, отколкото жените,
синдикатите имат средно по-висока представителност сред мъжете, ако
членовете се разделят по полов признак. Все пак, важно е да се каже, че в
общо 15 страни от ОИСР броя на жените членове на синдикат е по-голям от
броя на на мъжете.Младежите представляват само 8% от общите членове на
синдикатите в страните-членки на ОИСР и са възрастовата група с най-малка
вероятност да се обедини и организира колективно във всички страни.
Членовете на сидикати обикновено са средно или висококвалифицирани
(около 40% от общия брой членове отговарят на тази характеристика);
Членовете в синдикат в ОИСР са предимно работници с постоянен
договор, а само 9% са временни работници.
Други изследвания, което в редица аспекти потвърждава посочените в
изследванто на ОИСР тенденции за страните от ЕС/ЕИП се провеждат от екипи
на Европейския синдикален институт(ЕСИ) към Европейската конфедерация на
профсъюзите (ЕКП). Според последното изследване(2018г.), тенденциите са
сходни с посочените от ОИСР.Като цяло се наблюдава общ спад на броя на
синдикалните членове в повечето страни и средно за ЕС за последните 15
години.
Според резултатите от изследването на ЕСИ плътността на синдикатите
отново варира от много ниска -4,2 на сто в Естония (2017 г.) и 90, 4 на сто (
2016 г.) в Исландия, като между Исландия и следващитее я според нивото на
плътност държави , предимно северни, има разлика от повече от 20 на сто.
Разпределението на синдикалната плътност е групирано в няколко групи
от страни, според основните характеристики на системата на индустриални
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отношения, законодателство, правомощия на синдикалните и работодателски
организации, представителност, система на колективни преговори и договаряне
и координация и други.Групите са :
Северни (скандинавски) страни и страни от система „Гент”3;
Либерални страни в западна и южна Европа;
Централноевропейски страни;
Други страни от южна и западна Европа;
Страни от източна, югоизточна и централна източна Европа
За отделните групи страни са харктерни следните тенденции:
А. Северни (скандинавски) страни и страни от система „Гент”(Белгия,
Финландия, Швеция, Дания, Норвегия, Исландия).
Причината Белгия да бъде групирана с тези страни е , че те също
използват сходна на системата „Гент”-т.е.предоставяне на държавни функции
на синдикатите (администриране на обезщетенията за безработица и други),
което на практика подобрява тяхното влияние и представителност. В тези
страни има традиции на социално партньорство и като цяло респект към
синдикатите
от
страна
на
правителството
и
работодатеските
организации..Синдикалната плътност е със следните параметри:
-Исландия-88%;
-Дания-69%;
-Швеция-67%;
-Финландия-66%;
-Белгия-54%
В някои от тези страни синдикалната плътност е била и по-висока преди
10-15 години, като за отделни страни е достигала и 90 %.В Исландия до 70-те
години на миналия век е съществувала системата на „затворено предприятие”,
т.е.практически задължително синдикално членство за значителна част от
секторите и предприятията. Тази мярка е забранена чрез конституционни
промени при подготовката на Исландия за членство в Съвета на Европа, тъй
като противоречи на Европейската социална харта (от 1961 и ревизираната от
1996 г. ).
В Дания към днешно време са регистрирани и съществуват и така
наречените „жълти” синдикати, които не се включват в общата численост и
плътност, докато в Белгия и в другите страни членството се поддържа и от
множество безработни, понякога и пенсионери и други.
Б. Либерални страни в западна и южна Европа(Обединено кралство,
Ирландия, Малта, Кипър).
3

Системата „Гент” се свързва с предоставянето на държавни функции на синдикатите ,например
управление и разпределение на определени социални фондове-фонд за обезщетения за безраотни ,за
здравно осигуряване и др., както и други дръжавни функции
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За тях са характерни традициите на англо-саксонския модел на
индустриални отношения, свобода на колективните преговори и по-силна
конфликтност между синдикати и работодатели.Въпреки това в Ирландия и
Кипър има сравнително стабилно трудово законодателство.Разпределението е
както следва
-Малта -53%;
-Кипър-46%;
-Ирландия-27%;
-Обединено кралство-25%.
Следва да се посочи, че синдикалната плътност също е била значително
по-висока и в тези страни през 80-те и 90-те години на миналия век, а и в
началото на сегашния. В Обединеното кралство плътността намалява в
следствие антисиндикалното законодателство на правителството на Маргарет
Тачър през 80-те години на ХХ век, неуспешните миньорски стачки (1984 г.) и
закриването на голяма част от мините. В Ирландия също като Исландия е
съществувала системата на „затворено предприятие”, която е премахната при
присъединяването към Съвета на Европа. Финансовата криза също е
педпоставка за намаляване на синдикалните членове в Ирландия и Кипър,
въпреки че в Кипър плътността все още е относително висока и влиянието на
синдикатите е съществено.
В.Централноевропейски
Нидерландия, Швейцария).

страни(Австрия,

Германия,

Люксембург,

В тези страни има утвърдени модели на индустриални отношения,
съчетани с добре развити системи на работническо участие в предприятията, в
т.ч.
и
в
някои
от
тях
с
представителство
в
органи
за
управление.Разпределението е както следва:
-Люксембург-34 %;
-Австрия 28%;
-Швейцария-19%;
-Германия и Нидерландия-по 18%
В тези страни също се наблюдава сериозен спад за последните 10-15
години, особено за Германия и по-малко за Австрия. Това се дължи, от една
страна на влиянието на кризата от 2008-2009 г.,но и на модернизацията и
дигитализацията на производството, както и на демографски промени.
Г.Други страни от южна и западна Европа(Франция, Италия, Испания,
Португалия, Гърция).
В тези страни има специфични модели на индустриални отношения и
колективно договаряне, характерни с по-силно значение на преговорите в
предприятия, макар че и секторното договаряне има сериозна роля.Въпреки
това те са доста различни- във Франция и Испания има доста стабилно
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трудово законодателство и ролята на регулирането е силна, също и в Гърция,
докато в Италия има по-скоро „волунтаристичен „ подход-отношенията между
синдикати и работодатели са по-либерални и ролята на трудовото
законодателство е слаба. Част от тези страни са с традиционно ниска
синдикална плътност(без Италия и Гърция), която за някои от тях се запазва , а
за други дори нараства през последните години.Разпределението е :
-Италия-36%;
-Гърция -22%;
-Португалия-18%;
-Испания-17%;
-Франция-11%
В Испания има известен ръст на синдикалната плътност, като се тръгва
от доста по-ниско ниво (10-12 %), слаб ръст има и във Франция, докато в
Италия се наблюдава спад. Повечето от тези страни (особено Гърция) са силно
засегнати от финансовата криза 2008-2009 г., като за Гърция тя продължава
доста по-дълго в сравнение с останалите страни в Европа и това неизежно
рекушира върху броя на синдикалните членове и плътността на синдикатите.
Д.Страни от източна, югоизточна и централна източна Европа(нови
страни членки на ЕС : Естония, Латвия и Литва, Полша, Чехия, Словакия,
Унгария, Словения, Хърватска, Румъния и България).
Синдикатите в тези страни са претърпели най-силни щети в следствие
реформите, прехода към пазарна икономика, промените в социалните системи
и развитието на гражданското общество през последните 30 години.Значение
имат и влиянието на икономически кризи-през 1990-те години и през 2008-2009
година, застаряването на населението и промените в състава на работната
сила и др.Сегашното състояние е следното:
-Хърватска-26%;
-Словения-25%;
-Румъния-21%;
-България и Чехия –по 14 %;
-Словакия и Латвия –по 13 %;
-Полша -12 %;
-Унгария-10%;
-Литва -9%;
-Естония -6%
Прави впечетление, че относително съхранена е пътността в страните от
бивша Югославия, което се дължи на по-бавните реформи там, които и
започват от различна база и качествено състояние. В тези страни частната
собственост и стопанската инициатива са разпространени и преди 1989 година,
което улеснява прехода им и запазва за дълъг период числеността на
синдикатите.Въпреки
това
и
там
има
регистрирано
сериозно
намаление,особено в Словения. През последните години силни намаления на
11

числеността и плътността на синдикатите има в Полша и Словакия, където
благодарение на добре развитата индустрия синдикалното членоство също се
запазва за дълъг период.
Тъй като в страните от източна Европа няма много „приятелски”
настроени институции на пазара на труда , повечето от тях са дъното на
класацията, с плътност под 15 %. До води до извода че до известна степен
европейската интеграция е послужила за неолиберални проекти и за напредък
на интересите на капитала
Сравнявайки 2000 с 2017 година е ясно, че плътността намалява в
болшинството страни.Увеличението е в Исландия, Италия, докато Испания и
Франция показват стабилност, тръгвайки от много ниски нива. За Испания
обаче това се дължи на факта, че членството намалява по-бавно от
беразработицата.В Швейцария и Белгия синдикатите са успели да задържат
нивото на членство паралелно с ръста на заетите. Известен спад има и в
Норвегия и Дания, като в полследната страна „жълти” синдикати допринасят за
неадекватна картина на синдикалното членство.
Според друго изследване, проведено по проект на МОТ и с подкрепата
на Европейската комисия, с обхват повечето от страните в Европа(ЕС, страни
–кандидатки за членове на ЕС и Турция) през 2019 г. тенденциите на
движение на броя на синдикалните членове и синдикалната плътност са
сходни. В това изследване са използвани и данните
от различни
предшестващи изследвания , в т.ч. статистика на МОТ, данни на ОИСР
(посочени по-горе), данни на Европейския синдикален институт(част от тях
също посочени), както и данни на Европейската фондация за подобряване
условията на живот и труд-Дъблин и други.
Класификацията на страните, използвана в това изследване е подобна
на тази в изследването на ЕСИ, с известни размествания на страните(не са
включени страните от ЕИП и ЕАСТ), като включва освен синдикалната
плътност, плътността на организиране на работодателски организации4,
обхватът на предприятията с колективни преговори и договаряне 5 и основни
тенденции в индустриалните отношения и колективното договаряне6.
Групите от страни отново включват :
-Северни(скандинавски) страни и действащи по „Гент” система(Белгия,
Дания, Финландия, Швеция);
-Източна Европа,в т.ч. централна източна Европа и част от югоизточна
Европа(България, Естония, Латвия, Литва, Полша, Румъния, Словакия,
Унгария, Чехия);
-Англо-говорещи либерално ориентирани страни(Ирландия, Малта,
Обединено кралство);

4

Тя ще бъде разгледана в следваща точка
Това ще бъде разгледано в следващ раздел
6
Пак там
5
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-Южна Европа, в т.ч. Средиземноморски и Адриатически регион(Гърция,
Испания, Италия, Кипър, Португалия, Словения, Франция, Хърватска);
-Северна и централна Европа(Австрия, Германия, Люксембург,
Нидерландия).
-Други (Турция)7
Според тази класификация данните за синдикалните плътност са дадени
в диапазон „от- до”, като са използвани различни статистически данни.
А.Страните, групирани като „Северни и Гент системи” се отличават с
висока степен на координация и преобладаващо секторно колективно
договаряне. Данните за синдикалната плътност са следните:
-Белгия- 50-60%;
- Дания-50-60%;
-Финландия-60-70%;
-Швеция-60-70%
Б.За групата от източна Европа8 е посочено, че липсва координация в
индустриалните отношения и основното равнище на колективни преговори е
компания(с изключение на България и Румъния, където е застъпено и секторно
равнище на колективни преговори). Според данните, в тези страни
разпределението е както следва(в нисходящ ред):
-Естония-<5%;
-Литва, Латвия, Полша, Унгария-5-10%;
-България и Чехия-10-15%;
-Румъния-15-20%
В. В групата на либералните, предимно анго-говорещи страни
преобладава липсата на координация в индустриалните отношения и и
доминират преговорите в компания(без Малта). Там синдикалната плътност се
разпределя както следва:
-Обединено кралство
(Великобритания и Северна Ирландия).-10-20%;
-Ирландия-20-30%;
-Малта-40-45%
Г. За страните от южна Европа преобладава слабата координация на
индустриалните отношения или липсата на такава(Гърция, Словения),
преговорите са смесени, на секторно равнище или на равнище компания.
Разнообразието от модели е по-голямо, синдикалната плътност показва по7

Останалите кандидатки за членство в ЕС(Сърбия, Черна гора и др.), въпреки че участват в изследването
не са посочени в тази класификация, вероятно поради липса на надеждни данни
8
Словакия участва в изследването, но няма конкретни данни за числеността на синдикатите
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големи различия в рамките на групата, въпреки че за повечето страни клони
към ниска или средна:
-Франция- 5-10%;
-Испания, Португалия, Гърция, Словения-10-20%;
-Хърватска-15-20%;
-Италия-20-30%;
-Кипър-40-45 %
Д.За страните от северна и централна Европа е характерна добра
координация в индустриалните отношения(без Люксембург), преговорите са на
ниво сектор или смесени.Въпреки това синдикалната плътност в тези страни е
намаляла:
-Германия и Холандия-10-20%;
-Австрия и Люксембург-20-30%
Е. Сред „други” е посочена само Турция, където няма координация в
индустриалните отношения, преговорите се водят най-вече на равнище
компания.
-Синдикалната пътност е под 5%.
Прави впечетление, че в тази класификация за някои страни е посочена
по-ниска плътност, в сравнение с изследването на Европейския синдикален
институт, а за малка част горната граница е малко по-висока , в сравнение с
данните на ЕСИ за съответната страна. Това се дължи на факта ,че са
използвани и други данни-на ОИСР, на някои автори от академичните среди,
използвани са и данни на МОТ , които се базират на съотношението на броя на
синдикалните членове към общата заетост, а не само на наемните работници и
други.
Според изследването на МОТ и Европейската комисия, спадът на
синдикалната плътност се забелязва конкретно при младите и ниско
квалифицирани работници, тези с краткосрочни договори и имигрантите първо
поколение. Това е предпоставка за мерки от страна на синдикатите.Разгледани
са и някои синдикални политики, които са насочени към преодоляване на спада
на членския състава.
В Швеция например за да се намали де-синдикализацията на младите
работници, някои от синдикалните федерации са решили да организират
кампания в училищата, както и кампании за студентите и младите учени, докато
други въвеждат отворени форми за членство на самнаети и студенти.
В Хърватска и Словения синдикатите са приложили програми за
насърчаване атрактивността на членството чрез подобряване качеството на
предлаганите услуги и чрез разширяване на аридическите консултации.
Във Франция, синдикатите също са развили нови форми на дигитална
подкрепа и услуги и он-лайн общности. Във Франция синдикатите са
разработили практически наръчници за подпомагане на техните членове да се
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адаптират към новите правила на представителство на работното място,
особено за икономическите и социални комитети.
По подобен начин в Италия, синдикалните конфедерации са приложили
стратегии за ръст на членството, насочени към млади хора, наети с атипични
договори и мигранти.Тези стратегии включват както организационни мерки
(създаване на специфични департаменти или комитети) и политики към ръст на
набирането . Услугите, които сега се предлагат, включват проблеми на
безработицата и пенсионирането, решаване на индивидулни спорове, данъчно
облагане, обучение на работните места, благосъстояние и подобряване на
здравеопазването, но също туристически или транспортни пакети, намаления в
супермаркетите и специални осигурителни/застрахователни услуги.
В Полша синдикатите залагат предимно на традиционнното набиране,
използвайки активистите си да достигнат работниците на работните им места.
В Ирландия няколко синдиката , в т.ч. най-големият –SIPTU(Синдикат на
изследователите, индустриалните работници, специалистите и техниците),
Синдикатът на търговските работници и Синдикатът на заетите в обществените
услуги са създали организационни департаменти за увеличаване на членовете
си , в т.ч. насочени към определени групи като младежи и имигранти в
конкретни сектори(например хотелиерство).
2.Работодателски организации
Състоянието на плътността на работодателските организации също са
предмет на изследвания на ОИСР, на МОТ и Европейската комисия , както и на
академични разработки.Тяхната плътност се измерва основно с брой
членуващи предприятия спрямо общия брой, както и според броя на
работниците в обхванатите предприятия. Все пак и двата показателя се
използват, тъй като отделните държави имат особености при тяхното
изчисляване.
Последните налични данни за страните от ОИСР показват, че средно
59% от работниците работят във фирми, които са членове на работодателски
организации и този дял е сравнително голям и устойчив през последните 15
години. Това означава, че работодателската представителност в рамките на
ОИСР е по-силно застъпена от синдикалната такава, което предполага и
различна сила в преговорните процеси по формирането на индустриалните
отношения.
Средните и големите фирми са повече склонни да бъдат представени от
работодателски организации на национално и международно ниво, отколкото
малките и микро фирмите, докато секторният обхват варира значително в
различните страни с големи структурни различия.
Средно плътността на работодателските организации в 25 страни от
ОИСР (за които има налични обективни данни), е близо 60%. Както и при
синдикалната плътност, работодателската плътност също варира значително в
страните от ОИСР: тя е много ниска в централна и източна Европа и Корея, но
много висока (до около 80%) в Белгия, Люксембург, Холандия и Швеция. Важно
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е да се посочи, че в Австрия покритието е на 100% поради задължителната
принадлежност за всички фирми към определени асоциации по закон.
Въз основа на броя на обхванатите служители, Дания комбинира една от
най-високите нива на плътности на синдикатите сред страните от ОИСР със
средна плътност на членство в работодателски организации. Франция също
има висока плътност на организацията на работодателите заедно с една от
най-ниските за синдикатите сред страните от ОИСР. За сметка на това там
обхватът на колективното договаряне е над 80%.
В този контекст, може да се очаква, че работодателските организации са
и ще бъдат малко по-адаптивни в условията на Индустрия 4.0 и все подинамичния стоков, трудов и паричен пазар.
Според вече посоченото изследване на МОТ и Европейската комисия,
работодателските организации също са групирани , заедно със синдикатите и е
разгледан обхватът на техните членове, в определени диапазон „от- до”:
А.Скандинавски и действащи по „Гент” система страни, в
които колективните преговори по правило се водят с група работодатели:
-Финландия и Дания-60-70%;
-Белгия -70-80%;
-Швеция-80-90%
Б.Източна Европа9, със смесени нива на преговори (с един или с
повече работодатели):
-Полша-5-10%;
-Румъния-10-15 %;
-Литва и Унгария-15-20%;
-Естония-20-30%;
-България-25-30%;
-Латвия и Чехия-40-45 %
В.За либералните англоговорещи страни има разлики, които се
наблюдават и по отношение на плътността на синдикатите:
- Обединено кралство- 30-40%;
- Малта-55-60%;
-Ирландия-60-70%
Г. В групата на страните от южна Европа разликите са по-малки , в
сравнение със синдикатите, но като цяло плътността на работодателските
организации е висока, което се дъжи както на модела на преговори с множество
работодатели и смесено ,така и вероятно и на традиции:
9

Словакия участва в изследването , но няма конкретни данни за числеността на работодателските
организации
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-Хърватска-50-55%;
-Словения, Гърция-50-60%;
-Кипър-60-65%;
-Италия-60-70%;
-Франция-70-75%;
-Испания, Португалия-70-80%
Д.В страните от северна и централна Европа плътността на
работодателските организации е висока, както поради традиции и дори
задължително членство (Австрия), така поради наложилото се колективно
договаряне с множество работодатели:
-Германия-60-70%;
-Нидерландия и Люксембург-80-90%;
-Австрия –над 90 %
Прави впечетление , че в болшинството страни плътността и обхватът на
работодателските организации е по-висока в сравнение със синдикатите, с
изключение на източна Европа, където традициите на организиране са слаби и
където се е наложил либералният модел на пазарна икономика, съчетан с
конкуретна среда.
В редица случаи от началото на прехода през 1990-те години са налице и
големи рискове за оцеляването на предприятията, особено на малки и средни.
Някои от тези рискове съществуват и до сега.Те са породени както от
отварянето на икономиките и свободната търговия, така и от финансовата
нестабилност, недостига на финансиране, трудностите при намирането на
пазари, а в редица случаи поради трудните реформи в съдебната система и
охраната на обществения ред, както и в държавната администрация. Такава
среда за бизнеса създава условия да не се потиводейства достатъчно на
натиск от по-големи фирми, „олигархични” групи и в някои моменти от
организирана и неорганизирана престъпност. Предприятията ,особено малките
и средните понякога стават и обект на корупцинни схеми от недобросъвестни
представители на централната и местна власт.
На пръв поглед това би мотивирало сдружаването в по-силна степен, но
специално сред малките и средни фирми нагласите очевидно са по-скоро на
въздържане поради липса на доверие у сдруженията, че могат да им се решат
проблемите, особено ако става дума за по-нестандартни предизвикателства.
Допълнителна картина се дава от Четвъртото изследване на
предприятията в Европа, проведено от Европейската фондация за
подобряване условията на живот и труд –Дъблин, Ирландия, през 20172018 год., като резултатите са публикувани през 2019 година. Изследването се
отнася само за бизнес-секторите и за предприятия с 10 и повече заети.
От резултатите на това изследване става ясно, че 28 % от всички
предприятия със заети над 10 души са членове –самостоятелно или чрез
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компании –шапки, на работодателски организации. Установена
е
и
корелационна зависимост между представителността на работодателските
организации и процентът на членство в тях.В страните, в които има повлиятелни и по-представителни работодателски организации, членството е поинтензивно.
Това означа че социалният диалог се развива по различни начини в
различните страни-в някои той се развива основно на равнище
предприятие.Например в страните от източна
и от южна Европа има
организации с по-малко представителство и по-малка численост, както и с пониски нагласи за участие от отделните работодатели, докато някои страни имат
по-голям обхват на работодателите в организации-главно северните страни и
др.Най-висок е обхватът в Швеция-83 % и Финландия-63 %, докато най-нисък е
в Естония-3 % , както и в Унгария, Полша и Румъния(по 5%).
Според секторите най-висок е процентът на членове в организации на
финансовите услуги-40 %, следвани от строителството -37 %, докато за други
услуги процентът е 23, а за търговия и хотелиерство-27%.Индустрията е със
средни нива-25-30%. Най-висок е процентът на обхват при големите фирми-53
%, следван от средните -37 %(50-249 заети) и малките (10-49 заети) -27%.
В редица страни работодателските организации предприемат действия
за увеличаване на членовете си или за предотвратяване на спада на
членството на предприятията.Това е констатирано в изследването на МОТ и
Европейската комисия, посочено по-горе.
В Италия се предприемат мерки за подобряване на услугите, използване
на маркетингови техники и акции за набиране на на територилано равнище ,
особено за малките фирми
В Гърция четирите организации се фокусират върхя необходимостта от
ръст на членовете им, чрез разширяване на услугите, юрдически консултации,
обучения и схеми за осигуряване.
Във Франция работодателските организации, също като синдикатите са
разработили практически наръчници за подпомагане на техните членове да се
адаптират към новите правила на представителство на работното място,
особено за икономическите и социални комитети.
В Хърватска и Словения работодателските организации, също както
синдикатите са приложили програми за насърчаване атрактивността на
членството чрез подобряване качеството на предлаганите услуги и чрез
разширяване на юридическите консултации.
ІІ.Социално партньорство
1.Трипартизъм
Ефективното включване на организациите на работодателите и
работниците заедно с правителствата в национални трипартитни институции и
партньорството и преговорите на високо ниво е важен индикатор за
подобряване капацитета на социалните партньори и способностите им да
влияят върху решенията и политиките, в т.ч. върху тяхното изработване и
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прилагане.Освен това, тристранното партньорство подобрява
легитимност, сила и представителност за по-ниските нива.

