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УВОД 

Тази брошура е резултат от съвместната работа на Отдел “Синдикално обучение” на КТ „Подкрепа” и 
Фондация „Фридрих Еберт” – Регионално бюро София. Повод за отпечатването й е обществената 
дискусия, която от дълго време периодично представя различни гледни точки за състоянието на 
заплащането на труда в България в сравнение с останалите страни от Централна и Източна Европа, 
вече нови страни-членки на Европейския Съюз. Материалите в брошурата изразяват стремеж да 
отговорят на потребностите на синдикалните организации на КТ “Подкрепа” за повече информация, 
при това представяща синдикалната позиция по отношение на работните заплати. Вероятно 
съдържанието й ще послужи за аргументиране на позиции и формиране на становища в отрасловото и 
браншово колективно трудово договаряне. 

След предварителното приключване на преговорите за асоцииране между България и Европейския 
съюз по глава 13 “Социална политика и заетост”, страната ни е поела ангажименти за транспониране 
на съответното законодателство, включително и за насърчаване на социалния диалог и колективното 
трудово договаряне. В тази връзка принципите на европейския социален модел, политиката на 
Европейската Конфедерация на Профсъюзите (ЕКП) и достиженията на секторното договаряне следва 
да бъдат приложени и адаптирани в България. 

Основата на настоящата брошура е сравнителното изследване, което Bela Galgoczi и Emmanuel 
Mermet, старши изследователи в Европейския Синдикален Институт към ЕКП направиха за семинара 
по колективно трудово договаряне, състоял се в Гданск на 26-27 април 2002 г. В него има богата 
информация за състоянието на заплащането на труда в страните от Централна и Източна Европа, 
тогава все още страни-кандидатки за членство в Европейския съюз, почерпена на основата на 
специално разработен въпросник, предназначен за националните синдикатите, членуващи на ЕКП. 
Макар че данните от изследването се отнасят за изминал период, сравнителният анализ дава 
представа за равнищата и политиките по заплащането на труда в навечерието на членството на тези 
страни в ЕС. От други източници също е ползвана информация и данни за работните заплати, което 
представлява изключителна възможност да бъде сравнен българският опит с този на всички останали 
страни от ЕС, за да се набележат стратегии и политики за бъдещото развитие на политиката по 
заплащането на труда в България. 

За целите на тази брошура са използвани материали както следва: 

1. “Wage formation in the Central and Eastern European candidate countries”. Part I, Part II, April, 
2002, Béla Galgóczi, Emmanuel Mermet 

2. „Политика по работната заплата – силни и слаби страни”. Доклад за тристранен семинар по 
въпросите, свързани със заплащането, в това число и въпроса за гаранционните фондове – 
ст.н.с. д-р Победа Луканова, ст.н.с. д-р Васил Цанов, доц. Мариана Коцева, София, 16–17 май 
2002 г., хотел “Принцес”, зала “Европа” 

3. “Pay developments – 2004”, Обзор на Европейската Фондация за изследване на условията на 
труд и жизнения стандарт, Дъблин. 
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 І. Работните заплати в новите страни-членки на ЕС и присъединяващите се 
страни (България и Румъния) 

Въведение 

Преди присъединяването към ЕС, страните-кандидатки трябва да изпълнят така наречените “acquis 
communautaire” (общи правни норми, изисквания) във всичките области на правото на ЕС, 
включително по Глава 13 „Социална политика и заетост”. Европейската Комисия потвърди, че 
“Договорът изисква социалния диалог да бъде подпомогнат и да дава допълнителни правомощия на 
социалните партньори. Страните-кандидатки са поканени да потвърдят дали на социалния 
диалог се отдава необходимото значение, и дали социалните партньори имат успешно развитие 
във връзка с приспособяването на техните възможности към ЕС и на национално ниво, и да 
посочат дали са консултирани по законопроекти за участие в управлението в областта на 
заетостта и социалната политика. Развитието не само на тристранните структури, но също и 
на автономния двустранен социален диалог е важен аспект за бъдещото развитие на социалните 
партньори в страните-кандидатки, в дейностите на социалния диалог, развити на Европейско и 
национално ниво”. 

В допълнение на официалното изявление на ЕС, социалните партньори на европейско равнище 
посочиха през 1999 г. в съвместната декларация на ETUC-UNICE/UEAPME/CEEP∗, че “във връзка с 
предотвратяване на рискове, процесът на структурните реформи и демокрация, въвеждане на 
определените структурни реформи трябва да заеме място в социално допустимите условия. 
Социалните партньори ETUC-UNICE/UEAPME/CEEP са убедени, че социалния диалог и участието 
на организациите на синдикатите и работодателите са необходими за успеха на процеса на 
реформи и за подготовката на процеса на разширяване в страните-кандидатки. Те приканват ЕС 
и правителствата на страните-кандидатки да включат социални партньори по подходящ начин в 
процеса на разширяване”. 

В хода на преговорите за присъединяване на новите страни-членки и България и Румъния, които са 
все още страни-кандидатки, са направени много препоръки за общата ситуация на колективно 
договаряне и социален диалог. Но са осъществени малко опити за проучване на ситуацията във 
връзка с работните заплати. Следвайки приемането през 2000 г. и 2001 г. на Решенията за 
координиране на колективното договаряне, с главна насоченост към работните заплати, ЕКП 
ориентира своето проучване към това как да помогне на страните-кандидатки в процеса на 
изравняване на работните заплати в ефективни срокове. Наистина изглежда много важно, че ясната 
подкрепа на ЕКП и нейните институции е нужна във връзка с улесняване на приемането на страните-
кандидатки, както и за да се отхвърлят някои форми на социален дъмпинг и дъмпинга на работната 
заплата, за което присъединяването ще окаже благоприятно съдействие. 

От тази гледна точка, цел на тази разработка е да се придобият по-добри познания за ситуацията на 
колективно договаряне в тогавашните страни-кандидатки, както и България и Румъния, главно по 
въпросите на договарянето на работната заплата. Работните заплати са важен фактор, 
                                                      
∗ Социалните партньори на Европейско равнище са: 

ETUC – European Trade Union Confederation (Европейска конфедерация на профсъюзите); 
UNICE – Union of Industrial and Employers’ Confederations of Europe (Съюз на Европейските индустриални и 
работодателски конфедерации) 
UEAPME – Union Européenne de l’Artisanat et des Petites et Moyennes Entreprises (Съюз на Европейските 
занаятчийски организации и малките и средни предприятия) 
CEEP- European Centre of Enterprises with Public Participation and of Enterprises of General Economic Interest 
(Европейски център на предприятията с държавно участие и предприятията от сектора на обществените услуги) 
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характеризиращ ситуацията в областта на социалното развитие на национално равнище. За 
съжаление обаче няма почти никакво споменаване в този аспект в редовните Национални Доклади за 
Присъединяване, публикувани всяка година от Европейската Комисия. В тях се обръща внимание 
главно на постиженията в областта на социалната сфера във връзка с намаляване на безработицата  
и подпомагането на социалния диалог. 

1. Икономическите показатели на новите страни-членки и присъединяващите се страни 
(България и Румъния) 

След преходния период от повече от едно десетилетие, икономическите резултати на бившите страни-
кандидатки, разделени след последната вълна на разширение на ЕС на нови страни-членки1 и 
присъединяващи се страни (България и Румъния), показват неравномерно развитие. Въпреки, че не са 
разглеждани качествените индикатори на развитието и изследването се ограничава само до ръста на 
брутния вътрешен продукт (БВП) за десетилетието 1990-2000 г., разликите ясно се открояват сред 
отделните страни. 