тяхната

Когато националните тристранни преговори приключват с национални
споразумения или пактове, които определят макро рамката и правилата, както
и целите на политиките, това създава възможност за развитие на диалога на
по-ниските нива.
1.1.Основни институции
Според данните от разработката на МОТ и Европейската комисия,
цитирана по-горе, в над 85 на сто от изследваните страни има трипартитни
институции.В около 35-36% има многостранни институции (от типа на
икономически и социални съвети), в които участват и представителите на
гражданското общество, като в някои страни , в т.ч и България , има и от двете
(това се отнася и за Румъния, Франция, Белгия, Холандия и др.).
В над 86 на сто от страните действат и специализирани институции (за
управление на професионалното образование и обучение, заетостта,
безопасността и здравето при работа, за определяне на запатите и др.), като
повечето от тях са и с участие на държавата.
Различни други институции действат в над 45 % от страните.
Тенденциите в отношението на социалните партньори към ролята на
институциите на социалния диалог са разнообразни. Според резултатите, за 22
на сто от представителите на изследваните социални партньори институциите
им помагат да имат много голямо влияние или голямо влияние обществото (24
%).
В 45 на сто от страните участието на социалните партньори
в
институциите на социалния диалог е останало непроменено през последните
години, а в 37 на сто е нарастнало.Само в 17, 5 на сто от случаите то е
намаляло.Тенденциите се дължат най-вече на намеса на правителствата(която
може да бъде насърчителна, демотивираща или неутрална)-54 на сто, други
причини-около 31 насто, собствени решения на социалните партньори-28 на сто
и влияние на другите партньори -20,5 на сто.Институциите са добре адаптирани
към съвременните предизвикателства според около 22 на сто, някои от тях -58,
5 на сто и никоя -19, 5 на сто.
По отношение на тематиката се посочва знаението на трипартитните
институции за подобряване на социалната защита (безработица, социално
осигуряване, пенсии), както и проблеми на безопасността и здравето при
работа (47%).
Заплатите са друг традиционен аспект, по който тирпартитните
институции подпомагат социалните партньори да се произнесат за съответните
политики (43 %), най-вече относно минималната работна заплата.
Социалните партньори са все по-силно ангажирани с политиките на
пазара на труда (43%), в 40 на сто от случаите социалните партньори имат
влияние върху развитието на уменията , програмите за професионално
обучение и квалификация.
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1.2.Механизми и резултати
Трипартитният социален диалог може и да не е достатъчно ефективен
ако е прекалено формален и не поражда конкретни преговори и резултати за
по-ниските нива.Например, в много от страните от източна Европа,
трипартитните инститтуции често постигат споразумения, които служат за
основа на колективните преговори, които се водят в сектори и в
компании(Унгария, Румъния). Тези споразумения през годините обаче стават
по-скоро с консултативен характер и имат по-малко значение за актуалната
макроикономическа политика и политикате по пазара на труда.
Ето защо социалните партньори в някои централнои
източноевропейски стани и в адриатическия регион са склонни да виждат
необходимост от усъвършенстване на функцинирането на трипартизма и
консултациите така, че те да имат реално значение, което да доведе до поголямо включване на социалните партньори в управленкките решения.
В някои стани, трипартитните институции имат отделни суб-структури,
където се развива и двустранен диалог и където социалните партньори
съвместно разработват препоръки за планове за действие, които да
предоставят на правителствата или да бъдат включени в колективните
преговори.
В някои случаи социалните партньори участват със свои препоръки,
които дават на правителствата, включително и в контекста на прилагането на
европейските политики. Такова е участието им относно политиките на
Европейския семестър, както и при транспонирането на нови норми на
Европейския съюз на национално равнище.Все още обаче това участие, според
изследвания на ОИСР, на Европейската социална обсерватория-Брюксел и
др.не е достатъчно ефективно в страните от източна Европа, въпреки че се
констатира напредък.
Социалните партньори могат да играят растяща роля за решаване на
проблеми на заетостта (равнища и структури), възникващи в следствие
дигитализацията и възможните въздействия от страна на капитала върху труда
Това може да се случи, на първо място на макроикономическо ниво чрез
трипартитните институции, като се обсъждат икономически политики, стратегии,
индустриални политики , данъчна и пенсионна реформи, политики по уменията,
активни политики на пазара на труда(Швеция ,Германия)
Частен случай на социално партньорство с дъжавата е системата на
предоставяне на функции на синдикатите (Гент-системата), която ги
легитимира и дава възможност социалните придобивки да се разпределят
директно от синдикатите(най-вече обезщетенията за безработица). Това се
прилага в повечето от северните страни и в различна форма в Белгия10.
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До 1995 год. в
синдикатите.

Израел е съществувала

дори по-силна система, предоставяйки дори здравеопазването на
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Високата плътност на синдикатите, действащи в условия на такива
системи са индикатор че работниците биха искали да са синдикални членове,
но при условия , в които държавата насърчава участието на синдикатите при
осигуряване удоветворяването на базови социални потребности.
Друга възможост е предоставянето от държавата на функции на
работодателски и /или бизнес-организации, в т.ч. лицензиране на нови фирми ,
издаване на разрешения и др., което се практикува в някои страни, в т.ч. и в
България.
2.Автономен социален диалог(двустранен , бипартитен).
Значението на автономния (двустранен) социален диалог се подчертава
от ОИСР, като се смята че качеството на работната среда е по-добро в страни
със системи на индустриални отношения със силни и автономни социални
партньори и висок процент на обхванати от колективни трудови договори
работници и предприятия. Въпреки предизвикателствата, пред които са
изправени социалните партньори, най-вече намаляване на членския състав и
трудности в колективните преговори, в повечето страни автономният социален
диалог остава гъвкав иструмент, който играе важна роля да подпомага
предприятията и работниците да се приспособяват към променящия се свят на
труда.
2.1. Институции и механизми
Автономният социален диалог включва както възможности за обсъждане
двустранно на различни политики, така и най-вече формите на колективни
преговори и договаряне11. .Други форми са общите проекти, инициативи, форми
на двустранно уреждане на колективни трудови спорове и други.
Според изследването на МОТ и Европейската комисия, в над 39 на сто от
изследваните страни има създадени и двустранни съвети. Както вече е
посочено, съществуват и многостранни форми, с участие на гражданското
общество, като в някои случаи те са без пряко участие на държавата.
2.2. Резултати
В рамките на съвременните предизвикателства, различни аспекти могат
са бъдат предмет на двустранния социален диалог, в т.ч. и колективните
преговори. Социалните партньори могат да предприемат инициативи на пониско ниво в сектори или предприятия за обучителни стратегии за
преструктуриране и мобилност. Инициативи за учене през целия живот са
предприети от социалните партньори в Германия, Латвия, Швеция и Дания.
Друга област е растящата диверсификация на формите на заетост, в т.ч.
и тези, породени от дигиталните технологии. Появата на работни места, в
услугите чрез он-лайн пратформи поражда нови предизвикателства, въпреки че
тези работни места все още са под 5 на сто от общата заетост. Често се стига
до разслояване на производствения поцес и обособяване на отделни операции,
11

Това е разгледано в следващ раздел
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които се „аутсорсват” на он-лайн платформи. Например в в някои случаи
услугите на градския транспорт са предоставени за извършване от множество
работещи за своя сметка. Статусът на наетите чрез платформи не винаги е
предсказуем –те може да са самонаети или да са наети, което влияе върху
степента на тяхната трудово-правна и социална защита.
Социалните партньори могат да се договарят, в т.ч. и двустранно
относно защитата на труда в условията на нови форми на работа, което дава
възможност да разширят покритието със социална защита на работещите на
дигитални платформи както и за всички работници с атипични договори и
зависими самонаети
2.3.Социален диалог на ниво предприятие
В рамките на Четвъртото изследване на европейските предприятия,
проведено от Европейската фондация за подобряване условията на живот и
труд и публикувано през 2019 година са събрани данни общо за социалния
диалог в предприятията (с над 10 заети и само от бизнессекторите).Изследвани
са и възможностите за представителство на
работниците-както чрез синдикати, така и чрез други, избрани от целия
персонал
представители
(работнически
съвети,
представители
по
информиране и консултиране, комитети по условия на труд и други), също и
участието в органи за надзор или/и управление на предприятията.Изследвано е
и поведението на работодателите.
Според данните, в 80 на сто от предприятията има някаква форма на
работническо представителство Най-доволни от конструктивността на
представителството на работниците са мениджърите в Обединеното кралство
и Румъния (94 %). Специално за Обединеното кралство това е малко
неочаквано, имайки предвид факта, че в системата на индустриални отношения
в тази страна на работническите представители не се гледа много позитивно, а
и ратификацията на редица директиви на ЕС, засягащи тези въпроси беше
отлагана с години. Най- малко доволни от представителните структури на
работниците са мениджърите в Португалия-57% и в Италия и Кипър (71%).В
последните две страни доминират синдикалните представители, също и в
Португалия.
По отношение на секторите най-удовлетворени са мениджърите от
финансовите услуги, докато тези от индустрията и строителството са наймалко удовлетворени (77%)
Интерес представлява отношението на работодателите /мениджърите
към формите на партньорство. Общо 65 % от работодателите са склонни на
някакви форми на консултации.В по-конкретен план, 49% са готови да се
консултират и с представители на работниците(в т.ч. и синдикални), и пряко с
отделните работници, 31 % предпочитат преки консултации, а 17 %-само с
работническите представители, докато 3% не искат никакви консутации.Найвисоко
е нивото на нагласи за консултации у мениджърите от
Нидерландия(77%)-там става дума най-вече за работнически съвети
и от
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Финландия(74%), а най-ниско в Кипър (24%) и Ирландия (38%), където също
доминират синдикалните представители в предприятията.Най-отворени за
консултации са работодателите от финансовия сектор(78%), а най-малко са
склонни за това от строителствого (55%).
Според изследването и данните от респондентите (мениджъри ) , в 41 %
от предприятията социалният диалог се основава на доверие, включване на
работническите представители и влияние от тяхна страна върху управленските
решения. В 47% има умерено ниво на доверие и влияние на работническите
представители. В 12 % отношенията са в лошо състояние и няма доверие,
мениджърите считат, че работническите представители не са конструктивни, те
предпочитат да се консултирант пряко с работниците или изобщо да не
провеждат консултации
Най-добър е социалният диалог за изследваните предприятия в Дания и
Румъния –за съответно 67 на сто и 62 на сто от респондентите той се
основава доверие, влияние на работническите представители и включването
им в управлението. Тези тенденции са най-слабо отразени в Латвия и Италиясъотетно в 12 и 19 на сто от случаите. Умерено доверие в диалога и влияние
на работническите представителите най-често се среща в предприятията в
Латвия -71 на сто и Люксембург-63 насто, докато такива индикации са найрядко посочвани за Дания-31 на сто, както и в и Румъния-34 на сто.
Неблагоприятните взаимотношения
и липсата на доверие най-често се
посочват за предприятията от Португалия(30%) и Белгия (23 %) и най-рядко
в Дания (2%) и Румъния (4%).
Социалният диалог най-често е добре развит в предприятията от
финансите(52%),
а сравнително най-рядко е с добро качество
в
индустрията(35 %).Умереният диалог най-често се посочва за транспорта
(52%)
и най-рядко във финансите (41 %). Липсата на диалог е найразпространена в хотелиерството (14%) и отново най-рядко във финансите
(7%). Добрият диалог е характерен за 39 на сто от средните и големи фирми и
за 41 на сто от малките, умереният-за 47 на сто от малките, 48 на сто от
големите и 49 на сто от средните фирми, а липсата на диалог-за 12 на сто от
малките и средни фирми и в 13 на сто от големите.
Прави впечетление че добър социален диалог преобладава най-вече в
силно дигитализираните фирми(45 на сто), както и в тези, които залагат на
качеството и работата с клиентите.(43 %), в масово използващите компютри
или други технически средства (41%), в използващите иновации на пазара(41
%), или иновации за предприятията (41 %). Умереният диалог е поразпространен при предприятията, за които конкурентоспособността чрез
цените е най-важна-около 55 %, в тези, които са с ограничена дигитализацияоколо 52 % и в такива, които използват роботи и други иновативни технически
средста, но ограничено използват компютри -около 50 % .Липсата на диалог е
най-разпространена при залагащите на равнището на цените за печалбата си
и при използващите други иновации-около 15 на сто.
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Може би е трудно да се открие тенденция на влияние на дигитализацията
върху социалния диалог в предприятията, но все пак може да се направи извод,
че използването на нови технически средства и технологии, променящо
характера и организацията на труда изисква по-активно участие на работниците
в определяне на трудовите им задачи и решаване на проблеми, а оттам това е
предпоставка за по-интензивен и по-добър социален диалог в предприятията.
Конкретните форми на диалог също са изследвани подробно.Според
представители на работниците от изследваните фирми, в 5% от случаите има
срещи с висшия мениджмънт веднъж седмично, в 11%-няколко пъти в месеца, в
33%-веднъж месечно, в 42%-рядко и в 9%-никога.
Пак според работническите представители, в 64 % от случаите
работодателите полагат усилия да ги включат в участие в обсъждане на
проблеми на предприятията и тяхното решаване, а в 9% от случаите
мениджърите изобщо не полагат такива усилия. Според представителите на
работниците, в 70 на сто от случаите работодателите са склонни да ги
изслушват-умерено или достатъчно , в 23 % -недостатъчно, а в 7% изобщо не
ги изслушват.Повечето работнически представители-78 на сто имат доверие на
мениджърите си –високо или средно, 19% имат нямат достатъчно доверие, а
4% изобщо не им вярват.
Мениджърите от своя страна оценяват влиянието на представителите на
работниците върху
управленските решения.Според 25 насто от тях
работническите представители/или работниците имат умерено или силно
влияние върху техните решения.Това влияние е най-високо в Кипър (61%) и
Румъния(54%)-става дума най-вече за синдикални представители, а най-слабо
в Белгия(18%), където представителството е смесено и Италия(22%)-смесено
представитество, с доминация на синдикатите. Според сектора , най-силно е
влиянието в транспорта(36%), най-слабо в индустрията, строителстото и
финансовите услуги(31 %).
Вижда се, че разликата е сравнително малка, което означава че като
цяло в около 1/3 от предприятията има такова влияние.То е силно изразено в
големите фирми (35%), в малките е 34%, а в средните -31 %.Последното също
е малко учудващо, тъй като се предполага че в малките би трябвало да е послабо, но вероятно се дължи на възможностите за пряко участие на
работниците. Обратно, слабото влияние е регистрирано в 35 на сто от малките
фирми, в 32 на сто от средните и в 25 на сто от големите.
Като цяло това изследване показва, че в голяма част от изследваните
предприятия, в рамките на страни от ЕС, има сравнително добре развито
представителство
на
работниците
и
значителна
част
от
работодателите/мениджърите са склонни да водят диалог под формата на
консултации с тях. Въпреки това същественото влияние на работниците и
техните представители върху политиките и решенията на управленските екипи
на предприятията все още е регистрирано в недостатъчно от тях.Това е в
противоречие с относителната готовност на мениджърите за диалог .Вероятно
готовността на мениджърите е за диалог по ограничен кръг въпроси, което и
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предполага и по-слабото влияние на работническите представители.В същото
време ограниченото влияние може да се дължи и на недостатъчна подготовка
на представителите на работниците в отделни или по-масови случаи.
ІІІ.Колективно трудово договаряне
1. Обхват
Обхватът/покритието с колективни договори се измерва по два
начина:според брой работници и според брой предприятия.Поради известни
различия в статистическите данни се използват и двата показателя, въпреки че
по-точен и първият.
Според изследването на ОИСР, намаляването на синдикалната плътност
се съпровожда от намаляване на дела на обхванатите работници чрез
колективен договор, който през 2017 г. се е свил до 32% спрямо 46% през 1985
г. Спадът е най-силен в страните от централна и източна Европа. Много
стръмни намаления се наблюдават и в Австралия, Нова Зеландия,
Обединеното кралство и Гърция. Покритието е относително стабилно в
повечето страни от континентална Европа, с изключение на Германия, където
също намалява значително след обединението през 1990 г, но ситуацията е
значително по-добре спрямо региона на източна Европа и Гърция.
Като цяло, обхватът на колективното договаряне е висок и стабилен само
в страни, в които има споразуменията с множество работодатели (т.е. на
секторно или национално равнище). В държави, в които колективните договори
се подписват главно на национално ниво, покритието обикновено върви ръка за
ръка със синдикална плътност. По принцип е по-малко вероятно да има
работници в малки фирми обхванати от колективен договор, макар да не са
членове на синдикати, ако колективното договаряне се осъществява изцяло на
централизирано ниво, тъй като тези фирми често нямат капацитет да договарят
споразумение на ниво фирма.
Изследванията на ОИСР показват няколко неща:
В две трети от страните от ОИСР колективното договаряне се
осъществява
предимно
на
национално/централно
ниво(секторно
и
междусекторно). Обаче секторните споразумения играят важна роля само в
страните от континентална Европа. В някои региони (особено в скандинавските
страни), секторните споразуменията определят широката рамка, но оставят
значителни възможности за договаряне на фирмено ниво. В други страни (като
Германия и Австрия и наскоро Испания), секторни споразуменията
доминират.
В 30% от държавите-членки на ОИСР (включително Италия, Словения и
въпреки реформата от 2012 г., Португалия), на ниво фирма, договарянето
остава ограничено и в повечето случаи е строго регламентирано от
споразумения на по-високо ниво.

25

В повечето страни от ОИСР броят на загубените работни дни поради
стачки и други форми на организиран протест намалява значително от 90-те
години до днес. Все още няма сравними и изчерпателни показатели за нивото
на прилагане на колективите споразумения между държавите.
Допълнителна картина на колективното договаряне дава изследването на
Европейския синдикален институт, цитирано по-горе.Според него страните
също както за синдикалната плътност са класифицирани в няколко групи.
А.Северни (сканодинавски) страни и „Гент” системи:характерни са с
много висок обхват с колективни трудови договори, което корелира и с висока
синдикална плътност.При Белгия разликата между синдикална плътност и
обхват на колективните договори е доста голяма.
-Норвегия-73 %;
-Дания-79%;
-Финландия-87%;
- Швеция-90%;
-Исландия-92%;
-Белгия-96%
Б.Либерални страни в западна Европа и Средиземноморски регион
:има различия в обхвата, които също корелират със синдикалната плътност.
-Обединено кралство-20%;
-Ирландия-32%;
-Кипър-46%;
-Малта-48%
В.Централноевропейски страни-има съществена разлика между
обхвата с КТД и синдикалната плътност, като за Австрия и Нидерландия тя е
драстична.
-Люксембург -54%;
-Швейцария и Германия-57%;
-Нидерландия -84%;
-Австрия-98 %
Г.Южна Европа- и част от западна Европа-още по-голяма е разликата
между синдиканата пътност и обхвата с КТД, което е най-силно изразено във
Франция.
-Гърция- 57%;
-Португалия-75%;
-Италия -80%;
-Испания-87%;
-Франция -98 %
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Д.Източна Европа:ниската синдикална плътност преодпределя и пониския обхват на КТД, като има изключения-Чехия, донякъде Естония, също и
Словения.

;

-Литва-10%;
-Латвия и Полша-17%;
-Естония-22%;
-Унгария -26%;
-България-28%;
-Словакия-29%;
-Чехия -33 %;
-Румъния -41 %;
-Хърватска -50%;
-Словения-69%

Данните за отделните страни в ЕС се потвърждават и от изследването на
МОТ и Европейската комисия,цитирано по-горе.Обхватът е намалял в Гърция
поради нормативните промени.
2.Основни модели на колективни преговори и договаряне.
В страните от ЕС исторически са се утвърдили различни модели на
индустриални отношения и колективно договаряне, които освен от спецификите
на икономическото развитие, пазара на труда и особеностите на политическите
системи,
зависят и от особеностите на националните традиции,
народопсихология и култура. Така основните модели кореспондират най-вече
с регионалните особености, но има и специфични модели в отделни страни:
-Централизиран модел:национално междусекторно
национално по сектори-скандинавски страни;

договаряне

и

-Смесено –Германия(сектор и регионално по сектори, предприятие),
Италия(сектор, регион, предприятие), Франция, Испания, някои страни в
източна Европа-Чехия, Хърватска, Словения, България също и Австрия;
-Смесено :национално междусекторно и секторно, по професионални
групи, група предприятия и предприятие –Ирландия, Кипър, Гърция,
Полша(регион и предприятие);
-Децентрализирано по предприятия и професионални групиОбединено кралство .
Друга класификация на моделите представя страните по следния
начин12:

12

Вж.Vanadele K., ETUI. 2018
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-Централизиран модел: доминация на секторни преговори, по-висока
плътност и покритие с КТД:скандинавски страни, Белгия, Словения и
Словакия;
-Хибридни модели: секторни преговори, по-ниска плътност на
синдикатите, но високо покритие с КТД-Австрия, Германия, Холандия,
Люксембург,
Франция, Ирландия,
Полша, Унгария, Португалия,
Швейцария;
-Децентрализиран модел: преимущество на КТД в предприятия,
различна плътност на синдикатите –ниска до средна, понякога по-висока от
средна, но относитено средно до високо покритие с КТД – Италия, Испания,
Гърция, Естония, Обединено кралство.
Според някои автори13 съществува процес на организирана
децентрализация,
частична
децентрализация
и
дезорганизирана
дезентрализация.Първата се наблюдава в скандинавските страни, Белгия,
Италия, Франция, Словения, Ирландия, Германия, Нидерландия, Австрия
и е свързана с постепенно увеличаване ролята на по-ниските нива
(предприятие, група предприятия, регион и др.) за сметка на централните и
чрез законодателни мерки и договорености между партньорите чрез
двустранен и тристранен диалог.Втората се наблюдава в няколко различни
страни като България, Хърватска, Малта, Обединено кралство и
Люксембург и се отличава
с факта,че в някои сектори това става
принудително от страна на работодателите, но като цяло в останалите моделът
се запазва.Третата се извършва най-вече в страни, силно засегнати от
икономическата криза –Гърция, Кипър, Испания, Португалия, също и в
Румъния и е характерна с хаотичното и често пъти без съгласие на
синдикатите преминаване към преговори изцяло на по-ниски равнища , отказ от
преговори на секторно равнище.
В някои страни колективното договаряне е вече децентрализираноизточна Европа-Естония, Литва, Латвия, Чехия, Полша , Унгария.
3.Държавна намеса и автономия на колективното договаряне
В редица стани намесата на държавата чрез законодателство и други
мерки може да влияе върху социалния диалог и колективното договаряне.
Например, чрез нормативна рамка и действия по разпростиране на КТД или
национални споразумения, което да накара социалните партньори да
концентрират своето влияние и ресурси на национално ниво като инвестират
по-малко в капацитета си за двустраен социален диалог на по-ниски нива.
Последната
финансова
криза
дава
множество
примери
за
правителствена- намеса например в Гърция, Румъния и Испания, с
едностранни решения от публичната администрация относно регулирането на
колективите преговори и договаряне(в т.ч.относно подновяването на КТД,
13

Вж.Аnxo D., ETUI. 2020 и други
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децентрализирането и други реформи на индустриалните отношения като
цяло). Това може да ограничи социалните партньори: в Гърция има
намаляване на обхвата на КТД със 75 % докато в Румъния от 100% през 2011
е спаднал до 23 % през 2016 година.
В Полша използването на прекомерни реулации се възприемат от
социалните партньори, особено от работодателите като фактор за
ограничаване на колективното договаряне.В Латвия има желание и от двете
страни за повече сключени колективни договори в различните сектори, което не
се постига поради свръхрегулация.на пазара на труда.
В Швеция, обратно, законодателството предоставя достатъчно свобода
на социалните партньори, което води до развитие на силен двустранен и
дилаго и голямброй двустранни споразумения.
Някои нормотворчески инициативи на правителствата, като въвеждане
на механизъм на разпростиране имат противоречиво значение. От една страна,
разпростирането помага да се установят равностойни стандарти на труд във
всички предприятия в даден сектор и вероятно може да помогне на
увеличаване на плътността на синдикатите.От друга, в редица случаи този
механизъм на практика противоречи на синдикалните интереси, тъй като ги
лишава от мотивация да организират повече работници, както и демотивира
самите работници да членуват в синдикати. Това се посочва за практиката в
Полша и Франция.
Друг механизъм е възможността за отклонение /дерогация на
колективните договори на по-ниски нива от клаузите, договорени на секторно
равнище и понякога от законодателството. Тези механизми може и да
насърчават колективните преговори на по-ниските нива и да дават възможност
за колективно договаряне в малките предприятия, но на практика нарушават
сключени на по-високо ниво договори и норми на законодателството, което в
същност не помага , а ерозира синдикалното членство и обезсмисля усилията
на секторно равнище
Някои интервенции на правителствата са полезни, особено ако са
навременни и подходящи. Например регулациите от 2017 във Франция, които
дават възможност за договаряне на ниво компания на схеми за работа от
разстояние.
Друг пример са промените на трудовото законодателство в Латвия,
които дават възможност за постигане на
първо споразумение в
строителството(2018) и новите норми за работа от растояние в Румъния, които
насърчават колективните преговори относно последици от дигитализация.
Един от резултатите в Румъния е споразумение за обучение на
работните места, сключено за банковия и застрахователния сектор. Една от
целите на това споразумение е да даде възможности за развиване на уменията
на работниците да използват работа от разстояние и комуникацции с дигитални
средства.
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В Германия, правителството планира да въведе отворена клауза в
закона за работното време, която да разрешава на социалните партньори да
изполват гъвкави и иновативни модели на работно време, с цел посрещане на
предизвикателствата, предивикани от дигитализацията.Германия е приложила
и серия от мерки да противодейства на намаляване на ролята на преговорите с
множество работодатели.
Правителствата могат също да насърчават автономния социален диалог
и
чрез отразяване на резулатите от двустранните споразумения в
законодателстото или други политики. В Белгия правителството подкрепя
прилагането на съдържанието на междупрофесионарното споразумение от
2017-2018, насочено към подобряване на устойчивата мобилност
4.Сравнителен преглед по страни и региони
4.1.Общи тенденции
Основните тенденции в процеса на колективни преговори и договаряне,
в т.ч.и на секторно ниво и на други, по-ниски равнища (предприятие и група
предприятия, териториални еденици) показват както общи характеристики ,така
и различни вариации.
Колективното договаряне показва тенденции на фрагметация в различна
степен, но все пак тези тенденции се наблюдават в повечето страни, с
изключение на скандинавските и донякъде Белгия. Това е по-ясно изразено
в Обединеното кралство14, където секторното договаряне практически е
изчезнало, както и в страните, които по време на кризата са или подложени на
намесата на „Тройката”- Европейската комисия (ЕК), Европейската централна
ланка (ЕЦБ) и Международния валутен фонд (МВФ) и където са въведени доста
ограничения( Испания, Португалия, Ирландия, Гърция).
Други предпоставки са различията в тенденциите и регулациите в пазара
на труда в различните страни, както и различните реакции на социалните
партньори.В страните от централна и източна Европа, въпреки опитите на
МОТ още от 1990-те години да помогне за създаването на устойчиво секторно
договаряне, за съжаление неолибералният подход се е наложил.Това се
изразява в засилване на дерегулациите на трудовите отношения
и
децентрализираният подход към индустриалните отношения и колективното
трудово договаряне.
За промените в системата допринася и спадът на синдикалното членство
–като абсолютен брой и плътност, както и членството в работодателските
организации в същите аспект. Получава се и така нареченият ефект на
„порочния кръг”.От една страна, ниската плътност на синдикатите, особено в
източна Европа е бариера за развитието на секторното колективно договаряне,
от друга –самата децентрализация
и дерегулация са предпоставка за
14

Обединеното кралство напусна ЕС в края на 2019 година, но е включено в прегледа , както и страни от
ЕИП и ЕАСТ.
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намаляване на ролята на синдикатите, а и на организираните работодатели и
допълнително са условие за намаляваща плътност на социалните партньори.
Работодателите като цяло са привърженици на децентрализираното
договаряне.За синдикатите това е голямо предизвикателство с оглед техния
капацитет за регулиране и координиране на тези децентрализирани процеси.
Освен това в тези условия се получават и по-големи различия по отношение
на заплатите, с акцент конкурентоспособност от позиция на работодателя.
Децентрализираното договаряне допринася и за дерогации и по-ниски заплати
в групи и предприятия, които го използват за намаляване на своите разходи.
Това води и до засилване на неравенствата в заплащането, в т.ч. и между
източна и централна Европа и западна Европа, както и между отдените страни
вътрев рамките на една и съща група.
4.2.Западна Европа
В много от страните в западна Европа има установени традиции в
индустриалните отношения
още от зората на индустриалната
революция.Освен това те са преживели „държавата на благоденствието” през
„30-те славни години”15 след Втората световна война Това им дава известно
преимущество да запазят основните си институции и процеси на
индустриалните отношения и колективно договаряне, независимо от влиянието
на глобализацията, икономическите кризи, новите технологии, от тенденциите
на принудителни и „деозорганизирани” дерегулация и децентрализация и
независимо от спада на синдикалната пътност в част от тези страни.
В редица страни институционализацията на социалния диалог,
колективното договаряне и индустриалните конфликти се регулирани чрез
закони (Германия, Франция, Белгия ) и др. или има установени традиции на
партньорство и договаряне ,които се регулират с национални тристранни или
двустранни споразумения (скандинавски страни, Италия) .В някои страни
като Великобритания колективното договаряне има характер на
„джентълменско „ споразумение и по правило има по-скоро морален
ангажимент на подписалите го страни.
Въпреки това, независимо от спада на броя на синдикалните членове и
плътността на синдикатите , в редица страни в западна Европа, в т.ч. и в
Кипър и Малта, колективните трудови договори продължават на имат
сравнително голям обхват.В ЕС-1716, , средният обхват на КТД е 69 % от
наемните работници за 2015 година, но в сравнение с 2000 година има
известен спад, тогава обхватът е бил 73 %.
15

Цитатът е на френския социалог Раймон Арон. Вж. и Дарендорф Р-, Съвременният социален конфликт. 1993.С.. Тридесетте
славни години , т.е. годините от средата на 50-те до наалото на 80-те са години на икономически растеж, подобряване на
законодателството в труда и социалната сфера и разширяване правата на работиците , както и богати като възможности и ефеккт
социални политики ,които водят до значително подобряване на жизнения стандарт в западна Европа и някои развити страни извън
Европа.Това е епохата на „държавата на благоденствието”.От началото на 90-те години този тип политика в някои страни се
запазва, а в други започва да се ограничава.След финансовата криза 2008-2009 година тази политика става все по-ограничена ,
особено в страни ,пострадали позначително от срива на публичните фенанси.
16
В т.ч. и Обединеното кралство, до скоро член на ЕС
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В страните от западна Европа има установена система на поне две
равнища на колективни преговори –секторно и предприятие (или група
предприятия, териториален обхват за конкретен сектор и други алтернативи). В
някои страни има и национално и/или регионално междусекторно договаряне,
т.е. могат да се появят и три и повече равнища, като ролята на отделните
равнища и силата на договореностите се променя постепенно в посока на
пренасяне акцент към по-ниските равнища.Този процес обаче не е едностранен
и постоянен, има и тенденции на засилване ролята на националните секторни
преговори за отделни отрасли и браншове в различните страни.
В някои случаи работодателите биха предпочели по-ниските нивапредприятие, група предприятия, за сметка на сектора, тъй като не всички
приемат установените секторни стандарти,
а някои считат, че тяхното
изпълнение води до занижаване на тяхната конкурентоспособност. За друга
група работодатели секторните преговори са за предпочитане поради
възможността на синдикатите по-малко да влияят в предприятията и да не
оспорват мениджърската власт.
По тези причини секторното договаряне запазва своята роля, но се
засилва ролята на така наречените „отворени клаузи”- рамки , които позволяват
различно интерпретиране и отражение на секторните договорености в
отделните предприятия. Навлизат и възможностите за „дерогации” (т.е.,
отклонения) от договореностите на секторно равнище и за допускане на
занижаване на договорените стандарти за сектора в отделни предприятия ,в
зависимост от икономическото им и финансово състояние. Когато „отворените
клаузи” и „дерогациите” се предвиждат в законодателството и/или се договарят
повече или по-малко в самите секторни КТД, се осъществява
институционализирана или „организирана” децентрализация . В случаите,
когато това се случва без установени правила или на практика има отказ от
секторни преговори , става дума за „дезорганизирана” децентрализация.
Обхватът на децентрализираните преговори расте почти навсякъде,
в т.ч. и в Белгия, въпреки че там системата на колективни преговори остава
строго организирана. Във Франция, Италия и Испания, реформите в
трудовото право са променили традиционната йерархия на договаряне,
създадена от предишно законодателство или от колективните договори,
като по този начин се насърчава децентрализираното договаряне по
сектори.
Някои от националните системи се характеризират с ръст на
разнообразието на колективно договорните единици –т.е., например
предприятия от един сектор или териториални договори за предприятия от
един сектор, в които има различни нива на защита(сегментиране). В Италия и
отчасти в Белгия се регистрира поява на сегментиране.
Растящата намеса на държавата в индустриалните отношения и
колективните преговори намалява автономията на социалните партньори в
колективните преговори в разглежданите страни .В някои случаи намесата на
правителствата цели пряк ефект върху структурите и резултатите от
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колективното договаряне, както във Франция, Италия и Испания, чрез
подкрепа на преобладаващо децентрализирани преговори. В Белгия това
става с въвеждането на стриктни норми за заплатите или чрез поставяне
на условия за временно замразяване.
В Германия, прилагането на законно установена минимална работна
заплата от 2015 год.и засилването на механизма на разпростиране на КТД по
някакъв начин води до обратен резултат- отслабването на регулаторния
капацитет на индустриалните отношения
В обобщение, кризата е съпътствана от прилагане на политики, които
провокират промени, особено в страните, най-засегнати от икономическия спад
и по показателни по отношение на проблеми с публичните финанси, както и със
засилени тенденции към сегментиране. В същото време разглежданият анализ
показва, че няма системни промени в колективните преговори до сега.
4.3.Централна и източна Европа
Въпреки, че осъществяването на прехода към демокрация в страните от
централна и източна Европа има някои общи черти с прехода, започнал около
15 години по-рано(първата половина на 70-те години на ХХ век) в няколко
страни от южна Европа(Гърция, Испания и Португалия), има и съществени
различия. В централно- и източноевропейските страни ролята на държавата в
регулирането на трудовите отношения е значително по-силна , като това върви
съвместно с прехода към пазарна икономика, членство в ЕС и демократизация
на обществото.В повечето от тези страни дълго време има .сравнително ниски
заплати и разходи за труд и изоставени от средното равнище за ЕС
Въпреки опитите да се утвърди колективното договаряне на секторно и
дори на национално равнище, като цяло моделът в тази група страни си остава
по-скоро децентрализиран, от 1990-те до сега. Тази тенденция се проявава посилно след 2000 и особено след 2008 година.Този модел
се развива
паралелно с все още силно значение на трипартизма и все още силните
етатистки нагласи.
Ролята на синдикатите е специфична, тъй като те на практика започват
изграждането и създаването на система на индистриални отношения „от
нулата”. В някои страни те са силно фрагментирани от самото начало, което е
предпоставка за намаляване на тяхната плътност, т.е., конкуренцията не
помага на ръста на синдикалното членство, а обратно (Унгария, Полша,
Литва). По-късно в повечето страни синдикалната плътност намалява.
Работодателските организации, при които позицията е сходна, от начало
са по-склонни да сътрудничат, особено обединяващите предимно държавни
предприятия, но с приватизацията стават по-независими от държавата и поагресивни към синдикатите.В същото време повечето от отделните
работодатели се оказват неподготвени да управляват новите частни фирми, а и
да водят колективни преговори, особено на секторно равнище, липсва и
интерес от секторно договаряне.
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Основните институции и нива на колективни преговори са признати и
узаконени, но все пак по отношение на заплащането секторното договаряне е
ограничено до установяване на минимални заплати за сектора, но в повечето
случаи не и за заплати по отделните длъжности.
В тази група страни има различия в тенденциите на обхват на
колективно договаряне за периода 2000-2015 година. До 2008 обхватът в някои
от тях е съпоставим с този в западна Европа (Румъния, Словения ,
Словакия), между 2008 и 2013 има много сериозни спадове точно в тези
страни.
5. Секторни аспекти на колективното договаряне
„Организираната“/“контролираната“ децентрализация в европейските
страни се реализира в две основни форми. В скандинавските страни и
Нидерландия националните/секторните споразумения определят общата
рамка, но оставят достатъчно възможности за договаряне на ниво предприятие.
Това се отнася за определянето на минимални стандарти или избора от
определен набор от условия. Националните/секторните споразумения
определят условията/рамките, в които договореностите на по-ниските равнища
могат да варират. Като разновидност са тези структури на колективно трудово
договаряне, при които по-ниските нива могат само да подобряват/надскочат
постигнатите на по-високите нива резултати. Германия е типичен представител
на втория вариант.
Според експертите на ОИСР секторното колективно трудово договаряне
преобладава в континенталните страни от западна Европа – Белгия, Франция,
Финландия, Швеция, Норвегия, Италия, Австрия, Португалия, Испания,
Дания и Холандия. За страните членки на ОИСР от централна и източна
Европа е характерно договарянето на ниво предприятие – Унгария, Литва,
Латвия, Словакия, Чехия и Полша. Следва да се отбележи, че колективното
трудово договаряне обхваща по-голям брой работници и е по-стабилно в
страните където са по-разпространени споразуменията на секторно или
национално ниво.
5.1.Бизнес дейности
5.1.1. Индустрия
А.Металоиндустрия (Италия)
Синдикалната плътност в металоиндустрията в Италия е 32, 8 на сто,
доста по-висока от някои други браншове на преработващата индустрия малко
над средното равнище за цялата индустрия (31.4 на сто). Малко по-ниска е от
средната за страната( 33.4 %). Обхватът на работодателите в организации е
около 50 на сто , с голям брой асоциации.
В металоиндустрията са сключвани поредица от секторни КТД през
годините.Има няколко типа КТД, подписвани от трите секторни синдиката
(принадлежащи към трите най-големи конфедерации), но с различни
работодателски организации..Тези КТД покриват различни по размер
34