Таблица 1 

Равнище на реалния БВП за 2000 г., сравнен с равнището през 1990 г. (=100.0) 

Полша 144,0 
Словения 121,6 
Унгария 109,7 
Словакия 109,1 
Чехия 100,3 
Естония 97,5 
Румъния 84,4 
България 80,1 
Латвия 70,1 
Литва 62,0 

Източник:: Виенски институт за сравнителни изследвания 2001, Европейска 
Фондация за Обучение 1999 

До 2000 г. само четири страни са надвишили нивото на БВП за 1990 г. Полша е на пьрво място с 44% 
растеж, следвана от Словения с растеж на БВП почти 22%. Словакия и Унгария показват растеж на 
БВП с 10%, докато Чешката Република е достигнала нивото на БВП от 1990 г. до 2000 г. Останалите 
страни към 2000 г. не достигат равнището на БВП от 1990 г., като сред тях Латвия има най-слаб 
показател за 2000 г. само с 60% от своето равнище на БВП от предното десетилетие. 

Трябва да бьде отбелязано, че десет годишният период е достатачно дълъг, за да се направи 
реалистичен преглед на промените, и това се дьлжи на естеството на прехода. Тези данни показват, 
че преходът не се е отразил върху икономическото развитие на различните страни без деформации. 
Данните от 1990 г. не са представителни за равнището на преходния процес във всяка страна, като в 
някои от страните промяната е започнала по-рано, докато в други случаи тя е настъпила по-късно. В 
случая на Полша например, равнището на БВП от преди промените е по същество по-високо, в 
                                                      
1 Десетте нови страни членки на ЕС от 1 май 2004 г. са: Полша, Чехия, Унгария, Словакия, Словения, Естония, 
Литва, Латвия, Кипър и Малта. По-нататък в изложението са посочени данни за централно и 
източноевропейските нови страни-членки, както и България и Румъния. 
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сравнение с 1990 г. Повишението на БВП с 44% за десет годишния период в сравнение с последната 
година преди да започне трансформацията е всъщност доста скромно. Също така има някои общи 
характерни черти при развитието на БВП в страните-кандидатки. Всяка страна е претърпяла 
драматично спадане на БВП през първите две-три години от трансформацията. Имало е големи 
разлики в темпа на възстановяването на равнището на БВП. Напълно естествено е, че всяка страна е 
преминала през периоди на структурна промяна и стабилизация, когато растежа на БВП е бил умерен 
или дори негативен. Това е важен фактор, който трябва да се отчита, имайки предвид, че тези страни 
навлизат във фаза на значително развитие в края на този период. 

Следващата Графика 1 показва равнището на БВП на човек от населението в страните-кандидатки по 
отношение на средното равнище за ЕС. 

Графика 1 

0 20 40 60 80 100
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Разликата между равнището на БВП на човек от населението за бившите страни-кандидатки от 
Централна и Източна Европа, сравнено със средното за ЕС, показва огромна пропаст, ако се 
използват цени по действителните обменни курсове на валутите. В този случай разликите между 
отделните страни в Централна и Източна Европа са също значителни. Ако имаме пред вид 
аналогичните данни по цени на база паритетна покупателна способност (PPS-ППС), дефицитът е по-
малък, въпреки че отделните страни заемат между 20% и 70% от средното равнище за ЕС. 

Според Европейската Комисия, главното постоянно предизвикателство в повече от страните ще бъде 
да се постигне постоянно и задоволително високо ниво на реален икономически растеж във връзка с 
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постигане на реално сходство (кохезия) с ЕС. Предвидения икономически растеж и прогнозите, 
представени от бившите страни-кандидатки, показват разнообразни начални позиции, рефлектиращи 
по различен начин върху отделните страни. С изключение на Малта, Полша и Словакия, всички страни 
предвиждаха ускорение на растежа за 4 годишния период между 2001-2004 г., както и в сравнение с 
периода 1996-2000 г. В повечето страни обаче ускоряването на растежа е по-скоро незначително и 
предвид опасността от грешна прогноза - недостатъчно. Ограничавайки дългия период на стагнация 
или дори на рецесия в ЕС, Виенският институт за сравнителни анализи очакваше от своя страна 
икономиките на повечето страни от Централна и Източна Европа да имат темпове на растеж от 3% до 
4% среден растеж за 2002-2003 г. Европейската Комисия подчерта, че въпреки факта, 
макроикономическата стабилност и структурните реформи да са напреднали в повечето бивши 
страни-кандидатки, те не очакват да достигнат до значително повишаване на средното ниво на 
икономически растеж в сравнение с този, който преобладаваше през последните няколко години. 

Таблица 2 

Брутен вътрешен продукт 
 Средногодишен темп на 

реален ръст на БВП 
БВП на човек от населението по паритетна 

покупателната способност в % към средното равнище за 
ЕС 

 1996-2000 2001-2004 1995 2000 2004 
Кипър 3,8 4,5 79,4 82,6 90,0 
Чехия 1,0 3,8 62,2 60,1 63,8 
България -1,1 5,9 27,7 24,1 27,7 
Естония 5,1 5,8 32,0 38,0 43,6 
Унгария 4,0 5,3 46,1 52,8 58,4 
Латвия 4,7 5,7 24,3 29,2 33,3 
Литва 3,4 4,8 27,5 29,5 32,5 
Малта 4,3 3,3 49,3 53,2 55,5 
Полша 5,1 3,1 33,9 38,9 40,1 
Румъния -1,5 5,1 31,9 26,9 30,0 
Словакия 4,1 3,9 43,9 48,1 51,2 
Словения 4,3 4,5 64,3 71,6 78,0 
Турция 4,0 - 28,7 28,6 - 
ЕС 2,6 2,3 100,0 100,0 100,0 
Източник:: Европейска комисия, Доклад за разширяването, 07.11.2002 г., Оценка на икономическите пред-

присъединителни програми за 2001 г. на страните-кандидатки 

България, Чехия и Румъния са забележителни изключения. Значително по-високият растеж, 
предвиден в тези страни се дължи основно на тяхната бърза стабилизация след кризата. Въпреки това 
в тези страни предвиждания средносрочен икономически растеж изглежда ще бъде относително 
близък до наблюдаваните тенденции за 2000 г. и 2001 г. Прогнозираното равнище на икономическия 
растеж, сходен с предишните резултати, е точен подход, но също може да рефлектира върху 
ограничените амбиции, създавайки сериозна необходимост от изравняване на постиженията. 
Предизвикателството е как да се създаде по-амбициозна програма от реформи, която ще доведе до 
по-висок, но същевременно и устойчив икономически растеж. 

Голямата структурна промяна от последното десетилетие доведе до структура на промишленото 
производство в повечето бивши страни-кандидатки, която е близко до тази на страните от ЕС, с 
изключение на България, Румъния и Прибалтийските страни. Нарастването на производителността е 
било съществено в бившите страни-кандидатки, особено от втората половина на деветдесетте години, 
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въпреки неравномерното разпределение сред отделните страни. Унгария е лидер в 
производителността сред бившите страни-кандидатки от Централна и Източна Европа, надвишавайки 
незначително 50% от средния ръст за ЕС. 