предприятия
и браншове, в т.ч. големи, малки и средни, кооперации,
занаятчийски работилници, златарски ателиета.
Всички основни национални КТД
са подновени (2017) Само в
занаятчийския сектор това не е направено.
Около 35 на сто от работниците в частния сектор са обхванати от второ
ниво на КТД , като това са 3,7 милиона работници.В малките предприятия,
повечето работници нямат синдикални представители, поради което КТД в
предприятията е ограничено Поради големия брой компании с 250 и повече
работници в металния сектор второто ниво е често срещано, повече отколкото
в другите сектори
С
цел
подобряване
на
гъвкавостта
и
производителността
децентрализираните и териториални КТД са насърчавани през последните
години, с фокус към включване на клаузи за благосъстояние на работните
места.
Б.Хранителна промишленост(примери от различни страни)
Литва
В хранителната промишленост има редица примери на добри практики , в
т.ч.т секторните КТД и тези на равнище предприятие:
-

Възможност за участие на синдикатите в мерките за оценяване на
риска на работните места ;

-

Автоматичен ръст на работните заплати според инфлацията;

-

Ръст на заплатите според ръста на производителността на труда;

-

Периодични прегледи на заплатите, които са договорени;

-

Договорени процедури за решаване на индивидуални трудови спорове
в случаи на дискриминация на основа на пол и /или сексуално насилие на
работното място;

-

Клаузи за участие на социалните партньори и създаване на структури
, които дават възможност да наблюдават и оценяват коректното
изпълнение на КТД (за сектор)
Полша(примери от предприятия):

В отделните предприятия, особено поделенията на МНК има различни
договорености ,които са свидетелство за добри практики:
-

Допълнителни клаузи за задълженията на агенциите да временна
работа (Barry Callebaut Полша);

-

Работодателят е задължен да информира синдикатите за
намеренията си да наема работици чрез АВР.Тези агенции не следва
да се използват за промяна или прекратяване на съществуващи
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трудови договори, за влошаване условията на труд, за избягване на
колективните преговори със синдикатите (Barry Callebaut Полша);
-

АВР получават 10 % комисионни, което означава че де факто
техните предложения за заплати трябва да са по-високи в сравнение с
тези за работниците с постоянни трудови договори (Nestle Полша);

-

Систематични клаузи за годишните преговори за заплатите между
работодателите и синдикатите (Nestle Полша);

-

Работниците са обект на оценка на труда и оценка на развитието и
има клаузи, предотвратяващи третирането им като „маса” (Nestle,
Полша);

-

Развитие на процедури (нормативи) за минимален персонал за
производствените линии и небоходимостта да се предприемат
действия в случаи на недостиг на работници или ръст на обема на
работа на машините, както и при промяна на стандартите (Nestle
Полша);

-

Гарантиране на редовни срещи на всички работнически
представители с управляващите органи (Nestle Полша)
Словения-секторни КТД и КТД в предприятия:

-

Равни права на сезонните и атипични работници ;

-

Възможностите да непълно работно време за работници с деца под 3
години;

-

Поддържане на безсрочни трудови договори;

-

Възможности да намаляване на работното време от 8 на 6 ч. ;

-

Условия за провеждат стажове
Хърватска-секторни КТД и КТД в предприятия

-

Защита на доходите поне 5 години преди пенсиониране, независимо
от промяна на работното място;

-

Всеки работник който е зает поне една пълна година при същия
работодател, трябва да получи възможност за безсрочен договор;

-

Заплащането за обезщетения е по-високо от гарантираното в закона

5.1.2.Строителство производство на строителни материали
Полша
В Полша няма секторни преговори, в т.ч и за стротитлеството . Въпреки
че има три представителни синдиката и две работодателски организации,
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последните не са признати за представителни, поради което няма условия за
секторно договаряне
Колективното договаряне в предприятията е ограничено поради факта
че няма синдикати навсякъде, това особено се отнася за малките и и микро
фирми (98%).
В предприятията с 20 и повече заети работодателят е длъжен да
осигури регулации за труда след консултации със сидикатите , ако няма КТД.
Това дава шанс за преговори за трудовите условия и заплатите. Договорените
регулации са най-разпространената форма ако няма КТД.Има процедура ,
която допуска прекратяване на КТД и оттам затруднения при преговори за нов.
Въпреки липсата на секторно колективно договаряне и договаряне на
заплатите, има сътрудничество между
работодателските организации и
синдикатите. Партньорството има резултати като подписване на специфични
споразумения за безопасност и здраве при работа (БЗР) в строителството ,
споразумения за минимални работни заплати(МРЗ), при обществените поръчки
и секторен съвет за компетенциите.Има и редица общи позиции за промяна на
законодателството , в т.ч. и за дейността на бизнеса , както и споразумение за
стартова заплата , на база на квалификационните нива
В някои случаи партньорството се разширява и и до други организации,
засягащи сектора като търговски камари, професионални организации, съюзи
на занаятчии.
Хърватска
В строителството има секторни преговори, също и разпростиране на КТД,
съществува и секторен съвет за социално партньроство, в който се обсъждат
проблеми и промени на КТД. В компаниите има подновяване на КТД. През
последните години са проведени много стачки , основно заради закъсняване на
заплатите.
В някои от компаниите има редовни преговори, особено в производството
на строителни материали (цимент и други) ,но някои са неуспешни
Интересен е примерът на Независимият синдикат на работниците в
пътното дело за провеждане задълбочени преговори, особено във фазата на
иницииране на КТД и формулиране на искания.Синдикатът прави много
интензивни консултации при подготовката на проект за преговори Процесът
започва, като се канят всички членове на синдиката в предприятията да
предложат клаузи, които трябва да се променят или такива , които да влязат
като нови.След това се създава работна групи с представители на различни
професии и от синдикалните комитети и създава предварителен проект –
позиция за преговори.След това се правят нови консултации с членовете в
отделните поделения Финалната позиция се оформя след като се калкулират
предложения.
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Този синдикат е силно ориентиран към активни членове и има силна
анти-корупционна позиция и кампании срещу приватизацията на публичните
услуги, често в партньорство с НПО
5.1.3 Услуги.
Туризъм(Хърватска)
Хърватските синдикати в този сектор от много години са започнали да
сключват КТД в повече предприятия (например хотели) Този подход дава
възможност на синдикатите да направят следваща стъпка за национален
секторен КТД за целия сектор на хотели и ресторанти , което дава и по-добри
условия за по-високи заплати, в сравнение с Кодекса на труд.Синдикатите са
сключили повече от 100 КТД в предприятията. Сега националният КТД е
задължителен за всички работодатели в туризма и се допълва от КТД в
предприятия, които осигуряват и по-добри условия и по-високи заплати, според
финансовото и икономическо състояние на отделните предприятия.
Националните КТД се подновяват на всеки 2 години, а тези в предприятиянавсеки три или повече.
Чрез КТД се осигуряват специални добавки за заплатите за всички заети в
сектора , като:














0,5 % от запатите за всяка година работа при същия работодател ;
Работа по време на почивните дни и официални неработни дни + 50%;
Извънреден труд +50%;
Работа в неделя и нощни смени +30%;
Задължителни добавки за работа при тежки условия +5-20 %;
Работа на смени +10%;
Допълнителен платен отпуск максимум от 30 дни;
В някои КТД се предвижда допълнителни добавки, които са освободени
от данъци: за храна за обяд, за жилищно настаняване и бонуси за
добри резултати до 12.500, куни (1655€);
Заплатите основани на КТД в предприятията са много по-високи от
минималната заплата в националния секторен КТД;
Според националния КТД работникът не може да откаже ако
работодателят иска да промени работния график и ако това
надхвърля 48 часа на седмица.За целта работодателите трябва да
подпишат специално споразумение за преразпределение на работните
часове с работническите съвети;
Националният КТД предвижда условия за синдикална дейност както и
регулиране на взаимоотношенията между синдикати и работодатели;
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За всеки член се предвиждапо два часа годишно свободно време (за
обучение и др.), както и по 5-7 дни за синдикалните активисти;
В голяма част от КТД в предприятията се предвиждат по-големи
обезщетения, в сравнения с КТ;
Всяка година синдикатът организира
ден на професионалната
квалификация и кариера(състезания) ,насочно предимно към младите
работници;
Членовете на синдиката са включени в колективните преговори чрез
информиране и консултиране и чрез комитети по колективно
договаряне;
Синдикатът е извоювал задължително плащане на допълнителна
здравна осигуровка (застраховка) , но само за синдиканите членове;

Епизодичните сезонни
работници и постоянни сезонни работници(с
подновяващи се договори), които са значителен брой имат същите права като
редовните, като в някои случаи имат и
по-големи права, тъй като
работодателите им заплащат разходи за настаняване и храна.Те също имат и
предвидени месечни бонуси за лоялност според времето на работа в една
съща компания, в повечето КТД. Всеки работодател се опитва да премахне
тази клауза в процеса на преговори ,но в някои случаи синдикатите успяват да
я запазят
Б.Търговия(Италия)
В този сектор синдикалната плътност е измежду най-ниските –около 17
на сто през 2014 година Обаче тя започва да нараства, особено в големите
търговски вериги и поделения на МНК.
През ноември 2016 най-голямата работодателска организация за
търговията подписва споразумение със CGIL, CISL и UIL (трите италиански
конфедерации)за създаване на нова система на индустриални отношения.
Възможно е да се водят преговори в предприятия, а и в териториални
еденици, като се допуска отклонения от договореностите в секторните КТД
или договаряне на специфични условия, за които има договорена рамка на
секторно равнище.. Споразуменията са насочени към насърчаване на КТД в
предприятия и териториални еденици, с цел да се посрещнат потребностите
на компании от различен размер и да се увеличи производителността.
Отклоненията от националните КТД са допустими само в конкретни
ситуации :
-при сериозна икономическа криза;
-за насърчаване/запазване заетостта;
-за подобряване на развитието на предприятията;
-за насърчаване на нови инвестиции(особено южната част на Италия)
39

Има случаи на прекратяване на някои договори в компании,
принудително използване на непълен работен ден, замразяване на
минималната заплата
Въпросите за благосъстоянието на работното място, използването на
двустранно управлявани фондове и органи за решения също се включват в
толяма част от КТД.Включени са допълнителни пенсионни вноски,
допълнително здравно осигуряване с голямо покритие, допълнителни
придобивки-добавки към доходите, професионално обучение, като фондовете
се покриват от вноски от предприятията и работниците, особено пенсионните и
здравни вноски.
5.2.Колективно договаряне в обществения сектор
В повечето страни от ЕС същестува колективно договаряне в
обществения сектор-както в дейности, финансирани от бюджета на централно,
регионално и местно равнище, така и за държавната и местна администрация.
.В двадесет и три от 29 страни17 използват някаква форма на преговори
за определяне условията на труд и/или заплатите. В пет страни
правителствата
вземат всички решения в тази област едностранно.В
четиринадесет страни имат смесена система при която се прилагат и закони, и
колективно договаряне.
Според Европейската комисия, в Европейския съюз има пет основни
групи, в които страните определят заплатите по еднакъв начин, но всяка
отделна страна има също така свои специфични особености. Те са северните
(сканадинавски) страни, страните с „ново обществено управление”, страни от
западна централна Европа, страните със силна ролят на правителствота,
страните от източна Европа, присъединили се към ЕС в периода 2004-2013 год.
5.2.1.Скандинавските страни
В тази група страни има добре развито колективното договаряне, но
децентрализацията и координацията са предимно на национално ниво,
включвайки обществения и частния сектори. В някои сектори преговорите се
водят по-рано в рамките на годината и обикновено другите сектори следват
техните споразумения. Основните общи характеристики в обществения сектор
в тази група са висока заетост в обществения сектор и висока степен на
синдикализация.

17

В материали е включено и Обединеното кралство, както и Норвегия
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5.2.2.Страни
с
нов
тип
управление
на
обществения
18
сектор (Ирландия, Италия, Кипър, Ниделандия, Обединено кралство)
В тази група има се очартават някои от спецификите на колективни
преговори, характерни за скандинавските страни, но с известни особености. В
тези случаи преговорите на равнище организация/административна еденица са
водещи.Това е обусловено от моделите на колективно договаряне в тези
страни ,които като цяло са по-силно децентралнизирани.
5.2.3.Страните от централна
Германия, Словения)

западна Европа(Австрие, Белгия,

Тази група държави се характеризира с междинни нива на синдикална
плътност. Те имат доре развито колективното договаряне на ниво сектор, но
правителствата може да определя заплатите едностранно в някои случаи. Има
определени елементи на децентрализация. Нивата на заетост в публичния
сектор са средни за ЕС.
5.2.4.Страни със силна роля на правителствата(Гърция, Испания,
Малта, Португалия, Франция)
В тези страни имат централизирани механизми, ръководени от
правителствата, като те се изпълняват чрез закони или национални или
междусекторни споразумения. Плътността на синдикализация варира и за
обществената заетост е под средната за ЕС.
5.2.5.Страните от Източна Европа(Естония, Латвия, Унгария,
Хърватска, Чехия)19
В тези страни има различни модели на колективни преговори,като
преобладава силна роля на ценгтралните преговори, както и регулиране
регулиране трудовите отношения на държавните служители чрез национално
тристранно сътрудниество.В някои от страните (Унгария ) полицаите и военниге
имат право на синдикати ,но само за консултации ,без право на колективни
преговори и стачка.
Обобщение:
Във всички страни държавните служители и заетите в обществения
сектор, в т.ч. и държавните предприятия имат право на синдикално
сдружаване.В по-голямата част от страните държавните служители имат право
и на колективни преговори и представители по информиране и консултиране.В
отделни страни
обаче правото на колективни преговори специално за
държавните служители е ограничено, въпреки че е възможно да сключват
специални споразумения.В някои случаи трудовите отношения , в т.ч. и

18

Нов тип управление на обществения сектор:датира от 80-те години на минали явек и се отличава с поголяма деентрализация на услугите, по-силна „пазарна ориентация” и по-голямо внимание към
потребителите ,т.е., доближаване на този тип услуги към бизнес дейностите.
19
Тези страни са включени в посоченото изследване, проведено от МОТ
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заплатите на държавните служители се регулират основно от законите и
подзаконови актове на правителствата.
В повечето случаи военните, а в някои –и полицаите и други служители
на реда имат ограничени права за колективни преговори и стачка. Това се
отнася в отделни страни и за волнонаемните служители в поддържане на реда,
отбраната и др.
Като цяло колективното договаряне за заетите в обществените услуги
(без администрацията, обществения ред, отбраната и др.), въпреки че е
ограничено от бюджетите и различни разпоредби, се доближава до
колективното договаряне в частния сектор, а колективното договаряне в
държавните и общински предприятия (индустрии, електроснабдяване,
телекомуникации, пощи, снабдяване с газ, водоснабдяване и др.) на практика
не е много различно от това в частния сектор.
Колективното договаряне за държавната и местна администрация често
е сложна система , особено в по-големите страни и/или такива с федерално
устройство или автономни области.То също е ограничено от бюджета ,въпреки
различните придобивки ,които тези служители получават.
ІV.Уреждане на колективни трудови спорове(КТС).
Колективните трудови спорове са съпътстваща практика на колективното
договаряне в индустриалните отношения, особено споровете за интереси. В
повечето страни от ЕС , както и в други страни в Европа има изградени системи
за уреждане на колективните трудови спорове.В повечето европейски страни
социалният диалог –тристранен и двустранен
е предпоставка за
предварително уреждане на конфликтните въпроси, а и преобладаващите
нагласи на социалните партньори са за постигане на социален мир и
компромиси. Въпреки това има стачки и протестни действия, което и изисква
същесвуването на системите за уреждане на колективни трудови спорове.
В някои от страните има ясно разграничение между колективни спорове за
права и колективни спорове за интереси(Дания, Нидерландия, Унгария),
докато в значителна част от страните такава разлика не се прави в
законодателството.
В повечето страни от ЕС има системи на посредничество, помирение и
арбитраж, като има различни регулации относно използването на един или друг
механизъм. В част от страните не се прави принципна разлика между
помирение и посредничество в нормативната уредба (Хърватска, Чехия).В
някои от страните няма специални законови регулации на механизмите за
уреждане на КТС(Нидерландия), но на практика мехавизмите съществуват и
има изградена система от държавни и неправителствени институции, които
оказват помощ при уреждане на КТС.. В отделни страни няма държавни
механизми за посредничество (медиация), а само неправителствени и
доброволни механизми(Италия)
В някои случаи обаче помирението и/или посредничеството могат да
бъдат задължителни –при колективен трудов спор в обществените услуги
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(Италия), при заплаха за стачка (Нидерландия). Посредничеството е
задължително
и в Полша,
Словакия, Хърватска.
Има случаи на
задължителен арбитраж-при провал на всички други механизми(Португалия.),
при непостигане на съгласие чрез посредничество (Словакия).
В част от страните няма специални трудови съдилища(Белгия, Чехия и
др.), докато в други(Германия, Дания, Ирландия, Италия) това е един
основните механизми за уреждане на колективните трудови спорове -чрез
специализирани съдилища.
В голяма част от страните системата на уреждане на колективни трудови
спорове е заложена и в сключените КТД, независимо дари има или не законови
регулации.
Работниците (съответно и синдикатите) в Обединеното кралство
нямат право на стачка. Когато работниците стачкуват или предприемат
други форми на индустриални действия, те нарушават трудовите си договори.
Това означава, че когато синдикатите поискат да организират индустриални
действия, те на практика призовават за нарушаване на сключените договори.
Съгласно закона е неправомерно да се подтикват хората към нарушаване на
договорите. Синдикатите нямат никаква законова защита в тези случаи и се
сблъскват с възможността за предприемане на съдебни действия срещу тях.
В Словения е признато правото и самоораганизирани работници да
обявяват стачка. Във Франция правото на стачка е всеобщо, независимо от
членството в синдикати(освен специфични категории като полицаи и
военни).Допуска се дори и формата на „индивидуална стачка”, ако действията
на отделен работник имат пряка връзка с обявена национална стачка. В
Италия стачката е една от основните форми за решаване на колективен трудов
спор.
В някои от страните е разрешен и локаутът (Германия, Чехия и др-), като
специално за Германия изрично трябва да се прилага само в случаи на
незаконни стачни действия, което включва и стачки ,неорганизирани от
синдикати, липса на споразумение за минимално обслужване , неспазване на
предупредителни срокове и др.
V. Примери за добри практики:
Организиране на социалните
партньори, социален диалог , колективно трудово договаряне
1.Привличане и организиране на синдикални членове и адаптиране
на синдикатите
Както вече е посочено, организирането на работниците в синдикати е
изправено пред много съществени предизвикателства,
а числеността и
плътността на синдикатите, както и на работодателските организации е в
основата на развитие на индустриалните отношения, социалния диалог и
колективното трудово договаряне. Ако организирането на работодателите е
важно за нивата над предприятие (сектор, национално и др.), то
организирането на работниците е крайъгълен камък за цялата система и на
първо място, за предприятието. Вече посочените проблеми за тяхното
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сдружаване-промени с ценностите (индивидуализъм, нови потребности, на
които синдикатите не могат да отговорят), наличие на множество атипични
договори, заетост в малки и микро фирми, нов тип работни места
и
организация на труда (индивидуална работа и работа на малки групи и др.) са
спирачка за привличане на нови членове, особено за синдикатите с потрадиционно ориентирани политики и идентичност.Ако в страните в западна
Европа са налице традиции в сдружаването и ценностите и културата са
сравнително по-устойчиви, в източна и централна Европа (бившите
„социалистически” страни) 40-годишното силово налагане на псевдоколективизъм, липсата на каквото и да е уважение към отделната личност и
нейната свобода и потребности естествено са предизвикали ответна реакция
на отдалечаване от всякакви групови и колективни действия през 90-те години
на миналия век. Възстановяването на естествената солидарност все още е
труден процес.Друг аспект е агресивната реакция на множество нео-либерални
работодатели в тези страни и страхът на работниците от загуба на работата ,
което е бариера пред тяхното сдружаване. В някои страни обаче текат нови
процеси на осъзнаване необходимостта от синдикати.
А.Белгия:привличане на самонаети и свободни професии от творческите
индустрии
Конкретен пример в тази посока може да се даде в Белгия, квазисиндикалният съюз Société Mutuelle d'Artistes (SMart). Основана през 1998 г. и
първоначално активна във френскоговоряща Белгия, SMart предоставят услуги
на фрийлансъри(упражняващи свободни професии) в областта на изкуствата,
като професионални актьори и музиканти, помагайки им в задачите им и
осигурявайки социални защита.
За съжаление тази организация е критикувана и от традиционните
синдикати, но и от правителството и от представителите на бизнеса.
Синдикатите са се обявявали многократно и срещу SMart, според тях този съюз
се опитва да „легитимира т.нар. „сиви зони“ във трудовото правоотношение в
креативните индустрии”.В крайна сметка, при такава ситуация, социалният
диалог с този вид квази-съюзи буквално липсва.
Въпреки това, използвайки стратегия за организационна легитимност, SMart
оттогава е функционира и в други европейски страни и разширява периодично
своята дейност. В същото време, съюзът е насочил фокуса си от трудовия
статут и условията на труд към разширяване на обхвата на своите членове;
като разнообразява целевата си аудитория за включване на занаятчии,
фрилансъри и работници, базирани на проекти.
Б.Италия: примери за набиране на нови членове(FIM-CISL и FP-CGIL)
Б1.Проект на CSIL(Конфедерация на синдикатите на италианските
работници) за привличане на млади работници в сектор „Метали”
(металургия, машиностроене, електроника и др.)
През 2015 година Федерацията на работниците от металния сектор към тази
конфедерация осъществява проект за обучение и набиране на млади
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работници за синдикални лидери за регионално и общинско равнище.
Процедурата на подбор е иновативна, като лицата се подбират не само сред
работници от работните им места, а се обявява кампания в университетите за
дипломанти. Сред общо 400
кандидата за цяла Италия се провеждат
интервюта и анализ на биографиите и се подбират 20, с отчитане равенството
на половете. Предлага им се 9 месечен стаж в регионалните и общински
структури на синдиката, с надзор от щатен синдикален сътрудник.Провежда се
обучение и се насочват към създаване на мрежа. В края на процеса всички
освен един са назначени като младши сътрудници към регионални и общински
структури на синдикатите.
Като резултат това практически удвоява сътрудниците на синдиката,
които са под 35 годишна възраст.Целта е младите сътрудници, които са поблизки до младите работници като умения и ценности (дигитални компетенции,
участия в социалните мрежи, владеене на чужди езици, нагласи към нов тип
дейности и нови интереси) да могат да привличат младите работници за
членове в синдикатите.
Б2.Инициатива на синдиката на служителите в публичната
администрация към CGIL( Обща италианска конфедерация на труда).
Синдикатът организира web-страница със свободните позиции в публичната
администрация, които се откриват след „замразяването” в следствие кризата.
Страницата дава и информация за безплатни курсове за подготовка за тези
позиции, които се провеждат от синдиката. От участниците в тези курсове са
подбрани нови членове и организатори на синдикати.
В.Нидерландия:привличане
синдикатите