От друга страна производителността на труда в България и Румъния е около ¼ от нивото на Унгария. 
В съответствие с изследването на Виенския институт за сравнителни анализи (WIIW) за 
индустриалната конкурентноспособност на бившите страни-кандидатки, техния износ остава основно 
по-специализиран в по-трудоемката промишленост, в сравнение със страните-членки на ЕС. Чехия, 
Словакия, Словения и особено Унгария имат по-малък принос в своя износ за ЕС от по-трудоемка 
промишленост в сравнение с Гърция и Португалия. В това отношение Унгария е сравнима с 
Австралия, Дания и Италия. В областта на високотехнологичния износ към ЕС, Унгария има най-
големия дял сред бившите страни-кандидатки (подобен на тези от Великобритания и Ирландия), 
следвана от Словакия, Чехия и Естония, докато България, Румъния, Литва и Латвия имат най-малък 
дял. 

Актуалната ситуация на трудовия пазар се различава значително в бившите страни-кандидатки, 
отразявайки структурни различия, така както и по отношение на непосредственото им икономическо 
развитие. В повече от половината от страните, равнището на безработица е значително над средното 
за ЕС. Макроикономическата прогноза показва, че равнището на безработица ще спада постепенно 
след няколко години, но може да се забележи и нарастване, какъвто е случая на Полша. 

Само Унгария, Словения и изненадващо Румъния показват слаба и устойчива безработица, която е 
под средното равнище за ЕС (8.2% за 2000 г.). Значителното равнище на безработица в Чехия показва 
продължително влошаване. Останалата част от страните, включително България, Полша, Словакия и 
трите балтийски страни имаха висока и значителна безработица около 15% за изследвания период. 

Таблица 3 

Равнище на безработица според методологията на МОТ като процент от работната сила 

 1996 1997 1998 1999 2000 

Словакия 11,3 11,6 12,5 16,2 18,6 
България 13,7 15,0 16,0 17,0 16,4 
Полша 12,3 11,2 10,6 13,9 16,1 

Латвия 16,4 14,1 13,3 14,1 16,0 

Литва 18,3 14,4 13,8 14,5 14,6 
Естония 10,0 9,7 9,9 12,3 13,7 

Чехия 3,9 4,8 6,5 6,7 8,8 

Румъния 6,7 6,0 6,3 6,8 7,1 
Словения 7,3 7,4 7,9 7,6 7,0 

Унгария 9,9 8,7 7,8 7,0 6,4 
Източник:: Европейска комисия 2001 



 10

2. Равнище на работните заплати в бившите  страни-кандидатки 

Ако проучим движението на работната заплата в бившите страни-кандидатки през последното 
десетилетие, ние ще срещнем различни трудности. Тъй като ценовите и стойностни структури в 
преходните икономики имат значителни различия с развитите пазарни икономики, прякото сравнение 
на равнищата на работна заплата в номинално изражение, показани в Евро, може да бъде 
заблуждаващо. Нееднаквото и непропорционално движение в прехода на отделните страни може да 
доведе до съществени промени на основните икономически показатели по години. Влиянието на 
инфлацията и промяната на валутния курс, както и мерките за стабилизация, могат да създадат 
внезапни изменения от една до друга година. Важно е да се изследва развитието на работната 
заплата за целия период, като данните от една отделно взета година не са толкова съществени. 
Когато се опитваме да демонстрираме движението на работната заплата в десетте1 Централно и 
Източно Европейски бивши страни-кандидатки, ще бъдат приложени два основни подхода. Сравнение 
със страните от ЕС в номинални равнища и с отчитане на разликите в покупателната способност. 
Когато сравняваме съществуващите равнища, аналогичните равнища на покупателната способност 
трябва също да бъдат проучени. Тези относителни числа могат да изразят разликите в условията на 
живот и могат да покажат потенциалния миграционен натиск. От друга страна, равнищата на брутната 
работна заплата, или по-прецизните равнища на разходите на труд, или общите разходите на труд 
също са показателни, тъй като са важни за определяне на конкурентноспособността и по отношение 
решенията за инвестиции. 

Но ако насочим нашето внимание към характерните черти на развитието в бившите страни-
кандидатки, сравнението на работните заплати с други икономически показатели, като например БВП 
и производителността, ще стане съществено. Относителното движение на работните заплати в 
сравнение с други показатели на икономическата дейност може да ни помогне да установим как 
работещите участват в създаване на икономическото богатство на страната. Тези равнища определят 
действията на синдикатите и функционирането на механизмите на колективното договаряне.  

На Графика 2 е показано равнището на средната брутна работната заплата в промишлеността в 
страните-кандидатки в Евро. За сравнение, средното равнище в 10 страни от ЕС също е показано. 

Средномесечното равнище на брутните работни заплати в икономиката във всички бивши страни-
кандидатки, варира от 123 Евро в България и Румъния и до 480 Евро в Полша, ако изключим две 
страни с по-високо ниво на работната заплата: 925 Евро в Словения (данни от 2000 г.) и 1,387 Евро в 
Кипър (данни от 1999 г.). Средномесечното равнище на брутните работни заплати в ЕС варира от 606 
Евро в Португалия до 2,997 Евро в Дания (данни от 1998 г.). 

Например, докато средната работна заплата за ЕС е 1,928 Евро на месец, страните-кандидатки (с 
изключение на Кипър) имат средна стойност от 345 Евро. Трябва да се добави, че промените от една 
до друга година в отделните страни в известна степен могат да бъдат зависими от промените на 
валутния курс.  

Например в България нарастването на работната заплата, изразено в Евро компенсира 18,4% от 2000 
г., докато нарастването на паритетна покупателна способност е било с 1% поради регулациите на 
валутния борд (номиналния растеж в лева е равен на този в Евро). Ситуацията е относително подобна 
                                                      
1 Десетте бивши страни-кандидатки от Централна и Източна Европа са: Полша, Чехия, Унгария, Словакия, 
Словения, Естония, Литва, Латвия, България и Румъния. Първите осем са вече страни-членки, а България и 
Румъния – присъединяващи се страни. 
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в страни като Полша, където индексът на цени на производител е измерил ръст на работната заплата 
от 4,8% спрямо измерения в Евро растеж от 19%, и Унгария, където двете цифри бяха 1,7% за индекса 
на цени на производител и 10,4% в Евро. В последните две страни, където валутният курс е плаващ (в 
Полша от 1996 г., в Унгария пълзящият курс беше отхвърлен в средата на 2001 г.), тази тенденция 
дава отражение върху националните валути, подкрепяни от действащите пазари, което изглежда да се 
проявява като силна и трайна тенденция. Силното нарастване на работната заплата в Евро и 
влошената дейност на външната търговия в Полша е в резултат от ранното отхвърляне на контрола 
на валутния курс и последващата силна и реална преоценка в злоти. 

Графика 2 
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Средномесечна брутна заплата в страните-кандидатки за 2000 г. (ЕВРО)

Източник: Евростат, Статистически годишник на страните-кандидатки, Виенски институт за 
сравнителни изследвания (WIIW), 2001 г.; и Печалби в индустрията и службите в ЕС , 2000 г.  

Бележка: ЕС – 10 обхваща Дания, Германия, Испания, Франция, Ирландия, Холандия, 
Австрия, Португалия, Финландия, Великобритания за 1998 г. 

Всичко това означава, че ако искаме да изследваме произхода на формирането на работната заплата, 
се нуждаем от по-задълбочени анализи на икономическите процеси. Във всеки случай, номиналните 
стойности изглежда ще бъдат по-скоро шокиращи, въпреки че нивата на работната заплата по 
аналогия на паритетна покупателна способност показват една по-малко драматична картина. 