на

самонаети

и

свободни

професии

в

В Нидерландия има опит в привличането на самостоятелно заети и наети с
атипични договори в синдикатите. Готовността на самонаетите за членството в
съюз е особено важна и е необходимо да бъдат дефинирани общи колективни
искания за по-добро социално развитие и защита. Също както наетите на
непълно работно време, самостоятелно заетите работници вече са по-склонни
да се присъединяват към съюзи, според последните проучвания за нагласите
на работниците и служителите според тяхната форма на заетост.
С други думи, това, което прави съюзите привлекателни за фрилансъри, не
е предлагането на услуги на отделни лица, а стремежът да се определят
минимални стандарти чрез колективно договаряне. Създават се „квазисиндикати”, т.е. сдружения на атипични работници или самостоятелно заети ,
като тези сдружения търсят легитимност и признаване от страна от
сдруженията на работодателите и политически власти, Колкото по-бързо
реагират традиционните синдикати, толкова по-добре за тях.
Г. Полша: добри практики на привличане на синдикални членове
Членство на самонаети /свободни професии в синдикатите

45

През 2017 година е създаден синдикатът на сертифицираните преводачи в
Полша. Неговите членове не са заети в едно предприятие или сектор, а са
разпръснати в цялата страна и работят на свободна практика. Мотивите за
създаване на този синдикат са породени от необходимостта да се решават
ежедневни проблеми на условията на труд и тарифите на заплащане.
Например, официалните тарифи не са увеличавани в продължение на 14
години. Преводачите се чувстват несигурни за бъдещата си заетост и поради
дигитализацията .
В случая задачите на синдиката са да представлява своите членове пред
законодателните органи и публичната администрация,
както и пред
работодатели/ възложители на поръчки, основно за тарифите на заплащане и
условията на труд. Обединяването е на териториален принцип. В рамките на
две години този синдикат е постигнал някои важни резултати-най-вече са
увеличени официалните тарифи за преводи, като увеличението е влязло в сила
през 2019. Изградени са структури ,провеждат се събрания.
В същото време се очертават трудности в привличането на нови членове,
което се отнася до синдикатите като цяло.Основни причини за това, според
представители на този синдикат са наследеният
негативен имидж на
синдикатите, продължаващото им. обвързване с „казионност” в публичното
пространство и в представите на редица хора, особено от високо образованите
групи, както прекомерната политизация на двата основи синдиката в Полша.
Д.Чехия:добри практики на адаптивност на синдикатите
Д1. Членство на самонаети
В чешкия кодекс на труда няма ограничения за членство в синдикатите за
самонаети. В редица случаи самонаетите не могат да членуват в
работодателски организации, тъй като нямат средства и капацитет за това.
Някои синдикати използват вече практики на привличане на самонаети.
Проблемът е , че засега за самонаетите не може да се формулира специфичен
начин на договаряне на цената на техния труд и условията на работа с
възложителите им (като алтернатива на колективното договаряне). За някои от
самонаетите членството в синдикатите представлява интерес, до колкото чрез
синдикатите те могат да бъдат представлявани пред държавата и
работодателите при подготовка на ново законодателство, което ги засяга и по
този начин да оказват влияние, също и да получават адекватна и своевременна
информация за промени.Въпреки това привличането на самонаети според
експертите от синдикатите не може да компенсира намаляването на общата
численост на синдикатите.
Д 2. Анонимно членство/групово представителство
Тази практика се използва през последните години с цел да се
предотврати груба и неоснователна намеса на работодателите при създаване
на нови синдикални организации. Така например уставите на някои синдикати
дават възможност за представителство на работници, които не искат да
демонстрират пред работодателя си, че са създали синдикална организация.
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Например уставите на някои синдикати(като този на металоработниците-KOVO)
дават възможност на работници от предприятия без синдикални организации
да се обърнат към регионалните офиси на този синдикат и да поискат да бъдат
представлявани.Това е на практика признаване на индивидуално членство,
въпреки че уставът изисква да има поне трима работници от конкретно
предприятие(колкото е и изискуемият брой за създаване на синдикална
организация според кодекса на труда).Синдикатът чрез централните си или
регионални органи вече има право да представлява тези работници, без да ги
назовава. Този начин на организиране и представителство е по-лесен и бърз,
тъй като не изисква формалното създаване на синдикална организация в
предприятието, а представителство пред работодателя се осъществява от
професионални синдикалисти.
Въпреки че някои работодатели се съпротивляват на този подход и дори
поделение на корейска многонационални компания е завело иск срещу
синдиката, съдът е приел че това „групиране” следва да се счита за
равностойно на синдикална организация и работодателят е длъжен да го
признава. Според данни на KOVO такова групиране и представителство чрез
структури извън предприятията действа в 70 компании и обхваща 3000
работници.
Д3.Виртуални или „тайни” синдикати
През последните две години се практикува набиране на синдикални
членове чрез Интернет и социални мрежи, като им се предлагат и различни
финансови бонуси като нови членове. Въпреки че според кодекса на труда
трябва да има поне трима основатели на синдикат, никъде не се изисква да се
посочват имената им. При такъв начин на формиране работодателят се
уведомява , че има синдикат, като доказателства не се изискват. „Виртуалните „
синдикати обаче не участват в колективните преговори в предприятията.
Съпротивата на работодателите срещу подобни синдикати се основава
на техни мнения, че такива анонимни синдикати могат да имат достъп до
фирмена информация, която по правило не се предоставя публично и по този
начин да бъдат използвани за индустриален шпионаж или да нарушават
социалния мир с цел да помагат на конкурентни фирми. Подобни синдикати са
и застрашени от съдебни дела по посочените вече причини.
2.Социално партньорство, колективно договаряне : нестандартни
решения на традиционни и нови проблеми
Както вече е посочено, опитът в областта на индустриалните отношения,
социалния диалог и колективното договаряне са предпоставка за
продължаващо развитие на успешни модели и добри практики, в т.ч. и за
решаване на традиционни проблеми и договаряне на параметри на различни
аспекти на трудовите отношения и условията на труд.
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2.1.Италия: Нови колективни трудови договори след дълги преговори:
Нов колективен трудов договор отбелязва повратна точка в
индустриалните отношения в металообработващия сектор.На 25 ноември 2016
г. след продължил години трудов спор социалните партньори в
металообработващия сектор подписват нов национален трудов договор.
Подписването на новия договор идва след седем години разногласия, а
предходният договор е подписан без съгласието на синдиката с най-голям брой
членове в сектора – Федерацията на белите и сините якички в
металообработването(FIM-CGIL). След една година усилени преговори през
2016 г. се подновява със срок до 2019 г. предходният национален колективен
трудов договор. Новият национален секторен колективен договор изглажда
част от спорните моменти като въвежда определени експериментални
механизми за определяне на заплатите, включително социалните обезщетения.
Той също така подготвя почвата за бъдещи преговори относно правилата за
колективно трудово договаряне.
Обичайно един от най-противоречивите въпроси е този за начина, по
който се определя повишаването на заплатите. Според правилата, приети през
2009 и 2012 г., всички работници и служители имат право на повишаване на
заплатите на базата на очакваните изменения на Хармонизирания индекс на
потребителските цени като се изключва ефекта на вносните енергийни
продукти. В знак на несъгласие работодателските организации настояват за
база да се използува действителната стойност на индекса като се изключва
ефекта на вносните енергийни продукти. В допълнение тези организации
предлагат повишаването на заплатите да не обхваща работниците, които
получават бонуси или надбавки за добра работа, съгласувани на ниво
предприятие или в индивидуален порядък.
В новото споразумение, синдикатите приемат очакваната инфлация да
се замести с действителната. По този начин се изглаждат противоречията и
споровете относно стойностите на инфлацията.В частта за обхвата на
повишението на заплатите синдикатите отстояват тезата, че предлаганите
промени ще обезсмислят националното ниво на колективно трудово
договаряне тъй като само 5% от работниците получават минималната заплата,
определена от националния секторен колективен трудов договор в
металообработването. Според постигнатия компромис повишаването на
заплатите съгласно новия договор ще се добави към вече постигнатите на ниво
предприятие или индивидуално равнища преди 2017 г., но ще отчете тези,
направени след 2017 г.
Ефектът от новите договорености следователно ще зависи от
договарящата сила на страните по преговорите на ниво предприятие. Те могат
да стимулират сключването на нови споразумения в тези компании, които
досега са били обхванати само от националния договор. В същото време те
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биха могли и да ограничат повишаването на заплатите в тези предприятия
където вече е имало сключени колективни трудови договори.
Съгласно новото споразумение очакваният среден размер на
увеличението на заплатите е само 51 евро на месец за 2019 г. – това е далеч
под постигнатите нива в други сектори. В същото време обаче тази сума ще
бъде допълнена с още 40 евро под формата на частни социални плащания.
Сумата се разпределя между финансиране на допълнително обучение,
повишаване на работодателската вноска на паритетни начала в частни
пенсионни и здравни фондове и гъвкави обезщетения.
Новото секторно колективно споразумение въвежда за първи път
индивидуалното право на постоянните работници за професионално обучение
в размер на 24 часа (16 от които са платени от работодателя) за период от три
години. Работниците могат да изберат да се включат в обучение, организирано
от фирмата, в обучение по линия на фонда за секторно професионално
обучение или организирано от други лицензирани доставчици на подобни
услуги. Това право е в допълнение към вече съществуващото право на 150
часа платен отпуск за участие във формално образование и курсове.
Работодателските вноски в частни пенсионни и здравни фондове на
практика се увеличават двойно. Включването в частен пенсионен фонд все още
е доброволно, но всички работници имат право на обезщетения от здравните
фондове. Това се отнася и до зависимите членове на семейството – при
условие, че работниците също внасят полагащата им се за тях вноска.
Накрая, по силата на новия договор компаниите са задължени да
гарантират, че ще осигурят широк набор от допълнителни гъвкави обезщетения
за сумата от 200 евро на година през 2019 г. Това е нещо съвършено ново за
системата на индустриални отношения в Италия доколкото подобни плащания
(ваучери за храна, образователни услуги или здравни грижи) са били
предоставяни едностранно от работодателите или по силата на споразумения
на ниво предприятие.
Договореностите за всички тези плащания дават възможност за нетно
увеличение на заплатите, което е малко над постигнатите в други сектори. Те
също намаляват данъчната тежест върху заплатите. Това се отнася за
данъците върху доходите, вноските за социално осигуряване и корпоративния
данък. В същото време те биха могли да се отразят негативно на публичните
финанси.
В частта за здравето и безопасността на труда страните се договарят да
се подобри обучението на работниците в тази област. Подобрява се
възможността за достъп на работниците до съответните документи. Страните
се договарят също да създадат национален комитет на паритетен принцип за
подобряване на правилата и обучението, както и да следи злополуките в
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сектора. Националното споразумение затвърждава правата на работниците в
големите компании да участвуват в консултации, които засягат заетостта и
организацията на работата, както и участието в изпълнението на обществени
поръчки.
2.2. Професионално образование и обучение.
Макар и сравнително нов аспект в социалния диалог и колективното
договаряне, въпросите на професионалното образование и обучение
присъстват успешно в практиките на редица страни.
Колективното договаряне на секторно и фирмено ниво играе важна роля
за насърчаването на професионалното образование и обучение(ПОО).
Следните проблеми са заложени, а именно:


степен на централизация или координация на цялата система за
ПОО;



организиране на действията, извършвани на всяко ниво;



мерки за прилагане с цел да се гарантира, че работодателите и
служителите се възползват от ПОО, което може да надвиши
национални разпоредби;



покритие на служителите чрез колективно договаряне.

Нива и централизация на колективното договаряне на ПОО
Държавите могат да бъдат
двустранното договаряне на ПОО :







групирани

по

следния

начин

според

Нивото на компанията доминира - или защото нивото на компанията е
основното ниво на договаряне в страната (Унгария, Латвия,
Обединеното кралство) или договарянето на механизми на ПОО на
практика е най-разпространено на ниво компания (Австрия, Литва,
Словакия) независимо от националните колективни трудови договори;
Секторно ниво доминира - Германия;
Доминиран от междусекторни национални споразумения - социалните
партньори регулират главно въпросите на ПОО на междусекторно ниво в
Белгия, Финландия, Ирландия (чрез участието им в Skillsnet); в
Люксембург, Норвегия и Португалия се изпълнява
както на
национално, така и на фирмено ниво или директно на последното ниво;
Национални секторни колективни трудови договори - те са широко
разпространени в България, Дания, Италия, Холандия и Испания; те
също се срещат в Гърция, Румъния и Словения. Националните
споразумения
обикновено
поддържат
договорените
клаузи
междусекторно ниво, с известна адаптация за хармонизиране на
секторните особености. Националните споразумения обикновено
напускат широк обхват за регулиране на ниво компания, особено за
консултации.
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.А.Италия
. Сред практики за сектори и/или региони могат да се посочат създадени
от партньорите или с тяхно съдействие училищата за обучение, създаден на
ниво регион/община в строителната индустрия
Най-забележителните примери са
създаване и управление на
двустранен фонд за професионално обучение в индустриалния квартал за
текстил в централния град Прато в Тоскана и двустранният орган за
насърчаване обучението в туризма в североизточния град Венеция.
Б.Литва
В предприятията „ Григискес “, е подготвен план за обучение на
персонала. Направен е анализ на потребностите от умения. Обучението се
състои от няколко части; когато в предприятието влиза нов служител, той се
обучава съгласно изпитателния процедура. През последната година са
назначени 116 нови служители. По-късно, след изясняване на потребностите от
обучение за новата година, се подготви план за обучение, който се разглежда и
преразглежда в сътрудничество със синдикалната организация. Планира се
продължение за внедряването на продължаващото обучение във фирмата. Ще
се подготви модел за оценка на служителите, консултиране, планиране на
приемствеността, развитие на екипа и подкрепа, подобряване на културата на
организацията.
В предприятието „ Силутесбалдай “ са
колективен трудов договор:

включени

нови клаузи в

 Предприятието организира обучение на персонала и преквалификация,
обучение на персонала за ориентиране към потребностите на
предприятието и разпоредбите, засягащи предприятието. Обучението се
ръководи от разработена програма за обучение на предприятието;
 Предприятието се задължава да заплаща минималната работна заплата
на работещите учащи от висшето образование, колежите, които не са в
просрочили срока на обучение, ако работникът или служителят има наймалко две години трудов стаж в предприятието;
 При прекратяване на трудовия договор на служител, средствата, които са
похарчени за неговото обучение, професионално развитие, стажове се
приспадат от заплатата на служителя за последната година на работа и
трябва да бъдат върнати на фирмата;
 Два пъти годишно, след провеждане на производствено обучение,
служителите повишават своята квалификация..
В .Румъния
 В някои икономически сектори с висок мобилност и добре
идентифицираните
професионални
профили
се
опитват
да
възпроизведат модела на италианската строителна индустрия-т.е.,
създаване на двустранна основа на училища за професионално
обучение :в община/регион.
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Г. Обединено кралство
Сред децентрализираните системи колективното договаряне на ПОО се е
увеличило значително във Великобритания поради поредица от мерки,
включени в правителствената стратегия, насочени към насърчаване на ПОО и
ученето през целия живот. Тези мерки включва включването на ПОО сред
темите, представени за консултация със служителите, създаването на синдикат
представител на служителите в професионалното обучение със значителна
финансова подкрепа и насърчаване на предоставяне на широка подкрепа за
обучението
компании, инвестиращи в ПОО. Тази инициатива гарантира
координация между националните и регионалните стратегии и нуждите на
работодателите и служителите на ниво компания.
.2.3.Работно време
Друг традиционен, но недостатъчно използван в преговорите аспект е
работното време.В новите условия нарастват предизвикателствата към
работното време, особено в контекста на интензивността на труда, стреса и
съчетаването на трудов и личен живот. Освен това често намаляването на
работното време в следствие кризи, спад на поръчки и др. се използва от
работодателите като алтернатива на съкращенията, но придружено с
намаляване на възнагражденията. Стремежът да бъде избегнато това е
предизвикателство за синдикатите.
А.Испания
Интересен е случаят с компания ,която предлага мобилни услуги за
извършване на ремонти по домовете, като те използват ИТ средства (таблети и
мобилни телефони) за връзка и приемане на поръчките. Там възниква спор за
изчисляването на работното време, като работниците и синдикатите настояват
за включване в него времето от къщи до офиса, тъй като трябва да вземат
материали и инструменти, времето между различните обекти и времето за
връщане, с отново посещение на офиса, за да оставят материалите
Според работодателя времето от къщи до офиса (което се извършва със
служебен автомобил) и времето за връщане не би следвало да се счита за
работно, също и времето между офиса и отделните обекти и между самите
обекти ,тъй като „това е време за почивка”.Въпросът е относен до съда, освен
това е поискано и мнение на съдебни служители от ниво ЕС. В резултат на това
има становище, че времето от офиса до отделните обекти и между тях следва
да се счита за работно време, тъй като по пътя между отделните обекти
работниците получават по електронен път нови поръчки, в някои случаи са ги
получили и още докато се намират на предишния обект. Приема се, че щом
работникът вече е получил поръчката, неговото пътуване до обекта следва да се
приема за работно време.
Б.Чехия :колективно договаряне на намаляване на работното време без
това да се отразява на възнагражденията
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През последните години в Чехия текат дискусии за намаляване на
работното време, без това да се отразява върху заплащането и без да е
породено от икономическа криза. Като цяло становището на синдикатите и на
работниците е, че в Чехия се работи по-дълго време в сравнение със страните
от ЕС.Работодателите по принцип не са особено въодушевени от тези идеи,
тъй като вече и в тази страна се наблюдава недостиг на работници и
специалисти. Въпреки това повечето работодатели са склонни да водят
подобни преговори в бъдеще, ако има тенденции на повишаване на
производителността на труда.
В същото време в редица чешки компании има данни за намаляване на
работното време, най-вече в следствие договаряне на такива условия в
колективните трудови договори. В над 90 на сто от колективните трудови
договори в предприятия за 2019 година са договорени някакви допълнителни
условия за работното време, като в над 62 на сто от тях режимите на работно
време са универсални-за цялото предприятие. В близо 77 на сто от
колективните трудови договори, в които режимите на работно време са общи за
предприятията, е договорена продължителност на работното време от 37, 5
часа за седмица.
Ситуацията
е различна за различните сектори.В някои сектори и
предприятия от тежките индустрии по начало работното време е намалено още
през 80-те години на миналия век поради промени в законодателството. В
сегашния период, в редица от тези предприятия има съществено подобряване
на условията на труд в резултат на използване на нови технологии и техника,
което вече не изисква намалено работно време поради спазване инструкции за
безопасност и здраве при работа. Въпреки това много от тези компании са
запазили намаленото работно време, преминали са на едносменен режим на
работа и са разпрострели намаленото работно време и спрямо
администрацията и инженерно-техническия персонал.Това се отнася за някои
металургични компании. Например, в такава компания в Острава, с наети 6200
работници колективният трудов договор предвижда работна седмица от 37,5
часа за всички, с изключение на персонала в поделението за производство на
кокс, където работното време е дори по-кратко-34,25 часа на седмица.
Намаленото работно време се прилага от 90-те години на миналия век.
Въпреки че тази компания сега също изпитва недостиг на работници,
управляващият екип не е предлагал мерки за удължаване на работното време
до законните 40 часа на седмица за едносменен режим на работа.
Подобен е случаят с компания за производство на плоско стъкло
(предназначено за автомобилната индустрия и строителството),
с 1120
работници, в която също е договорено седмично работно време от 37,5 часа,
Този режим се прилага от 2001 година и се отнася за всички работещи в
компанията. Разбира се, подобна практика изисква сериозни мерки за
подобряване организацията на труда и производителността, управление на
работните смени, както и голяма гъвкавост при планирането на отпуските и
реакции при излизане на част от работниците в отпуск по болест. За да се
осъществи тази организация са наети петима нови специалисти(главно за
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планиране и организация на труда в департамента по управление на човешките
ресурси), но това е увеличило минимално разходите за персонал. Въпреки че
тази компания също изпитва недостиг на подходящи работници, текучеството в
нея е слабо и като цяло намаленото работно време се възприема като бонус.
По същия начин в електронен магазин за контактни лещи и аксесоари
работното време е намалено до 7 часа дневно, като мярката е приложена за
всичките 70 работници и специалисти от април 2019г.По същия начин това се е
осъществило с промени в организацията на труда и не е довело до намаляване
обема на работа, с малки изключения, които могат да бъдат неглижирани.
Според директора на предприятието 8 часовият работен ден е анахронизъм.
2.4. Промени в работното място и организацията на труда.
Нов момент в трудовите отношения са възможностите за мобилна работа и
работа от разстояние, както и разширяване използването на традиционната
надомна работа.Въпреки че част от новите моменти са породени от
техническите и технологични промени, работата от дома и от друго място не са
непознати за трудовите отношения,.Сега обаче тяхното използване придобива
нови измерения и е нов аспект във взаимоотношенията работник-работодател
и синдикати-работодатели.
А.Естония: междусекторно споразумение за дистанционна работа
През юни 2017 г. социалните партньори са скключили рамково споразумение
в областта на дистанционната работа. Споразумението се налага поради
няколко причини. Първо, около 20% от служителите са работили отдалечено в
Естония през 2015 г. и се очаква този брой да се увеличи в бъдеще поради
технологичното развитие и новите форми на работа, които зависят по-малко от
конкретно работно място, а по-скоро от
достъпа до Интернет. Второ,
съществуващото законодателство не предвижда достатъчно регулации,
свързани с работата в мрежа. На трето място, целта е да се приложи
рамковото споразумение на ЕС в областта на дистанционната работа (2002 г.).
Като цяло споразумението възнамерява да смекчи рисковете и страховете,
свързани с работата в работна среда между работодатели и служители, и да
насърчи тази форма на работа. Предлагането на възможности за работа извън
помещенията на работодателите се очаква да повиши конкурентоспособността
на работодателите, както и мотивацията и способността на служителите да
балансират работата и личния си живот, което е особено важно за родителите
с малки деца, хората, живеещи в селските райони и хората с увреждания.
Тъй като Естония е изправена пред предизвикателства, свързани с
демографските промени и застаряването на населението, работодателите все
повече се сблъскват с проблема с намирането на квалифицирани работници.
Следователно предлагането на гъвкави условия на труд, като например
дистанционната работа, е един от начините те да бъдат конкурентни и да
намират служители. Целта на споразумението е да се установят стандарти и да
сложи основите, върху които се изграждат и основават добрите практики.
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Споразумението включва няколко „правила” за работата от разстояние, като
се посочва, че::дистанционната работа е доброволна и се основава на взаимно
споразумение, което може да бъде отменено; всички работници със сходни
отговорности трябва имат равни възможности за работа от разстояние; както и
че работещите дистанционно имат същите права като другите служители.
Също така, работниците, които работят дистанционно получават работното си
оборудване от работодателя и те трябва да го използват в съответствие с
правилата и указанията, определени от работодателя.
В допълнение, работникът не трябва да бъде засегнат от
никакво
намаление на доходите си поради дистанционната работа, което означава
например, че всяко увеличаване на разходите, свързани с пътуването до
работното място, следва да бъде възстановено от работодателя, ако е
направено за изпълнение на работни задачи. Друго правило е свързано с
работното време, като се посочва, че в съответствие със задачите работникът
трябва да бъде свободен да избира работното си време.
Освен това мобилните работници имат същите права: да участват в
обучения, свързани с работата; имат достъп до информация относно заданията
и достъп до редовни срещи, да избират свои представители; да бъдат
номинирани на избори; да бъдат третирани като редовни колеги и да не се
чувстват изолирани от други служители.
За работодателите най-проблемната част от работата от разстояние е
свързана с проблемите на здравето и безопасността и по-конкретно как да се
гарантира здравето и безопасността на работниците, когато работят извън
помещенията на предприятията. За да се справят с това, социалните партньори
се съгласяват, че работещите от разстояние трябва да спазват правилата за
здраве и безопасност, определени от работодателя, и че работникът, който
работи, винаги отговаря за спазването на правилата за здраве и безопасност,
определени от работодателя. Накрая, представители на работодателя и на
работниците ще може да проверява дали служителят спазва правилата.
Б.Франция :промени в законодателството и влияние върху КТД
Осъществени са допълнения на законодателството през 2017 година,
което обръща внимание на работата от разстояние.Допълва се ,че такъв тип
работа може да бъде въвеждана, без никакви промени в трудовите договори,
чрез споразумения със синдикатите или КТД, или чрез харта, ако в
предприятието няма синдикат.На практика, това има важно значение за
развитието на колективното договаряне: в много КТД са дефинирани квоти за
дни за работа от разстояние или специфични случаи, когато такъв режим на
работа може да бъде предложен от работниците или да бъде разширено
приложението му (при хора с увреждания, временни лични проблеми, като
заболявания или заболявания на роднини и др.).
2.5. Съвместяването на трудов и личен/семеен живот
В по-широк контекст това е също сравнително нов аспект в предмета на
индустриалните отношения и колективното трудово договаряне. Вече се
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използва в редица компании –както едностранно, по решения на органите за
управление, така и след консултации с представители на работниците (в т.ч.
синдикати и други работнически представители), така и все повече чрез
колективно трудово договаряне.
А. Словения: колективно споразумение за гъвкави работни режими в
търговския сектор
В сектора „Търговия на дребно и търговия на едро оперират 15 372
компании, като 85 са с повече от 250 души наети. В търговията често се
определят работни часове и дни, които включват неделя или държавни /
законоустановени празници, които затрудняват работниците с деца да
съчетават семейството и работата. Съюзът на работниците в търговския
сектор, Словения (SDTS) се е справил с този въпрос на работното време.
Колективният договор, подписан през 2006 г., ограничава броя на неделите, на
които работникът може да бъде помолен да работи до два дни в месеца и
максимален брой от 26 недели през годината. Предвижда се и работодателите
да не предлагат на бременни или кърмещи работнички да работят в неделя,
както и на работници, които имат деца до навършване на възраст 3 год. на
детето, на самотни родители с болно дете (в последните два случая обаче
работниците могат да работят в предвидени недели, ако дават писменото си
съгласие). Същият колективен договор прилага такива ограничения по
отношение на работата в почивни дни (за родители с деца, по-малки от 3
години, по време на бременност или при грижи за болно дете) и е забранено
работникът да бъде помолен да работи поне за 5 законоустановени празници (1
януари, 1 май, 1 ноември, 25 декември и Великден).
Въпреки тези договорености, работодателите притискат работниците да,
се съгласят да упражняват труд и през почивните дни. Това води до ескалация
на проблема, затова Конфедерацията на синдикатите в Словения решава да
осъществи преглед на въздействието на съществуващия колективен договор и
е поискала пълна забрана за работници с деца под тригодишна възраст да
работят
в неделя и публично /законоустановените празници. Новото
предложение е проверено и обсъдено от т.нар „Републикански комитет“, който
обединява
представители
на
съюзите
на
съответните
компании.
Окончателното предложение за колективен договор е отхвърлено от
синдикалните членове, при което водещият преговарящ от страна на
синдикатите изпраща писмо до работодателите, изброяващо точките, които не
могат да бъдат приети. В крайна сметка работодателите приемат тези точки,
което включва увеличение на заплатите за работа в неделя (от 5,40 евро на
час на 6,05 евро) или 100% от основната заплата, ако е по-висока Приета е ,и
забраната за работа през всички официални празници, както и ограничаването
на работата в неделя до 20 годишно и две на месец.
Така Синдикатът на работниците в търговския сектор на Словения
(SDTS) и Словенската камара на търговията (TZS), Асоциацията на
работодателите в Словения (ZDS) и Търговско-промишлената палата на
Словения (GZS). са подписали споразумение през 2018 г.Основни разпоредби
на споразумението включват
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• Ограничава работата в неделя и забранява работата по време
държавни и / или законоустановени празници за всички работници;

на

• Редовите работници не могат да работят повече от 2 недели месечно и
не повече от 20 недели в годината;
• Работата в неделя е забранена за работници, които се грижат за деца
до 3-годишна възраст, бременни работнички или такива , които кърмят бебета,
както и за работници - самотни родители, които се грижат за тежко болно дете
или дете с физически или психически увреждания;
• Работата в неделя може да се извършва от работници, които се грижат
за деца до 3-годишна възраст, ако работникът изисква и подпише съгласие за
това (подписът може да бъде оттеглен по всяко време);
• Съществува пълна забрана за работа на 15 публични и / или
законоустановени празници;
• Ако работодателят наруши споразумението относно защитените
категории, за работа в неделя и празници, той ще трябва да плаща на
работника 500% от месечната основна заплата на работника.
Б. Словения: колективен трудов спор и колективно споразумение за
разрешения за работа и срок за работа в полицията
Първоначалните разговори между словенското правителство
и
полицейския синдикат на Словения (PSS) през 2012 г. започват, като
министерството на вътрешните работи отказва да изобщо да преговаря. През
това време, правителството въвежда мерки за икономии, свързани с кризата,
които тласкат заплатите надолу. Синдикатът PSS е загрижен, тъй като тези
мерки засягат и някои придобивки на служителите, като например схеми за
възстановяване(рекреация), които работещите в полицията, предвид
естеството на своята работа, използват значително повече от заетите в
другите дейности на публичния сектор. Освен това, много полицаи, жени и
мъже, искат по-добри родителски права, за да могат да бъдат по-често с
децата си. По този начин въпросът за помирение става много важна част от
преговорите, след като полицаите офицери често са преместени или настанени
далеч от сегашното си място на работа. Допуска се преместване на повече от
70 км от обичайното си място на работа. Когато правителството/,
министерството отказва да договаря, синдикатът решава да започне стачка,
трудно спечелено право, което е предоставено, със „Закона за стачка от 1991
г.“ . Ударната акция е подкрепена от 80% от членството на синдиката. Стачката
е обявена 10 дни преди да започне.
Докато колективен трудов спор, започнал с искания, свързани със
заплатите, продължава почти година, при ефективни стачни действия относно
съвместяването на трудов и личен живот, са необходими само четири дни, за
да се забрани прехвърлянето на работното място за родители с деца на
повече от 30 километра от домовете им. Заплахата от стачка и самата стачка
се оказват в основата на постигнатите договорености.
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Освен това има нерешени проблеми, които предстои да бъдат
договорени. Те включват оценка и насърчаване на жени, които са били в отпуск
по майчинство и родителски отпуск, който е средно една година. През тази
година жените не участват в годишното представяне за оценка, която е важна
стъпка за повишение. По-нататъшните въпроси за преговори включват и погъвкаво работно време за работещите родители в полицейската
администрация и разпоредби, които регулират отпуските на лицата, полагащи
грижи. Отпускът на полагащите грижи за болно дете е достатъчно
продължителен и се определя чрез болнични листове. Наредбата обаче не се
разпростира върху грижите за възрастни болни и зависими лица. Това е
въпрос, който остава приоритет в дневния ред на синдикатите в Словения.
Споразумението е подписано от : Полицейския синдикат на Словения
(PSS), Синдиката словенските полицейски служители (SPS);, както и от
Правителството на Република Словения ( в лицето на Министър на вътрешните
работи), като работодател през 2012 год. Основните разпоредби включват:
• Родителите на деца, които ходят на училище могат да вземат поне 10
дни от годишния си отпуск по време на училищните ваканции. В случая от това,
че и двамата родители са полицейски служители, те имат право да ползват
годишния си отпуск едновременно;
Специална родителска защита:
• Родителите не могат да бъдат настанени или прехвърлени на повече от
30 км от текущото място на работа до друго звено до момента на навършване
на 7 години от детето- това важи за един от родителите на полицейското
семейство и в случай на самотни родители;
• Това право е гарантирано и на служителя, който се грижи за дете или
възрастен член на семейството с тежко умствено или физически увреждане;
• Гарантирано право да не се работи след 15:30, за определени
категории, освен ако въпросният служител не даде съгласието си за различни
работни условия. Тази защита е гарантирана за бременни и кърмещи
работнички и онези работници, които се грижат за дете до 3 години, а в случай
на семейство с един родител ако детето е под 7 години. В случай, че и двамата
родители са полицейски служители, това право може да бъде упражнено от
един от родителите.
Въпреки, че клаузите от споразумението, които засягат
заплати,
надбавки и бонуси не е спазено от държавата и води до съдебни действия,
разпоредбите за баланса между професионалния и личния живот са успешно
приложени.
.2.6. Специфични работодателски действия в областта на диалога на равнище
компания, колективен трудов спор и възстановяване на баланса.
Струва си да се разгледа и как реагират синдикатите в ситуация на
работодателски натиск за ограничаване на техните правомощия, което се
случва все по-често
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Италия –схемата „Фиат”-тотална дезорганизация и синдикален
отговор
Компанията Фиат напуска работодателската организация и организира
преговори на ниво компания, като само два от синдикатите участват(без
секцията на Синдиката на металоработниците към Общата италианска
конфедерация на труда- CGIL). Освен това работодателят се опитва да наложи
безпрецедентни правила, според които синдикатите се признават като
представители на работниците не според тяхната численост и влияние, а
според това дали са готови да подпишат това споразумение. Организира се и
фирмен „референдум” за одобряване на нова система на организация на
труда, работни смени и продължителност на работно време. Заявката на
работодателя е, че ако това не се одобри , ще се затвори предприятието. В
подписания КТД силно се ограничава правото на стачка, като има предвидени
санкции за синдикатите и отделните работници, ако го нарушат.
В същото време синдикатът CGIL организира кампания и се обръща към
съда за различни случаи в поделения на ФИАТ във връзка с непризнаването им
(тъй като не са страна по подписаното споразумение) и ограничаване правото
на стачка. Синдикатът печели множество дела срещу Фиат, заведени заради
нарушения в различни поделения. .В резултат на това Фиат е санкциониран от
Коституционния съд на Италия, като се приема че въведеният модел е
противоконституционен, след което клаузите в споразумението, които
нарушават закона са на практика отменени.
3.Социалният
диалог
и
колективното
трудово
договарянепредизвикателства на новите технически и технологични решения:
цифровизация/дигитализация, Индустрия 4,0 , он-лайн платформи и др.
.Едно от основните предизвикателства пред социалния диалог,
индустриалните отношения и колективното трудово договаряне са свързани с
цифровата икономика(дигитална икономика), в т.ч. , преходът към Индустрия
4,0, разширяване използването на он-лайн платформи за наемане на
работници за определени временни дейности или работа на „парче” и редица
други аспекти на промените в бизнес моделите, формите на заетост и
трудовите отношения ,настъпващи под въздействие на промени в техниката и
технологиите, най-вече масовото използване на дигитални технически
средства, технологии и системи за комуникация. Някои от най-важните аспекти
засягат възможностите за набиране и организиране на работниците в
синдикати, най-вече работещите от разстояние, мобилните работници и
наетите чрез он-лайн платформи за работа.
3.1. Опити за организиране на атипични работници (наети и работещи чрез
он-лайн платформи и други , ралотещи чрез Интернет
А. Белгия
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В Белгия посоченият вече съюз на самонаети /фрилансери SMart също е
разширил членския си състав и спрямо работници
в доставката и в
транспортния сектор в условията на платформената икономика, като договаря
по-добри условия за работа за куриерите за доставка на храна. Като в резултат
на това редица куриери изследват през последните години потенциала за
създаване на a платформа- кооперация.
Б. Германия и Швеция
През юни 2016 г. в Германия и Швеция германският синдикат IG Metall и
шведският синдикат Unionen сключват партньорство за проследяване и
оценка на работата на цифровите платформи, за да се предвидят промените,
предизвикани от новата икономика, и да се разработят цифрови инструменти за
синдикална комуникация с цел организиране на самостоятелно заетите лица и
работещите в условията на работа „в тълпа” (crowdworkers). Така създаденият
достъп до синдикалната платформа е транснационален и насочен към
работещите отвъд националните граници.
В Германия се сключва браншово споразумение относно мобилния
труд, което отчита новите условия на заетост: дистанционна работа, мобилна
работа, работа от вкъщи.
В.Италия
В някои предприятия в Италия синдикатите договарят споразумения за
нетипичните работници, предвиждащи гаранции в областта на социалното и
здравното осигуряване, до този момент запазени само за традиционните
служители, както и подходяща правна помощ.
Г. Нидерландия
По същия начин, Нидерландия, страна, която преживява бърз растеж от
2008 г насам на самостоятелната заетост, вече отчита сравнително добри
резултати относно навлизането на синдикатите в онлайн пространството. Това
е принцип, който синдикатите много добре познават, просто трябва да намерят
подходящия начин и време, за да го приложат в онлайн трудовите пазари
Д. Франция
Първият синдикат, който започва да включва работници, които не са
типичните наемни работници на заплата е UNSA през 2015 година. Вече всички
представителни синдикати са отворени към такъв тип работници. Френската
демократична конфедерация на труда (CFDT) e организирала синдикална
„платформа”, която предлага услуги като водене на счетоводство, гражданско
застраховане и социално осигуряване, здравно осигуряване, трудово-правни
консултации.Някои синдикати се ориентират и към предлагане на минимални
тарифи за възнаграждения.
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Провеждат се и дебати (чрез он-лайн мрежа) за развитие на социалния
диалог за работещите чрез он-лайн платформи, като в него участват
представители на споделената икономика, дигиталните фирми, кооперациите ,
синдикатите, изследователи, експерти и други обществени „актьори” и
заинтересовани страни.Създадена е мрежа, като през 2017 година в нея са
включени над 700 заинтересовани страни и лица.
Представителството на тези работници е ключов въпрос, като
осъществяването му е трудно.Обсъждат се варианти да бъдат представлявани
на секторно и /или териториално равнище. Предвижда се организирането на
избори, като работниците ще гласуват по-скоро за организация, която да ги
представлява, отколкото за лице, като представителните синдикати ще
предлагат свои кандидати на секторно равнище и /или териториално равнище.
Представителството на работодателите е още по-сложен въпрос и ще се
обсъжда в бъдеще.
Провеждат се и дебати за частично здравно осигуряване на тези
работници, като основният въпрос са гъвкавите схеми, с оглед различните
режими и статуси на работа (непълен работен ден с друга работа, студенти,
пълен работен ден и др.).Синдикатите трябва да имат водеща и посредническа
роля чрез услуги, като компаниите и организациите от някои сектори могат да
предлагат и ваучери за случайни работници.В перспектива, здравното
осигуряване може да се включи в индивидуални сметки за дейността, които да
включват финансиране за всички права.
3.2.Секторни измерения- на социалния диалог и колективното договаряне в
условия на дигатализация
А.Финанси(Австрия Дания, Естония, Испания, Португалия)
Петте избрани практики засягат глобални мултинационални банкови
корпорации, които оперират във финансовия сектор, предлагайки голям набор
от финансови продукти и услуги. Всички са частни субекти, с изключение на
португалската компания, която е държавна компания. Петте проучени компании
са изправени пред технологични процеси на трансформация, които до известна
степен са често срещани във финансовия сектор (дигитализация, FinTech
индустрия и др.). Тези трансформации водят до промени в работните места и
уменията, които са необходими (аспект, обсъден в португалски случай) и
отчасти благоприятстват разработването на нови подходи за организация на
труда, разчитащи на гъвкави условия на работа.
Новият подход за организация на труда не се прилага за всички работници
и отдели, поне в някои от изследваните компании. Случаите от Испания и
Португалия разкриват, че по-голямата част от работната сила (заета в клонове
и др.) все още са обект на по-традиционни стилове на организация на работа.
Технологичната трансформация също е предпоставка за появата на нови
бизнес модели във финансовия сектор, които в някои случаи произтичат от
процесите на сливания и преструктуриране. В Австрия компанията е
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възложила някои услуги на подизпълнители и е намалила броя на персонала.
В компании от Испания и Португалия през последните години са въведени
сливания (само Испания) и сериозни корекции в заетостта. Случаите в
Испания и Португалия са повлияни както от технологичната трансформация,
така и от икономическата криза, която засегна дълбоко сектора.
Описание на практиките
В Австрия, Дания и Естония изследваните случаи се занимават с
изключително важна тема във финансовия сектор: прилагането на нови
принципи на организация на работа, които съчетават „офис, базиран на
проекти“ или „отворен офис“, предназначен да спести разходи, с гъвкава
виртуална работни условия.
В Австрия в проучваната компания се предлагат редовно договорености
за дистанционна работата от 90-те години на миналия век. Въпреки това, малка
част от служителите използват опцията за дистанционна работа. Промяна има,
когато компанията решава да премести съоръженията си в ново офис
пространство, което е създадено според концепцията за отворен план. Това
офис пространство предлага по-малко работни места, отколкото служители има
банката - има работни места за около 80% от общия брой служители. Става
ясно, че е необходимо по-голям дял от служителите да бъдат преместени на
дистанционна работата и виртуални работа. В този контекст съвместните
дискусии между работодателите и работническия съвет20 са ориентирани към
прилагането на виртуални трудови договорености, които задоволяват
действителните изисквания на служителите, като по този начин подобряват
привлекателността на споразуменията.
В сравнение с предишните договорености за дистанционна работа,
новите договорености за виртуална работа дават възможност на служителите
да работят не само отдалечено от офиса, но и от дома, на алтернативни
места, а също и в случайни / гъвкави дни (а не редовно), всички в зависимост от
уведомлението и съгласието с ръководител на отдела. Съгласно тази нова
уговорка служителите не могат да работят дистанционно повече от един ден
седмично. За някои отдели, работещи с чувствителни данни, също има
ограничения за виртуална работа извън помещенията на компанията поради
спазването им.
Основното предимство на новата уредба по отношение на подобрените
условия на труд се състои в потенциалния й принос за съчетаване на заетостта
и семейните отговорности и полагане на неочаквани грижи за близките, при
необходимост Това е така, защото служителят е този, който обикновено решава
по гъвкав начин в деня на работа извън работодателските помещения, въпреки
че точният график на виртуалната работа трябва да бъде съгласуван с
висшестоящ ръководител.
20