Ако вземем средната стойност на работните заплати в промишлеността по паритетна покупателна 
способност в десетте Централно и Източно Европейски бивши страни-кандидатки, ще получим 634 
Евро, което, сравнено с 1,928 Евро за десетте страни от ЕС, дава по-балансирано разпределение. 
Това само определя, че различието в условията на живот не е толкова голямо, както се вижда от 
номиналните данни и показва, че опасността от социален дъмпинг не е толкова застрашаваща, като се 
счита на пръв поглед. Интересно е да се отбележи, че разликите между бившите страни-кандидатки са 
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съществени. Случаят в Полша е очевиден, която е с високи стойности на Графика 2, но на Графика 3 
показва стойност, близка до средната за страните-кандидатки. Съществуват два основни фактора за 
това. Работните заплати в промишлеността от една страна са относително по-ниски в Полша, в 
сравнение с работните заплати за цялата икономика и нивата на цените са по-близки до средните 
европейски нива, което води до относително по-високи стойности на паритетна покупателна 
способност. Високата цена на злотата беше постигната по-рано и също има съществена роля.  

Графика 3 
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3. Характеристики на работната заплата в бившите страни-кандидатки, сравнени с 
тяхното икономическо състояние 

Важно е да се разбере как работните заплати в страните в преход са свързани с техните икономически 
резултати. Ще се опитаме да покажем как наемният труд участва в създаването на благосъстоянието 
на страната и как се разпределя то. След това ще изследваме как тези решения са свързани със 
съответните примери в страните-членки на ЕС. 

3.1. Работни заплати и БВП 

Когато изследваме съотношението между размера на брутните годишни работни заплати към БВП на 
човек от населението в номинално изражение (БВП и работните заплати са по текущи цени, изразени 
в Евро по валутния курс), няма да открием значителни различия между страните-членки (ЕС-15) и 
бившите страни-кандидатки (Графика 4). Средногодишните работни заплати съответстват повече или 
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по-малко на равнището на БВП на човек от населението. Сред бившите страни-кандидатки Полша има 
най-високото съотношение с 128%, докато Унгария и Чехия са с 82%. Много е рано да се правят 
някакви изчисления по тези цифри, тъй като се нуждаем от по-пълна представа на обуславящите 
фактори. 

Графика 4 
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       Източник: Евростат, 2000 г. , WIIW 2001 г. 

Първо ще изследваме съотношението между общото равнище на работните заплати и БВП, и след 
това връзката между производителност и работни заплати. Структурата на използването на БВП, също 
и доходите, които не са от работни заплати, също оказват влияние. Тогава ще се приближим до 
отговора на въпроса как наемният труд участва в създаване на благосъстоянието на страната. 

Интересно е да се види какъв е дела на общото равнище на работни заплати в БВП в бившите страни-
кандидатки и как този дял се отнася към средното ниво за ЕС-15. В това отношение ние имаме добро 
изравняване, ако използваме предишните данни за годишни работни заплати, отнесени към БВП на 
човек от населението (по текущи цени, в Евро) и умножено с равнището на заетост (означаващо 
съотношението между общото ниво на заетост и числеността на населението). 
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Делът на работната заплата в БВП в 10-те източноевропейски бивши страни-кандидатки е 40,5% от 
средното ниво, докато същата стойност за 15 страни-членки на ЕС е 59%. Най-ниското ниво е 
посочено за Унгария с 31%, докато най-високото е за Полша с 52%. Ниският дял на работна заплата в 
БВП също е характерен за България (33%), Словакия (34%) и за Чехия (39%). Също както Полша, 
Латвия има висок дял на работната заплата с 49%. Забележително е, че Словения е с най-високите 
работни заплати сред страните-кандидатки, но заема ограничен дял на работната заплата от средния 
за страните-кандидатки (43%). Унгария и Полша демонстрират двете крайни степени на графиката. 
Унгария има най-ниския дял на работна заплата, докато Полша има най-високия. Ако разгледаме 
предишните данни, ще е трудно да се определят факторите, които да дадат обяснение на различията. 
Съотношенията на заетост не показват значителни различия. Съотношението между съвкупната 
заетост и цялото население варира между 38% в Унгария до 43% в Естония и само в Латвия и Чешка 
Република показва значително по-високи стойности - 47%. Тези данни обхващат едновременно 
демографските характеристики и характерните особености на икономическата дейност, така че двата 
фактора самостоятелно могат да покажат по-висока крайна граница, когато са изследвани по отделно. 
По-вероятно е, въпреки демографските характеристики и характеристиките на заетостта да имат роля 
в обяснението, крайният отговор трябва да бъде намерен другаде. 

3.2. Развитието на работните заплати, производителността и БВП 

Производителността на труда в бившите страни-кандидатки показва съществени различия между тях . 
Унгария има най-високото ниво на производителност, приблизително две/трети от това на Австрия, 
следвана от Полша, която има по-малко от половината от нивото на Австрия. Румъния, България и 
трите Балтийски страни имат само ¼ от производителността в Австрия. Интересно е да се сравни с 
равнището на производителността на труда и развитието на реалните работни заплати. 

Графика 5 

Източник :WIIW Конкурентноспособност на промишлеността в страните-кандидатки, 2001 г. 
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По отношение на връзката между реалната работна заплата и производителността на труда в 
промишлеността, данни от всички бивши страни-кандидатки са налични от 1993 г., като пълен преглед 
може да бъде направен само за този период. Въпреки това данни за производителността на повечето 
страни от Централна и Източна Европа са били налични от 1989 г., като пълния обхват от промени 
може да бъде проследен за целия период. Ако само отбележим индекса на производителността на 
труда в промишлеността за 2000 г., на базата на нивото за 1989 г., прието за 100, ще имаме следните 
резултати. 

Таблица 4 

Индекс на производителността на труда в промишлеността за 2000 г., равнище от 1989 г. = 100 
Унгария 220.2 
Полша 187.5 
Словения 151.5 
Чехия 131.2 
Словакия 122.2 
България 118.9 
Румъния 101.2 

Източник:  WIIW конкурентноспособност на промишлеността в страните-кандидатки, 2001 г. 

Таблица 5 
Развитие на производителността на труда, реалните работни заплати и реалния БВП в бившите страни-