В случая (Австрия)работническите съвети играят основна роля в социалния диалог на равнище
предприятие,а синдикатите са представени главно на секторно равнище.Работническите съвети ,макар
да се избират от всички работници най-често са доминирани от членове на синдикатите
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В Дания процесът и контекстът във връзка с виртуалната работа са
различни в сравнение с австрийския случай. Тук компанията е наясно, че много
офиси не се използват всеки ден поради различните модели на мобилност,
които служителите вече имат: Някои служители работят по време на пътуване,
други се обучават извън помещения на предприятието, други работят няколко
дни у дома или на алтернатива места и т.н. По отношение на поддръжката на
виртуална работа с информационни и комуникационни технологии(ИКТ),
дистанционната работа от вкъщи (без фиксирани дни) е най-често срещаната и
широко разпространена. В този контекст компанията решава да измери колко
офис пространство се използва в съществуващи сгради. И в четирите централи
на компании е установено, че максимум 75–80% от офис площите са били
използвани в даден момент. В резултат на това се счита за необходимо да се
оптимизира пространството и да се спестят разходите за съоръжения чрез
намаляване на офис пространството и преминаване към така наречения
„базиран на дейности офис”, който, както в австрийския случай, не осигурява
столове и бюра за цялата работна сила и насърчава вътрешната мобилност
(различни пространства за различни задачи и т.н.).
За разлика от случая с Австрия, нови виртуални условия на работа не са
въведени. Дистанционната работа в домашни условия все още е най-често
срещаното споразумение, което се осъществява неформално, чрез ad-hoc
комуникация между служителя и ръководителя на отдела. Това споразумение е
неформално и не е записано в нито един документ на дружеството (колективен
договор и т.н.). Както в австрийския случай, основното предимство на
виртуалния режим на работа се състои в приноса му за баланса между
професионалния и личния живот.
В Естония виртуалната работа се ръководи само отчасти от стратегии за
управление на базирани на дейности офиси. Има преход към базирани на
дейности офиси и насърчаване / предлагане на различни гъвкави условия на
работа, осигуряващи гъвкавост на пространството и работното време. Този
преход е част от по-широк план, стартиран през 2017 г., така наречените „нови
начини на работа“. Трансформацията в организацията на труда е основно
предназначена да повиши ангажираността на служителите и да подобри
производителността на компанията, като се има предвид, че основните цели са
повишаване на производителността и привлекателността на работодателя на
пазара на труда. В същото време той също има за цел да насърчи по-добри
условия на труд и е изрично ориентиран към насърчаване на по-добър баланс
между професионалния и личния живот на служителите. В Естония обаче
поради ниската плътност на синдикатите често няма официални договорености
за използване на такива модели.
В Испания изследваната банка е инициирала така наречената „гъвкава
работна схема“ през 2015 г. Отличителен белег на този подход, който е
едностранно проектиран и приложен от управляващия екип, е набор от
виртуални работни условия, които предлагат на служителите по-голяма
гъвкавост за време и пространство с оглед „поддържане на баланса между
професионалния и личния живот и подобряване на ефективността“.
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Интервюираните представители на синдикатите
казват, че тези
договорености се използват главно от висококвалифициран персонал от
централния офис на корпорацията. За разлика от тях, подходът „гъвкава
работа“ почти не се отразява на културата на управление и политиките в
клоновете. Директорите на клонове не позволяват на служителите да се
наслаждават на виртуални условия на работа. Въпреки, че виртуалните
работни условия като такива не се прилагат в клоновете, ИКТ устройствата
(смартфони и лаптопи), предоставени от банката, все повече се използват за
работни цели. Според синдикатите разпространението на ИКТ води до
увеличаване на неплатените извънредни часове. Вместо да използват тези
устройства за насърчаване на по-рационална организация на работно време,
директорите на клоновете ги използват главно за подтикване на служителите
да работят по-усилено и да отговарят извън редовното им работно време. В
този контекст обсъждането на „правото на прекъсване на връзката“ е
изключително важно за подобряване на условията на труд. Регулирането на
това право е ориентирано към предотвратяване на извънреден труд и
прекомерна интензивност на работата.
, Португалската практика се занимава с негативните ефекти от текущите
процеси на дигитализация на работата. Случаят показва как технологичното
остаряване на работните места на някои работници е отнесено към
преместването им чрез преобразуване на техните роли на „отдалечени
виртуални работни места“ в нови помещения на работодателя. В този случай
акцентът е по-скоро върху избягването на уволненията, отколкото
подобряването на условията на труд на виртуалните работници. Засегнатите
работници са тези, чиито работни места са засегнати от дигитализацията на
операциите по концесиране на кредити и банковия кредитен контрол. В
светлината на тези промени те са преместени на нови работни места (в
помещенията на банките), които изискват прости рутинни познавателни задачи
и използване на ИКТ за прости операции, коригиращи информацията за
кредитните операции на банката, коригиране на данни и актуализации на
притежателите на кредити. Задачите на работниците се контролират
дистанционно в централата от линейния мениджър. В допълнение, месечният
надзор се осъществява от мениджъра на операции чрез видеоконференция с
различни групи. Веднъж годишно надзорът се извършва от кредитния директор,
който лично посещава всяка група, за да не се чувстват изгубени или
изолирани. Надзорът се фокусира върху услугата за окончателна корекция и
въвеждане на данни, предоставена от работниците, които работят предимно в
екипи в столиците на техните райони.

Б.Виртуална работа в ИТ сектора(Австрия, Дания , Естония, Испания,
Португалия)
В Австрия ИТ секторът е пионерният сектор във въвеждането на форми
за организация на мобилната работа с помощта на цифрови инструменти. Още
през 90-те години на миналия век ИТ корпорациите започват да тестват
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мерките за дистанционна работа в своите клонове. Тази тенденция продължава
и различни гъвкави договорености за времето, включително работа в мрежа и
мобилна работа, се превръщат в най-съвременните технологии в този сектор.
В Дания социалните партньори заявяват, че разпространението на
виртуалната работа е значително и се осъществява главно чрез неформални
договорености, а не от „редовни колективни и индивидуални трудови
разговори“
. В Естония се смята, че работата в ИТ сектора като цяло е
предшественик на виртуалната работа и гъвкавите условия на труд.
Виртуалната работа е неофициално регулирана в повечето от компаниите. В
същото време има големи компании като Telia Eesti AS (дъщерно дружество на
една от най-големите телекомуникационни компании в Европа), където
виртуалната работа попада в рамките на гъвкавото работно предложение на
компанията към служителите.
В Испания приемането на традиционна надомна работа и други гъвкави
условия на работа не е толкова широко разпространено, колкото може да се
очаква, според оценката на социалните партньори. Заимстването се извършва
главно сред определени категории работници (главно мениджъри и много
високо квалифицирани служители), отразяващи стратегиите на компаниите за
„привличане и задържане на талант“.
В Португалия социалните партньори посочват, че виртуалната работа е
широко разпространена, главно чрез неформални практики.
Общи тенденции
Ролята на компанията в колективното договаряне е в регулирането на
виртуалния труд е много различна в различните проучвани страни.
В Австрия с преговори на ниво компания се прилагат по-подробни
разпоредби относно договореностите както за мобилността с ИКТ, така и за
мобилността по оперативни причини (работа на повикване). Компаниите, които
регулират работата от разстояние в дружествени споразумения не са много,
тъй като обхватът на работнически съвети е сравнително нисък в ИТ
индустрията21. Социалните партньори оценяват, че по-малко от 50% от всички
служители в сферата на информационните технологии, обхванати от секторния
колективен трудов договор, работят в компании с работнически съвети и
следователно са покрити от специфични споразумения за предприятията. В поголямата част от малките и средни предприятия се сключват споразумения
между служител и работодател на индивидуална основа.
В Дания споразуменията на ниво компания прилагат по-подробна
регулация(т.е., чрез договаряне) за работа на дежурства. За разлика от тях
ИКТ мобилността се обсъжда най-вече индивидуално. Както в Австрия,
21

В Австрия работническите съвети имат право да сключват някои споразумения на равнище
предприятие
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покритието на колективните трудови договори на фирмите от ИТ сектора е
ниско. В Дания това се дължи главно на посочения вече факт, че служителите
в тези компании са свързани със синдикални федерации (като IDA), която е
член на междусекторния синдикат на висококвалифицирани и академични
специалисти,22 който представлява висок дял от общата работна сила в сектора
и те не са обхванати от колектвини договори.
В Испания, Естония и Португалия „доброволните“ виртуални работни
договорености и дежурните договорености за работа се договарят главно на
индивидуална основа или се прилагат неофициално.
Конкретни практики на ниво компания
Разгледаните пет случая са за компании, специализирани в
предоставянето на ИТ дейности и свързаните с тях консултантски услуги.
Всички те са големи компании, в които работят повече от 1000 работници.
Всички избрани компании (с изключение на датските предприятия) са
мултинационални компании, които работят в повече от една държава. Що се
отнася до характеристиките на работната сила, в петте компании работят
основно висококвалифициран персонал. Освен това всички те следват
принципите на организация на труда, разчитайки на автономията на работа и
принципите за споделяне на бюро (въпреки че последното не се отнася за
португалския случай).
Всички избрани случаи се отнасят до аспектите на виртуалната работа,
които са особено важни на национално ниво. Като цяло те могат да бъдат
категоризирани като добри практики по отношение на прилагането виртуални
работни условия, които балансират нуждите и целите на компаниите и искания
на работниците за по-добри условия на труд. Случаите от Австрия, Дания,
Естония и Португалия се занимават с „осигурени от ИКТ виртуални условия на
работа“, докато испанските случаи се занимават „Мобилност по оперативни
причини“ под формата на работа на дежурство.
Случаят с Австрия е съсредоточен в компания, която през 90-те години
на миналия век регулира редовната дистанционна работа чрез колективен
трудов договор на дружеството, установявайки сходни права и задължения като
тези, разгледани в рамковото споразумение на ЕС за работа от
разстояние(доброволен принцип, необходимост от писмено споразумение,
отговорност на работодателя по отношение на здравето и безопасността,
разходи за оборудване и т.н.). Въпреки това, развитието на ИКТ, прогресивният
преход на компанията към споделяне на бюро и новите изисквания и
предпочитания на работодателите насърчават въвеждането на нови и погъвкави условия за виртуална работа. Наред с редовната дистанционна работа,
компанията регулира в колективен договор, сключен през 2009 г., нови
„виртуални работни споразумения с възможност за ИКТ“. Новите договорености
22