кандидатки (кумулативен индекс, ниво от 1992 г. =100) 
  1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Производителност 99,8 115,9 124,4 133,1 129,3 124,3 125,2 145,7 
Заплати 91,3 72,6 68,6 53,9 45,0 54,3 58,1 62,3 България 
БВП 98,5 100,3 103,2 92,7 86,4 89,4 91,5 96,8 
Производителност 98,8 103,8 114,8 124,7 136,2 142,6 145,7 157,4 
Заплати 103,7 110,4 119,9 130,4 132,8 131,2 139,1 142,7 Чехия 
БВП 100,6 103,8 110,4 114,7 115,9 112,8 112,3 115,6 
Производителност 113,4 131,2 144,6 158,2 179,8 201,2 222,4 259,5 
Заплати 99,5 104,5 95,2 92,7 95,8 99,2 102,8 106,3 Унгария 
БВП 99,4 102,3 103,8 105,2 109,8 115,5 120,4 126,6 
Производителност 109,7 123,9 131,7 143,7 159,8 167,4 189,2 212,2 
Заплати 99,6 100,6 103,6 109,3 116,0 120,0 154,0 158,0 Полша 
БВП 103,8 109,1 116,8 123,9 132,4 138,7 144,4 150,2 
Производителност 109,0 125,0 142,1 152,7 150,0 138,9 148,8 170,6 
Заплати 86,5 85,6 100,2 109,6 85,4 86,1 85,1 85,8 Румъния 
БВП 101,5 105,4 112,9 117,3 109,2 105,5 102,1 103,7 
Производителност 101,8 109,1 113,5 116,3 121,9 133,0 132,0 148,7 
Заплати 96,1 100,6 104,6 112,0 119,4 121,4 117,7 111,9 Словакия 
БВП 96,2 100,9 107,8 115,0 122,4 127,8 130,2 133,1 
Производителност 105,8 119,7 127,3 139,0 145,1 152,9 157,7 170,9 
Заплати 111,2 116,4 121,4 127,3 131,3 133,4 137,8 140,0 Словения 
БВП 102,8 108,2 112,6 116,6 122,0 126,8 133,4 139,6 
Производителност 95,2 96,7 91,6 98,9 120,7 127,9 130,6 n.a. 
Заплати 102,3 101,9 108,3 110,6 118,9 126,9 132,3 139,7 Естония 
БВП 91,0 89,2 93,0 96,7 107,7 112,1 111,3 118,9 
Производителност 92,9 97,6 99,3 110,4 121,5 136,2 135,2 n.a. 
Заплати 105,0 117,6 117,1 109,8 123,2 130,7 135,1 139,7 Литва 
БВП 85,1 85,6 85,1 87,9 95,5 98,9 99,9 106,5 
Производителност 87,0. 83,2 87,6 96,4 99,5 104,9 110,9 n.a. 
Заплати 75,0 85,6 88,3 91,9 103,4 116,7 123,0 124,3 Латвия 
БВП 83,8 75,6 78,1 81,7 86,7 90,5 87,0 89,9 

Източник :  WIIW 2001 г., Евростат 2001 г., Европейска Фондация за Квалификация, изчисления 
на Bela Galgoczi 
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Повечето бивши страни-кандидатки показват съществено развитие на производителността  през 10–те 
години на преход, въпреки че различията между отделните страни са големи. Производителността на 
труда в Унгария нарасна ефектно, достигайки  през 2000 г. два пъти по-високо ниво от това през 1989 
г. Полша постига удвояване на своето ниво на производителност на труда от предходния период. 
България, Чешка Република, Словакия и Словения достигнаха подобрения на производителността на 
труда между 18% и 51% през период от 11 години. Нивото на  производителността на труда в Румъния 
за 2000 г. обаче не беше значително по-високо от това през 1989 г.  

Най-важната поука от по-горе посочените данни в Таблица 5 е, че развитието на реалните работни 
заплати за периода между 1992 г. и 2000 г. изостава съществено от развитието на производителността 
на труда в повечето страни, както и от растежа на БВП. Изключения са Литва, Латвия и Естония, 
където работните заплати са нараснали почти колкото производителността и повече от БВП за осем 
годишния период. В тези страни работната заплата нараства за изследвания период изглежда не 
поради икономически действия. Литва е единствената от Централно и Източно Европейските страни, 
където нарастването на работната заплата съществено е надвишило растежа на производството на 
труда и БВП. Тенденциите в трите Балтийски страни показват, че работните заплати са нараснали по-
бързо отколкото производителността на труда през първата половина на периода и тенденцията е 
била противоположна само през последните две години.  

Графика 6 

БЪЛГАРИЯ: Индекси на производителността на труда, БВП и работната заплата 
(1992 г. = 100) 
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В Чешката Република, Словения, Словакия и Полша нарастването на работната заплата следва 
развитието на производителността на труда с някои изключения и съответства или дори надвишава 
растежа на БВП. В Чехия производителността за осем годишния период е нараснала с 10% по-бързо 
от работните заплати. След Балтийските страни, Чехия е единствената бивша страна-кандидатка, 
където работните заплати са нараснали съществено над БВП. Разликата между производителност и 
работна заплата в случая на Полша е било 34%, но нарастването на работната заплата е останало по-
високо от растежа на БВП. Ситуацията в Словения е подобна с тази в Полша. Тези две страни, 
изглежда управляват пропорционално развитие на работните заплати и икономическата дейност. 

Това не може да бъде казано за Румъния, България и особено за Унгария. В тези страни работната 
заплата изостава от икономическата дейност. В Румъния относителното ниво на производителността е 
два пъти по-високо от това на работните заплати за периода 1992 – 2000 г. Динамиката на работната 
заплата изостава и от развитието на БВП. Ситуацията е най-драматична в България, като работните 
заплати са точно 60% от нивото за 1992 г., докато нивото на БВП почти достига нивото за 1992 г. и 
производителността надвишава стойността за 1992 г. с почти 50%. 

Работните заплати са най-ниски в сравнение с икономическото развитие, измерено чрез БВП в 
Унгария, като нивото на производителността е почти 2,5 по-високо, отколкото работни заплати, ако е 
взето пред вид нивото за 1992 г. Работните заплати са приблизително 20% под нивото на растежа на 
БВП. 

Трябва да се отбележи, че ситуацията е най-тревожна в Румъния и България, където не само 
относителното ниво на работните заплати е много ниско, но също работните заплати са много ниски по 
абсолютните стойности. В Унгария силното развитие на производителността е в противоречие с 
практически замразяването на нарастването на работната заплата. В Румъния и България обаче 
растежа на производителността в сравнение със средния за страните от Централна и Източна Европа 
е съпроводен със съществено изоставане в развитието на реалните работни заплати и фактическото 
им понижаване. Ситуацията в Румъния е особена, тъй като производителността показва непостоянно 
развитие. Ако вземем десет годишния период под наблюдение, производителността е почти умерена в 
Румъния, докато работните заплати са понижени с 25%. 

3.3. Общи разходи за труд в бившите страни-кандидатки 

Общите трудови разходи (Unit labour costs – ULC) като агрегатен показател на производителността и 
работните заплати изразява разходните преимущества на различните страни. По ниското равнище на 
общите трудови разходи в бившите страни-кандидатки в сравнение с равнището им в старите страни-
членки на ЕС-15 отразява тяхната по–висока конкурентноспособност на международно ниво. От наша 
гледна точка е по-важно да се има предвид, че в бившите страни-кандидатки това преимущество на 
по-ниските общи трудови разходи отразява относителната изостаналост на работните заплати, при 
положение, че производителността на труда също е взета предвид. Освен това общите разходи на 
труд могат да бъдат разглеждани като показател за равнището на работната заплата, съпоставено с 
икономическото развитие, т.е. как работещите са компенсирани за техния труд. Високата 
конкурентноспособност, дължаща се на ниското равнище на общите разходи на труда могат също така 
да показват и слабост на профсъюзите и тяхната способност да осигурят по-голям дял на участие на 
работниците в създавания обществен продукт. 