В Дания има разделение на синдикатите според характера на труда.Има няколко отделни
конфедерации (междусекторни) –на –„сини” яки, „бели” яки, академични специалисти и др., независимо
дали работят в едно и също предприятие или не
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позволяват на служителите да работят от домовете си в случайни фиксирани
дни или в определени гъвкави дни, избрани от служителя, в зависимост от
предварително съгласие на ръководителя на отдела. Алтернативните работни
места извън помещенията на компанията са ограничени до домовете на
служителите поради съображения за сигурност на данните.
В момента по-голямата част от служителите работят по така наречената
„алтернативна дистанционна работа“ (alternierende Telearbeit), която дава
възможност на служителите да работят у дома в определени гъвкави дни. За
разлика от редовната такава, за това не е необходимо формализиране чрез
договор или писмено споразумение. Регулирането на нови условия за
виртуална работа гарантира достойни условия на труд на виртуалните
работници по няколко причини.
Първо, извънредният труд се предотвратява от задължението на
служителя да записва работното време и мястото на работа и чрез
установяване на максимално работно време вкъщи на ден (10 часа). Второ,
това не води до допълнителни разходи за служителите, тъй като оборудването
е собственост и се поддържа от компанията, а разходите за енергия и интернет
се възстановяват с месечна еднократна сума. Трето, регулацията също
допринася за по-добро прилагане на здравето и безопасността на виртуалните
работници, тъй като позволява на инспекцията по труда да проверява
работното място в домашния офис (където това е разрешено от закона).
Според респонденти от проучването обаче, инспекцията по труда все още няма
това разрешение.
Датският случай анализира компания, която от години предлага
разнообразни гъвкави условия за виртуална работа. Всички служители, от
директорите до ИТ асистентите, имат възможност да работят от домовете си,
когато желаят и няма преки пречки да останат в къщи, стига да е удобно, освен
в случай на важна среща. Най-често срещаната уговорка е „случайна надомна
работа“. В действителност, повечето от служителите работят по този
колективен трудов договор във фирмата, като работят средно вкъщи 4–5 дни в
месеца. Освен това има служители, чиято работа изисква „мобилност по
оперативни причини“, така че те трябва да работят в различни клонове (за
работни срещи и т.н.) и в помещения за контакти с клиенти. Основната цел на
осигурените от ИКТ виртуални условия за работа е да се улесни балансът
между работата и личния живот на служителите.
Що се отнася до Естония, избрания случай съчетава дизайн на отворени
офиси и различни гъвкави договорености, които осигуряват на служителите
гъвкавост за пространство и работно време. Споразуменията за виртуална
работа не са конкретно дефинирани във всеки фирмен документ
(споразумение, вътрешни правила и т.н.). По-скоро те се основават на
вътрешните споразумения и правила на всеки отдел. Като цяло виртуалните
условия на работа позволяват на работниците да работят от разстояние - от
дома и от алтернативни места, включително клонове, които компанията има в
цяла Естония, с различна степен на гъвкавост на работното време. Това е
свързано с управленски подход, който дава на работниците значителна
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свобода да избират как и къде да работят. В тази рамка личните цели и задачи
на служителя са ясно определени къде и кога се изпълняват.
Основната цел на тези принципи на организация на работа е да се
повиши производителността чрез насърчаване на мотивацията и
удовлетвореността на служителите. За тази цел основното предимство на
подобен режим на работа е гарантирането на повече свобода на служителите
да решават кога и къде да работят, което може да допринесе за подобряване
на баланса между професионалния и личния живот. Освен това работодателят
също така цели да спести разходи за съоръжения, тъй като сега компанията
предлага по-малко работни места (бюро, столове и т.н.), отколкото служители
има компанията.
По отношение на Португалия, казусът анализира новите правила на
дружеството, регулиращи правата и задълженията, свързани с използването на
ИКТ за служители, извършващи виртуална работа с ИКТ. Тези правила
създават по-сигурна и прозрачна рамка за високия дял на служителите, които
извършват виртуална работа.
В този смисъл си струва да се отбележи, че подобно на естонския
случай, виртуалните договорености за работа не са конкретно дефинирани в
нито един документ на компанията, които се прилагат чрез неформални
преговори между служители и редови ръководители / ръководители на отдели.
Само през 2017 г. в рамките на по-широка програма за баланс между
професионален и личен живот беше въведена изрична така наречена „работа
на разстояние“ (trabalho à distância). Това споразумение е ограничено до
служители с отговорности за грижи и не може да надвишава 15 работни дни
годишно. Най-важният аспект на правилата за подобряване на условията на
труд на виртуалните работници е, че те ограничават цифровия контрол и
наблюдение на фирмата. Правилата забраняват на компанията да следи
достъпа до интернет на служителите и забраняват всяка оценка на работата,
която взема предвид използването на интернет.
Случаят с Испания се занимава с изключително конфликтна тема:
регулирането на ИТ поддръжката при работата на повикване. В проучваната
компания практиките на организация на работа се организират около проекти и
услуги. Проектите са изградени според специфичните изисквания на клиента,
които изискват проектиране, разработване и внедряване на ИКТ решения.
Услугите се предоставят на компании-клиенти в дългосрочен план (като
поддръжка на мрежата за големи компании и публични субекти) и може да
изискват редовно присъствие на служителите в офисите и съоръжения на
клиентите. Предоставянето на ИТ услуги често изисква присъствието на ИТ
консултанти в помещения на клиентите редовно и постоянно , за да се справят
с инциденти, които могат да възникнат по всяко време.
Правилата, установени в последния КТД установяват различни
механизми за компенсация за служителите, които доброволно се съгласяват да
бъдат достъпни по време на „време на дежурство“, като служителят трябва да
бъде достъпен от компанията, за да се намеси в случай на някакъв инцидент.
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Въпреки че някои от тези случаи могат да изискват служителят да отиде до
помещенията на клиента, повечето от случаите могат да бъдат решени
дистанционно от дома. Следователно служителите при дежурство се
компенсират за две отделни концепции: първо, добавка за заплащане на „на
разположение“, която варира в зависимост от дните от седмицата (по-висока за
почивните дни) и „часове за интервенция“, които съответстват на ефективното
работно време който е бил използван за участие в инцидентите. Часовете за
интервенция се считат за допълнително работно време, което може да бъде
компенсирано или финансово, или с еквивалентен отпуск, или дори с
комбинация от отпуск и заплащане. Часовете за интервенция се заплащат на
1,75 цена / час нормално седмично работно време, 1,9 в почивните дни и 2,5 в
специални дни, като Коледа или Нова година
В. Домашни здравни и социални грижи-(Австрия, Дания , Испания,)
Подобно на ситуацията във финансовия сектор и този на информационните
технологии, Австрия е и страната, в която колективното договаряне на за
предприятия играе най-важната роля за справяне с предизвикателствата,
предизвикани от ИКТ. Това се улеснява от нормативна уредба, която установява,
че работническите съвети (и работодателите) имат право да изискват
колективен трудов договор за въвеждане или изпълнение на проекти за
обработка на данни, които могат да се използват за наблюдение или мониторинг
на изпълнението.
В Дания общините са включили синдикатите в процеса на внедряване на
ИКТ на местно ниво / чрез фирмени процеси чрез информация и консултации.
За разлика от тях, в Испания технологичните промени в ИКТ са
едностранно осъществени от работодателите и изследванията не могат да
намерят случай, включващ съвместно регулиране.
Също така случаите се различават по отношение на тяхната значимост за
основната изследователска тема за домашното здравеопазване (технологична
трансформация, засягаща мобилни работници по оперативни причини).
Компаниите от Австрия, Дания и Испания са много уместни, защото всички те
са приели няколко мобилни устройства за ИКТ (смартфони, таблети и лаптопи) и
технологични решения (приложения, уеб услуги и др.), които пряко засягат
здравните работници в дома. Новите технологии се използват за: вътрешни
(работа в екип) комуникационни цели (Австрия, Испания, Дания); цифрова
комуникация между облсужващ в дома служтел и пациент чрез така наречените
екрани (посещения в Дания); управление на работното време (Австрия, Дания
и Испания); регистрация и оценка на работното време (Испания); електронна
документация на работните дейности (Австрия, Испания, Дания); и
потвърждение за работа от клиенти (Австрия, Испания, Дания).
Изследваните компании/организации обикновено са представителни за типа
организация, предоставяща домашни здравни(и социални) услуги във всяка
държава.
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В Австрия изследваната компания е сдружение с нестопанска цел, чиито
средства зависят почти изцяло от държавата.
В Дания, казусът се фокусира върху „Местен център за домашни грижи“ в
секция „Здравеопазване и грижи“ на град Копенхаген.
В Испания се фокусира върху кооперация - организация, която преди това
играе активна роля в сектора, особено в някои региони като Каталония.
По отношение на размера на фирмите, компаниите от Австрия, Дания и
Испания са големи компании, в които работят повече от 250 служители.
Важно е да се отбележи, че във всички компании работят основно жени и
средно квалифициран персонал (асистенти, медицински сестри и др.).
Описание на практиките
Както бе отбелязано по-горе, случаи от трите страни са свързани с
практики, които са от значение за смекчаване на някои от отрицателните ефекти,
които ИКТ могат да произведат за секторните мобилни служители.
Случаят в Австрия се занимава с колективното регулиране на
комуникационната система и цифровото отчитане чрез мобилни устройства на
ИКТ. Този регламент може да допринесе за предотвратяване на няколко
отрицателни въздействия, свързани с тези технологии, върху условията на труд
на служителите в домашни условия. Най-важните елементи, които трябва да
бъдат изтъкнати, са, първо, че тя ясно определя отговорностите и задълженията
на работодателя и служителите във връзка с използването на мобилни
устройства на ИКТ. Работодателят е отговорен за плащането на всички разходи,
свързани с оперативно използване и поддръжка, докато отговорността на
служителите за повреда или загуба на мобилните устройства на компанията е
ограничена до умисъл и груба небрежност.
Второ, и по-важно, регламентът ограничава възможностите за
наблюдение на работодателя, като уточнява, че цифровите мобилни системи за
отчитане не могат да се използват за извършване на мерки за контрол, които
нарушават човешкото достойнство, за записване на резултатите, за наблюдение
на поведението или за увеличения на работния ден и работен натиск на
служителите, освен това тя уточнява, че информацията, получена чрез цифрови
мобилни устройства, не може да бъде използвана като доказателство за
оправдаване на мерките на персонала.
Трето, регламентът предоставя специфично месечно работно време,
посветено на административните дейности, аспект, който допринася за
ограничаване на интензивността на работата.
Четвърто, той признава „правото на прекъсване на връзката” за
служителите, като установява, че служителите не са задължени да включват
мобилното устройство извън работно време или договореното им време за
дежурство. Установява се също така, че предаването на данни (чрез електронна
поща, съобщения и др.), изпратени извън работно време или договорена услуга
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при повикване, не се счита за получено от служителя до началото на следващия
работен период.
Пето, тя ограничава гъвкавостта на работното време, ориентирана към
работодателя, като установява, че краткосрочните промени в графиците на
работниците и плановете за смяна трябва да бъдат изяснени от прекия
мениджър със служителя по телефона, а не чрез мобилни устройства и че
задачата на началника е да свърже със служителя по телефона. Този аспект би
могъл да смекчи едностранно по преценка на мениджърите и те да променят
работните планове.
Шесто, ясно се посочва, че се предлага обучение за използване на
мобилни устройства и че времето за обучение, както и времето за пътуване до
обучението трябва да се възнаграждават като работно време.
Дания: добра практика за социален диалог на ниво организация
Изследваната организация е Местен център за домашни социални и
здравни грижи в секция „Здравеопазване и грижи“ в Копенхаген. В Дания 98-те
общини осъществяват местни социални и здравни дейности. Броят на
служителите в центъра възлиза на 325, от които повечето работят по 32, 35, или
37 часа седмично. Има шест групи, всяка от които съдържа мениджър на група,
планиращ работа и редица виртуални работници. Работещите нощем са заети
по 28 часа седмично. В тази организация мобилните служители за домашно
здравеопазване са оборудвани с таблети и смартфони, използвайки
приложението CURA на системата за грижи, за да документират грижите за
пациентите. В CURA служителят може да види ежедневните си задачи и да
документира проблеми, свързани с благосъстоянието на пациента.
Приложението съдържа и календара за всеки пациент, така че помощникът за
домашни грижи да вижда кога пациентът ще посети специалист или да посети
фризьора например. Друг пример са посещенията на екрана. Ако е необходимо,
пациентът получава екран, през който служителят, който се грижи за дома, може
да се свърже с пациента или потребителя от офиса сутрин, например, за да
напомни на пациента или потребителя да приема лекарството за сутринта.
Накратко, всичко, което не е физическа работа в дома на пациента, е работа,
поддържана от ИКТ.
Инициативата за широко използване на ИКТ инструменти в домашните
грижи идва на първо място от държавата и общините. Шофьорите трябва да
направят домашните грижи по-ефективни и дигитални. В началния етап на
процеса работниците, работещи по домовете, се опасяват, че въвеждането на
ИКТ в домашните грижи ще увеличи наблюдението на работодателите, тъй като
те трябва да регистрират цялото работно време и работните места през целия
ден. Освен това те вярват, че работата с възрастните хора ще бъде нарушена от
работата с инструментите на ИКТ. С оглед преодоляване на съпротивата и
страховете на работниците, ръководството и синдикатът на местно / общинско
ниво, подкрепени от отдела за дигитализация на община Копенхаген, въвеждат
взаимно договорена стратегия за подпомагане и подкрепа на служителите
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стъпка по стъпка по време на технологичното преход. Тази стратегия включва
качествени програми за обучение.
След като служителите се научават да използват новото оборудване
чрез взаимно сътрудничество - специално обучение и анкети на потребителите
сред членовете на FOA – те вече
са настроени много положително.
Инструментите за ИКТ и въвеждането на CURA, заменяйки по-старите системи,
осигуряват по-добри условия на труд и по-добра организация на работата.
В допълнение, компанията има положителни принципи на организация
на работа, предназначени да предотвратят някои от отрицателните ефекти,
свързани с ИКТ, подчертани от датските секторни социални партньори. Тоест
рискът от изолация на служителя, загубата на социален контакт и липсата на
знания и споделяне на опит. С тази цел ръководството и представителят на
работниците и служителите се договарят да въведат политика, която
служителите в домашни условия, работещи на място, да се срещат в офиса
сутрин, за да вземат таблета с дневния работен план, след което да се върнат в
обедното време и края на деня след финализиране на последното посещение на
клиента. Това е да се предотврати, че някои работници никога не се срещат,
защото с таблетите и приложението, използвани за целите на работната
комуникация, те са в състояние да останат „на полето” през целия ден, без
непременно да минават покрай офиса.
В заключение, това е пример за това как социалният диалог има активна и
положителна роля, подкрепяйки адаптацията на работниците и преминаването
към нови методи на работа, водещи до технологична трансформация.
По отношение на испанския случай добрата практика се занимава с
въвеждането на възможността координаторите на зоната да работят от вкъщи по
време на дежурства, чрез използване на таблети и лаптопи, предоставени от
компанията. Тази мярка положително благоприятства баланса между
професионалния и личния живот, като се има предвид, че дежурната услуга
изисква работно време, което не винаги се изразява в ефективно работно времe.

2.4. Дигитализация и нови измерения на трудовите отношения-практики на
договорености за различни аспекти на условията на труд
2.4.1.Работно време и стрес
Дигитализацията, използването на различни , в т.ч и мобилни дигитални
технологии и средства, както и Интернет, електронна поща и др. подобряват
възможностите за комуникации и информация по време на работа и често
съществено улесняват трудовия процес и подобрява условията на работа.. В
същото време масовото използване на такива средства утежнява в друг
контекст труда: създава повече възможности за умствено напрежение,
натоварване на очите /понякога и слуха, увеличава нервно-психическото
напрежение и стреса.Нещо повече, наличието на такива технологии дава
повече възможности на работодателите да комуникират с работниците извън
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границите на работното време.Това се отнася както за традиционно заетите, но
боравещи с дигитални технологии работници, така и още повече до работещите
от разстояние, мобилните работници и други. Ето защо правото на
„изключване”, на дигиталните средства , в т.ч. и на телефоните извън работно
време и в почивните дни или правото да не се отговаря на повиквания от
работодатели и мениджъри се обсъжда от няколко години в средите на
синдикатите и сред социалните партньори. Постигнати са договорености във
Франция, Германия, Испания и други страни.
А.Франция :споразумение и промени в законодателството
През 2016 година социалните партньори и правителството обсъждат
въпроса за правото на „изключване”, като са приети и законодателни промени.
На практика уреждане на тези отношения е задължително за всички
предприятия, които са покрити от съответни колективни трудови договори на
секторно равнище и които имат синдикални организации. Ако няма секторни
договори, такива се договарят от синдикатите на равнище предприятие. Ако
няма синдикати, работодателят е длъжен на въведе тези практики чрез „харта”
или друг документ на компанията ,да проведе съответно обучение за
използването на дигиталните средства..В този контекст са сключени някои
интересни споразумения в големи компании
А1..ORANGE.-2016.Компанията е подписала споразумение с три
представителни синдиката , които са действащи сред нейните работници.
Уредени са спецификите според длъжностите и уменията.Включени са няколко
аспекта, като:
-Обучение за подобряване на дигиталните умения за всички(компютър
и смартфон), модул за самооценка, специални умения за мениджъри;
-Препоръки за спазване правата за „изключване” и за използване на
технологиите в извънработно време );
-Мерки за защита на личните данни;
-Провеждане на вътрешни наблюдения и изследвания: анализи на
използването на технологиите и съществуващите рискове от прекомерно
използване; анализи на използването на нови методи на работа и промени в
организацията на труда
А2. Airbus-2018.Уточнява се необходимостта от спазване правото на
изключване в извънработно време.
А3. Saint Gobain-2018. Изисква провеждане изследване на
удовлетвореността на работниците и влиянието на дигиталните технологии.
А4. Alstom-Transport-2018. Утвърждава правата на работниците на
оплаквания от вредни въздействия и проблеми , които те да адресират до
преките си ръководители или департаментите по управление на човешките
ресурси и да информират за това своите представители –синдикални лидери и
/или членове на комитети на предприятията
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Б.Испания: консултации, колективен трудов спор и споразумение
Испанската практика се занимава с „правото на прекъсване на връзката“.
Дебатите относно „правото на прекъсване на връзката“ са особено актуални в
испанския финансов сектор, като се имат предвид дългогодишните оплаквания
на синдикатите за извънреден труд.
В Каталония по време на секторните преговори за КТД за социални и
здравни грижи се установява, че времето за пътуване до работното място,
заедно с времето, прекарано в координация и почивки, се счита за ефективно
работно време и съответно се възнаграждава. Основната препоръка за
определяне на времето, необходимо за достигане до дома на получателя на
грижи от предишна услуга, е приложението Google Maps. Синдикатите в
Каталония се оплакват силно от липсата на точност на системата, тъй като тя не
взема предвид други фактори, които могат да доведат до допълнително време,
като неравностите на улиците в много градски райони и ефекта от нарастващата
умора на домашните помощници.
Имайки това предвид, синдикатите обжалват пред Трудовия съд и в
резултат на арбитражното решение постановяват, че към работното време,
изчислено от уеб базирана услуга, трябва да се добавят допълнителни 11% от
времето. Независимо от това, това се възприема като компромисно решение,
тъй като компаниите от сектора не се съгласяват да предприемат по-обстойни
проучвания за времената на пътуване. Представителите на Съюза виждат ясна
връзка между оценката на работното време чрез приложението Google Maps и
засилването на темпа на работа.
В.Германия
В Германия Volkswagen е първата компания, която е предприела мерки в
подобна посока. От 2011-та автомобилният производител налага на част от
своите служители липса на достъп до служебния мейл и служебния телефон
между 18:15 часа и 7 сутринта.
Основни изводи :
А.Разглежданите практики, които са
от страни с установени
дългогодишни добри политики и практики на индустриалните отношения,
специално от западна Европа. Предизвикателствата за тях по правило са от
икономически кризи, но като цяло моделите им са се запазили в продължение
на повече от 50 години, с малки промени в Германия след обединението през
1990 год. и присъдиняването на реформиращата се източна част.
Б.Икономическата и финансова криза от края на първото десетилетие на
ХХІ век се оказва едно от най-сериозните предизвикателства за системите на
индустриалните отношения, особено в западна Европа и провокира тенденции
като децентрализация на колективните преговори, де-регулация чрез
«отворени» и «препоръчителни» клаузи, както и тенденции на замразяване на
заплатите, особено в периодите на пик на кризата и непосредствено след това.
В същото време има изразена намеса на държавата чрез законодателни мерки
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– установяване на законна минимална заплата за Германия( не съществувала
до 2015г.), стриктни норми за формиране на заплатите (Белгия), насърчаване
разпростирането на КТД (Германия) .Други регулации са законовите мерки,
насърчаващи децентрализацията (Италия, Франция), дерегулацията (Франция)
и насърчаване на децентрализацията чрез запазване водеща роля на
секторното договаряне(Испания). Тези мерки са насочени към известно
подобряване на бизнес-средата- мотив е разнообразието в икономическите
условия и възможностите за различни договорености в отделните предриятия и
териториални общности (за някои страни).Освен това те се оценяват и като
възможност за засилване активността на работниците и синдикализацията в
предприятията(Германия). Въпреки това децентрализацията и дерегулацията
като цяло засилват неравенствата и намаляват закрилата на работниците.
В.Подобни тенденеции обаче не са резултат само от кризата, тези
процеси се наблюдават още от началото на новия век, т.е., преди 2008-2010
година и могат да се възприемат като трайни таенденции, провокирани от
страна на работодателите(и
някои правителства) и произтичащи от
движенията на капитала, глобализацията, промените в бизнес-средата,
засилването на конкуренцията.В страните от източна Европа неолибералният
модел е наложен още през 90-те години на миналия век и последващите
тенденции, в т.ч. и в резултат
от кризата 2008-2009, както и други
предизвикателства- на новите технологии и преструктурирането само
задълбочават децентрализацията и неолибералния модел.
Г.Парадоксално е, че въпреки държавната намеса в посока
децентрализация в редица страни от западна Европа се запазва висок обхват
на секторните колективни преговори (Белгия, Франция, Италия, Испания), още
повече страни като Франция и Испания са с ниска степен на синдикална
плътност.Това очевидно се дължи на добрия опит в областта на колективните
преговори, уменията за преговори у синдикалните представители на секторно
равнище, а за някои страни и възможностите за разпростиране. Този висок
обхват обаче не винаги запазва достатъчно широк предмет на преговориналице е промяна в баланса (Франция, Испания) и създаване на нормативни
възможности за пренасяне на определени аспекти на преговорите на
децентрализирано равнище, както и за «дерогации», т.е. отклонения от
нормите, създадени в секторните договори (Франция).Обратно, за източна
Европа като цяло има тенденции на намаляване на обхвата на КТД (с или без
държавна намеса) и намаляване плътността и влиянието на синдикатите и на
работодателските организации.
Д.Въпреки това в някои от тези страни (Белгия, Италия) е постигнат
добър баланс между централизирани (секторни) и децентрализирани
преговори(предприятие и територия-специално за Италия).В случая са важни и
направените
изводи
за
«организирана
децентрализация»,
т;.е.
децентрализация, която поддържа хоризонталната координация-пренасянето
на опит и добри практики между отделните предприятия и териториални
общности, както и между отделните браншове в един отрасъл и между
отделните отрасли на икономиката, с цел превенция на неравенствата и
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постигане на относително равностойни нива на социална закрила на
работещите.Друг аспект е запазване на ролята на секторните преговори,
особено в основни теми като минималните равнища на заплащане, минимални
стандрати за условия на труд, работно време и др
Е. В допълнение, следва да се обърне внимание на факта, че някои
страни(Италия, Испания, Германия) има допълнително ниво на преговори
(територия), в т.ч. и за бизнес секторите(строителство, промишленост, услуги и
др.). Наличието на това равнище дава повече възможности при «организирана»
децентрализация.
Ж.Важен е изводът, че не винаги държавната намеса в индустриалните
отношения води непременно до положителни резултати за работниците. Един
аспект е насърчаването на децентрализацията, което вече се случва в някои от
споменатите страни.Друг аспект са законодателните промени в някои страни,
които утвърждават минимални стандарти на заплащане.Това е особено ясно
изразено в Германия, където тази намеса в същност не е довела до особен
напредък в индустриалните отношения, обратно, има спад в обхвата на
секторното договаряне и вероятно намаляване на мотивацията за водене на
секторни преговори по заплащане. В Белгия ситуацията е по-балансирана, като
се насърчават и децентрализираните преговори.Интересен е фактът, че в
повечето от тези страни автономията на социалните партньори се възприема
много сериозно и дори в извесетен смисъл държавната намеса се приема поскоро негативно(Италия и др.).
З.Друг аспект е отношението към децентрализираните преговори. В
Белгия тяхното разширяване е отговор на загубената до известна степен
автономия на социалните партньори на национално равнище.В Германия на
разширяването на преговорите в предприятията се гледа не като на сериозно
предизвикателство, а като на средство за по-силна активност на работниците и
разширяване на плътността на синдикатите.
И. В «новите» страни от ЕС ефектът на кризата от 2008-2009 година ,
както и редица други аспекти , преструктуриране, нови технологии , емиграция
на качествена работна сила също са оказали сериозно влияние, особено през
последните 20 години. Някои от тези страни са били съпоставими като равнища
на обхват на колективни преговори и синдикализация със страни от западна
Европа в началото на хилядолетието, но сега се намират в период на
дезорганизация на индустриалните отношения (Румъния, Словакия и други).В
някои от тях също се наблюдава държавна намеса, която тласка къв
децентрализация
или
дори
ограничава
правата
на
колективни
преговори(Румъния, Унгария).
Й. Някои от най-големите и сериозни проблеми за „новите „ страни от ЕС
могат да се концентрират около факта , че работодателските асоциациии често
не са адекватен партньор, особено в колективното трудово договаряне.
К. Друга група проблеми са свързани с факта, че много работодатели,
особено в централна и източна Европа на практика отхвърлят
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сътрудничеството със синдикатите и отказват преговори. Има опити за
фактическа „забрана” за синдикално членство или за неглижиране на
синдикатите.В някои случаи подобен тип работодатели са скрито или явно
поддържани от национални правителства и парламентарни партии, които не
разбират и не оценяват важната роля на социлания диалог и синдикатите в
демократичните общества.
Л.Въпреки това, и в някои от страните от централна и източна Европа
има сравнително запазени и добре развити системи на колективни преговори и
договаряне(Словения, Хърватска, Чехия) и са регистрирани сериозни
постижения.
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