Средното равнище на общите трудови разходи в десетте бивши страни-кандидатки, изразено в 
паритетна покупателна способност към БВП е 31% от нивото в Австрия, или в съответствие със 
средното за ЕС-15. Видяхме преди това, че средните работни заплати по паритетната покупателна 
способност в бившите страни-кандидатки съставлява 33% от нивото на ЕС-15, което не е съществена 
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разлика. Но ако изследваме тази връзка и в конкретните страни, несъответствието между общите 
трудови разходи и работните заплати ще бъдат по-големи. Унгария е един краен случай, където 
заплати в промишлеността по паритетна покупателна способност са 36% от средните за ЕС-15, докато 
общите разходи на труд са само 18%. Това показва много ясно, че високата производителност на 
работещите в Унгария не е компенсирана, което означава наред с останалото, слаба защита на 
техните интереси. В Румъния и България общите трудови разходи съответстват на относителните 
различия в работната заплата спрямо ЕС-15. От друга страна, в Чехия относителните работни заплати 
са по-високи от общите трудови разходи (46% към 30%), което означава, че работещите са 
компенсирани по-добре, отколкото тяхната производителност на труда демонстрира. 

Таблица 6 

Общи разходи на труд в промишлеността за 1999 г. по паритетна покупателна способност за БВП 
(Австрия = 100) 

Словения 70,6 
Естония 37,2 
Латвия 36,1 
Чехия 30,1 
Литва 28,8 
Полша 27,0 
Словакия 25,2 
Унгария 18,7 
Румъния 18,3 
България 18,0 

Източник:  WIIW Конкурентноспособност на промишлеността в 
страните-кандидатки, 2001 г. 

По отношение на общите трудови разходи преимуществото на Словения е около 30%, докато в 
България, Румъния и Унгария е повече от 80%. С други думи, по отношение на цената на труда 
последните три страни са два и половина пъти по-конкурентни от Словения. Относително високите 
общи трудови разходи в Латвия и Естония показват, че работните заплати, сравнени с 
производителността, са доста по-високи. От друга страна работните заплати в Унгария, сравнени с 
достигнатото равнище на производителността на труда са значително ниски. Същото е положението в 
България и Румъния. Тези данни могат да бъдат интерпретирани и в смисъл, че работните заплати са 
много ниски, дори и сравнени с икономическото състояние на бившите страни-кандидатки, но 
едновременно с това не следва да си затваряме очите за факта, че това може да се използва за 
критика към ефективността на колективното договаряне в отделните страни. 

4. Различия при заплащането по пол 

Разликата в средното възнаграждение между мъжете и жените в бившите страни-кандидатки изглежда 
подобна на тази в старите страни-членки на ЕС-15, въпреки че данните не са директно сравними 
според Евростат. Числата показват, че средното възнаграждение на жените спрямо това на мъжете 
варира от 70% в Кипър до повече от 90% в Словения, а в ЕС-15 тези данни са съответно от 71% в 
Ирландия до 80% в Германия, което доказва едно практическо съответствие. 

В бъдеще ще бъде важно данните на всички страни-членки на ЕС-25, както и България и Румъния да 
бъдат сравними, като не трябва да се пренебрегва значението на разликата в съдържанието на труда 
между мъжете и жените, посочено от Евростат. 
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Според Европейската Комисия, “изисква се сериозна инициатива за намаляване на различията между 
половете в обществения и частния сектор, включително преразглеждане на възможностите за избор 
на трудовия пазар за жените и мъжете, преразглеждане на трудовата квалификация и нарастване на 
осведомеността и прозрачността на различията при заплащането на труда”. Тази стратегия очевидно 
трябва да обхваща не само страните-членки, а и присъединяващите се страни. 

5. Процес на изравняване на работните заплати 

Според някои статистически изследвания, базирани на иконометрията, са нужни години за 
изравняване на средната работна заплата на бившите страни-кандидатки с тази в ЕС. Тези 
изчисления показват например, че работните заплати в Румъния ще имат нужда от 35 години, за да 
достигнат средното ниво в ЕС, докато за работните заплати в Чехия са нужни по-малко от 20 години, 
ако тенденцията бъде запазена, т.е. при равни други условия. 

Графика 7 

Години, необходими за достигане до равнището на страните-членки на ЕС-15 с най-
ниски доходи от бившите страни-кандидатки 

(според два показателя: Barro и Levine регресия) 

 

Източник: Проф. Тито Боери, Въздействието от източното разширяване на заетостта и работните заплати в 
страните-членки на ЕС, Universita di Bocconi, подготвеното за семинара “Въздействие от разширяване на 
трудовия пазар в ЕС”, Брюксел, март 2001 г. 

Тези данни показват реалния стремеж към присъединяването към ЕС, като на повечето бивши страни-
кандидатки ще са нужни между 10 и 20 години, за да достигнат нивото на работните заплати в ЕС. 
Междувременно трябва да бъде отбелязано, че някои страни-членки на ЕС-15, като Португалия и 
Гърция, също имат нужда от изравняване с по-високото средно ниво на работните заплати в ЕС. 
Процесът на изравняване на заплащането на труда в бившите страни-кандидатки не трябва да бъде 
разглеждан и като пречка пред възможностите на другите по-развити страни. 



 20

Трябва да бъде подчертано обаче, че всякакви прогнози на основата на съществуващите тенденции 
трябва да бъде разгледана с голяма предпазливост. Това произтича от същността на прехода, в който 
страните могат да покажат бърз напредък и неочаквани неуспехи от година на година. Следващата 
трудност пред точните прогнози е фактът, че валутите в бившите страни-кандидатки са съществено 
подценени и зависими от съществуващия регламент на валутните курсове, имащи склонност да 
показват съществено надценяване спрямо еврото. Може да е благоприятно равнището на работната 
заплата в някоя страна да може да нарасне повече от 30% в евро. Истина е също, че повечето бивши 
страни-кандидатки имат значителни резерви за повишаване на производителността, което дава висок 
потенциал за бъдещия растеж на работната заплата. Поради това не е невъзможно процеса на 
изравняване по отношение на заплащането на труда в бившите страни-членки да бъде по-бърз от 
цитираните статистически данни. 

6. Подоходна стратификация 

Коефициентът на Джини измерва степента на неравенство при разпределението на доходите между 
най-ниската и най-високата децилна група на доходите. Ниските стойности на коефициента означават, 
че обществото е по-скоро егалитарно (уравнивиловъчно), т.е. с по-голяма степен на сходство на 
доходите, а високият коефициент на Джини показва, че различията в доходите са съществени. 
Коефициентът на САЩ е 34,4, докато Европейските страни са със стойности на коефициента между 
21,7 и 28,2 (ако изключим Италия и англосаксонските страни). 

Това означава, че Европейският социален модел може да бъде определен като общество, в което 
подоходната стратификация, т.е. различията в доходите са доста малки, отколкото в САЩ. Въпреки 
това обаче между средата на 80–те и края на 90-те години, различията в доходите, измерени чрез 
коефициента Джини, нарастват в 9 страни от ЕС в съответствие със статистиката на OECD. 

При бившите страни–кандидатки е важно да се отбележи, че коефициентите на Джини са по–високи от 
средния за Европа, т.е. обществата там са с по-голяма степен на подоходно разслоение, като Джини 
коефициентите се приближават до страни като САЩ и англосаксонските страни. Данните сочат 
стойности на Джини коефициента между 30 и 42, като случая на Чехия е изключение, където 
коефициентът е сравним с Европейските стандарти (25,9). Освен това, ситуацията в бившите страни–
кандидатки се влошава в средата  на 80-те и края на 90-те, като всички коефициенти на Джини за 
Централно и Източно европейските страни нарастват. Особено голямо нарастване на подоходното 
разслоение се наблюдава в Румъния, Литва, Латвия, Словения, Полша и България. 

7. Обобщение 

Изследването на равнището на работната заплата в бившите страни–кандидатки по отношение на 
средните стойности в ЕС-15 и сравнението с нивото на икономическо развитие в отделните страни 
категорично води до извода, че работните заплати в страните от Централна и Източна Европа са 
много ниски, независимо от факта, че  различията в отделните страни са големи. Сравнението на 
работните заплати в бившите страни–кандидатки с нивата на ЕС-15 бе направено както в номинални 
стойности в евро, така и по паритетни цени. Номиналните стойности са доста шокиращи, въпреки че 
равнището на работната заплата към аналогичната покупателна способност показва по–малко 
драматична картина . 

Това сравнение ни позволява да определим, че различията в условията на живот не са големи, както 
изглежда от номиналните данни, и показва, че опасността от социален дъмпинг не е толкова 
застрашителна, както изглежда на пръв поглед. Опасностите са в две области, а именно ниските 
номинални стойности и ниски трудови доходи могат да отклонят решенията за инвестиции по 
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направление в Централна и Източна Европа с нарастване развитието на производството, 
застрашаващото ниво на заетост в старите страни–членки . От друга страна, по–ниските работни 
заплати в сравнение с действителните в съответствие с икономическия потенциал в бившите страни–
кандидатки, свидетелства за слабия ефект от социален диалог и това, че практиките на европейския 
социален модел все още нямат значително приложение. 

Най–важният анализ бе как работните заплати в страните в преход са свързани с тяхното 
икономическо развитие. Изследването на равнището на съвкупните работни заплати в БВП показа 
големи различия между бившите страни–кандидатки, но изненадващо двете държави, за които се 
счита, че се представят добре, заемат двете крайни степени на графиката, Унгария има най- ниското 
ниво на работна заплата (31%), докато  Полша най–високото (52%) – като средното за ЕС-15 е 59%. 

Растежът на производителността е значителен в бившите страни–кандидатки, особено от втората 
половина на 90-те години, въпреки че разпределението между отделните страни е неравномерно. 
Беше интересно да се види, че различията в производителността сред бившите страни–кандидатки са 
доста големи. Приехме принципа, че работните заплати в дадена страна трябва да нарастват със 
същия темп на растежа на БВП, като ръста може да бъде ограничен от растежа на 
производителността на труда. Повечето бивши страни-кандидатки спазват този критерии, ако се вземе 
под внимание 10-годишния период на наблюдение.  

Най-голямата поука от посочените данни е, че развитието на реалните работни заплати за периода 
между 1992 г . и  2000 г . изостава  значително от производителността на труда, и в повечето страни от 
растежа на БВП. Тенденциите в трите Балтийски страни показват, че  работните заплати нарастват по-
бързо отколкото производителността през първата половина на периода и тенденцията е била 
противоположна само през последните две години. В Чехия, Словения, Словакия и Полша растежа на 
работната заплата следва развитието на производителността на труда с някои изключения и 
съответства или надвишава растежа на БВП. В Чехия производителността за 8 годишния  период 
нараства с 10% по–бързо от работните заплати. Различието производителност/работна заплата в 
случая на Полша е 34%, но растежа на работната заплата остана по-висок от този на БВП. Ситуацията 
в Словения е подобно с тази на Полша. 

В този смисъл това не може да се каже за Румъния  България и особено Унгария. В тези страни 
работните заплати изостават много от  икономическото развитие. Ситуацията в Румъния и България е 
такава, че не само относителното равнище на работните заплати е много ниско, но те са много ниски и 
по абсолютни стойности. В Унгария изключително пониженото ниво на работните заплати в 
съответствие с икономическото развитие означава равнище на работни заплати, което заема горната 
граница сред бившите страни–кандидатки. В Унгария силното развитие на производителността е 
съпроводено с много умерено, почти незабележимо нарастване на работната заплата. В Румъния и 
България обаче растежа на производителността е близък до средния за страните от Централна и 
Източна Европа, което показва  съществен спад на реалните работни заплати . 

За да се дефинират тези тенденции по-точно, може да се направи заключението, че доходите от 
производителността на труда са разпределени по различен начин в отделните страни. Големите 
доходи от производителността на труда в Унгария не се отразяват в нарастване на работните заплати. 
В Румъния  и България нарастването на производителността на труда беше наказано, а в Полша 
големите доходи от производителността не бяха възнаградени щедро. В Чехия, Словения и Словакия 
по–слабото нарастване на производителността беше щедро възнаградено, и накрая в Балтийските 
страни незначителните доходи от производителността бяха  много щедро възнаградени. 
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ІІ. Формиране на работната заплата в новите страни членки от Централна и 
Източна Европа и Румъния 

В този раздел е представена ситуацията във всяка една страна, свързана с формирането на 
работните заплати, така както отделните национални синдикати са я описали в своите национални 
доклади, обобщени от старшия изследовател на Европейския синдикален институт Емануел Мерме 
(Emmanuel Mermet). 

Чешка република 
Работни заплати 
В началото на прехода брутните работни заплати са понижени значително с около 25%. Началният 
спад на работните заплати е бил причинен от скока на равнището на цените, следващ ценовата 
либерализация. Работните заплати започват да нарастват от 1992 г., но едва през 1996 г. реалната 
работна заплата е възстановила равнището си от 1989 г. (сравнението е трудно да бъде направено 
точно поради промяната на качеството на стоките, включително и на потребителската кошница). През 
първата част от прехода, работните заплати са нараснали по-бързо отколкото производителността на 
труда. Положителната разлика между растежа на работните заплати и производителността е довела 
до спадане на високото равнище на работната заплата, създадено през 1991 г. след обезценяване на 
националната валута. От тази гледна точка в периода 1997-1998 г. съотношението между растежа на 
работните заплати и производителността е започнало да се променя в обратна посока. 
Двата рестриктивни пакета на правителството от април и май 1997 г. предизвикаха значително 
намаляване на вътрешното търсене. Правителството замрази работните заплати в държавния сектор 
и в някои големи компании, останали под държавен контрол. Тези стъпки бяха съпроводени и 
последвани от твърди ограничение в паричната политика. Общият ефект от тези ограничения 
въздейства върху съвкупното търсене, реалните работни заплати и, с известен лаг - върху заетостта. 
Ефектът имаше кулминация през 1998 г., когато реалните работни заплати паднаха значително по-
бързо от производителността. 
През 1999 г. работните заплати са нараснаха със 17% в обществения сектор и за 2000 г. чешкото 
правителство планира да намали заетостта в обществения сектор и да увеличи брутните работни 
заплати с 15%. Нарастването на работните заплати в обществения сектор е разбираемо, предвид 
замразяването на брутната работна заплата, наложено в средата на 1997 г. В частния сектор, 
колективните споразумения за работната заплата предвиждаха увеличение в границата от 7-8%, с 
което относително се надвишава предвидената инфлация. Работните заплати в частния сектор ще 
бъдат обаче формирани с колективни договори, като синдикатите покриват само около 30% от 
заетостта.  
Формиране на работната заплата 
Работните заплати преобладаващо се определят работодателите, с няколко изключения на 
контролирани от правителството работни заплати. Договарянето на работната заплата се извършва на 
няколко нива. Най-високото ниво на тристранното сътрудничество е съставено от представители на 
синдикатите, организациите на работодателите и правителството. Дори това да не почива на законови 
разпоредби, то може да изиграе важна роля в определяне на съвкупния растеж на работната заплата 
и развитието на условията на труд. След това следват споразумения на ниво промишленост между 
организациите на работодателите и синдикатите и накрая споразумения на равнище предприятие. 
Общата позиция на синдикатите за работната заплата не е силна. Синдикат или работодател може да 
се обърне към Министерството на Труда и Социалните дейности и да поиска споразумението на ниво 
промишленост да бъде разпростряно във всички фирми в промишлеността, а не само до тези, покрити 
от организацията на работодателя, подписала споразумение със синдикатите. Този избор не е 
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употребяван често. Работните заплати в обществения сектор продължават да използват тарифната 
система на работни заплати (щатна таблица), определяща основната работна заплата в зависимост от 
характеристики на образованието и опита на работниците. Тези таблици за работната заплата са 
свързани с публичната администрация и използвани, за да служат като един от инструментите при 
определяне на работната заплата дори и в другите сектори.   
Освен това съществуват 3 официални тарифи на работната заплата, определящи минималната 
работна заплата в зависимост от степента на сложност, отговорност и физическа трудност на 
професията. От тях само най–ниската, т.е. минималната работна заплата, е законово обвързана. 
Въпреки, че закона заявява, че работещите не могат да получават по-ниска работна заплата от двете 
определени горни минимални тарифи, не съществуват санкции при неизпълнение. 
Минимална работна заплата 
Минималната работна заплата е законово обвързана и не зависи от региони или образование. 
Нейната стойност се е понижила по време на прехода и в момента играе малка роля върху търсенето 
на работна ръка. По средата на 1990 г., минималната работна заплата бе определена чрез тристранно 
социално споразумение, но по настоящем Министерството на Труда я променя, когато го сметне за 
необходимо. Колективните споразумения поставят условия за минимална работна заплата около 10-
20% над официалното равнище. Тарифна 12-степенна система за определяне на минималната 
заплата е била заложена в около 25% от колективните споразумения през 1998 г. Дори минималната 
работна заплата да е нараснала през януари 1999 г. с около 23% от 2650 CZK на 3250 CZK (90 Евро), 
нейното ниво е останало 27% от средно месечната заплата. Нарастването не предвижда  значителни 
негативни ефекти върху заетостта. Откакто минималната работна заплата е в основата за 
изчисляване на социалното подпомагане (пенсии на инвалиди, подпомагане на безработни, студенти и 
други), промените на това ниво дават отражение върху системата за социално подпомагане и 
държавните разходи. По-важно е, че минималната работна заплата бе под официалния праг на жизнен 
минимум, гарантиран от социалното подпомагане. Съществува практика голям брой по-дребни 
работодатели да плащат на своите работници минимални заплати, като остатъка до действителния 
размер на заплата се дава като недекларирано плащане, за да се избегне високата социална 
осигуровка и ДОД (общо около 48%). 
Различия в работните заплати по пол 
Диференциацията на работната заплата по пол е нараснала по време на прехода. Средните работни 
заплати на жените са около 30% от средните на мъжете. Когато вземем пред вид наблюдаваните 
различия между мъжа и жената в тяхното образование, опит и т.н., чистото разграничаване на 
заплащането изглежда доста устойчиво и е около 25% за периода 1995–1997г. 
Социален диалог 
В Чешката Република социалния диалог е разпространен на някои нива и е изразен чрез няколко 
институционални форми. На национално ниво, съществува преди всичко съвета за икономическо и 
социално сътрудничество, който свързва главните социално-икономически действащи лица. След това 
съществува секторен тристранен диалог. Това означава, че главно действащите лица са 
министерства, съответните секторни синдикати и организации на работодатели. Двустранният 
социален диалог има място основно във връзка с колективните договори. До сега не е бил особено 
силен. Социалният диалог на равнище предприятие функционира само в компании, където има 
синдикално присъствие. Чешките работници често страдат от недостиг на институционално 
представяне на техните интереси. Важно е да се спомене съществуването на регионален социален 
диалог. Този тип диалог е напълно независим от тристранния социален диалог. В него са включени 
“консултативни органи“, които могат да съществуват на основата на взаимни споразумения между 
регионални агенции по заетост, синдикати, организации на работодатели, различни регионални 
кооперативи или други регионални власти. Основната цел на консултативните органи от този тип е да 
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действа във връзка с осигуряване на оптимално реализиране на различни програми за подпомагане на 
заетостта и регионалното развитие. До сега регионалния социален диалог беше институционализиран 
в два региона.  
Синдикати 
В Чехия е доминиращ Чешко-Моравската Синдикална Конфедерация, която обхваща около 80% от 
всички членове на синдикални организации. Преобладаващата позиция на тази Конфедерация е 
свързана с факта, че тя е създадена на основата на предишния комунистически синдикат, и е запазила 
повечето активи и членове. Трябва да бъде подчертано, че профсъюзното движение в Чехия се 
развива и дори се е променило през последните няколко години. Важната особеност на това развитие 
е намаляването на членството (ниво на организация около 30%), което дава отражение върху всички 
синдикални организации чрез относителното отслабване на дейността на Чешко-Моравската 
Синдикална Конфедерация в полза на други синдикални организации.Тази еволюция не подкопава 
надмощието на тази Конфедерация, но отбелязва едно преструктуриране на профсъюзната система в 
Чешката република, което може да даде отражение върху по-балансирания синдикален плурализъм и 
да доведе до по-малко господстваща Чешко-Моравска Синдикална Конфедерация. 
Представителство на работниците в компаниите  
В Чешката Република доскоро съществуваха две институционални форми на представяне на 
интересите на работещите в компаниите: синдикати от една страна и представители на работниците 
(1/3) от Управляващия борд на ограничен брой компании, наемащи повече от двеста човека. Това на 
практика означава, че само синдикатите са имали възможност да защитават правата и да действат от 
името на работниците в компаниите. Не са съществували работнически съвети. Това е довело до 
вземане на инициативата на някои работодатели за организиране на работнически съвети или 
подобни органи (без да са на законова основа) в техните предприятия. Синдикатите са критикували 
тази практика.  
Ситуацията се е променила значително от 2001 г. с измененията на трудовия закон по въпроса за 
социалния диалог на ниво компания. Според новите условия, чешките работници сега могат да 
създават работнически съвети или да избират представител на колектива. Това обаче става при 
определени условия и с ясно дефинирана цел. Важно е да се подчертае, че чешките синдикати силно 
се противопоставят на установяването на работнически съвети или подобни институции. Създаването 
на работнически съвети е възможно, но не е задължително. Законови условия за задължително 
формиране на работнически съвет предвиждат тяхното премахване ако се създаде синдикална секция 
в компанията. Чешките работнически съвети са такова институционално решение, които е 
едновременно законово незадължителни но политически препоръчително. Независимо от тази своя 
основна характеристика, работническите съвети в Чехия могат да съществуват само за да осигуряват 
упражняване на правата на работниците на информация и консултация. 
Колективни договори 
В Чешката Република практиката на колективни договори се развива преди всичко на фирмено 
равнище, като е особено слаба на секторно ниво. Обаче важно е да се подчертае, че колективните 
договори не са позволени в обществения сектор, заплащането и условията на труд в този сектор са 
регулирани от закони или от регулиращи инструменти, определени от правителството във връзка с 
условията на закона за бюджета. В сектора на промишлеността и търговията, практиката на 
договаряне се е задържала на едно ниво сериозно от няколко години поради рестриктивната политика 
на заплащане, която по необходимост ограничава интересите и възможностите за действие на 
социалните партньори в тази област. 
През 1999 г. в Чешката република са регистрирани сключени 3 500 договора на ниво компании, което е 
много под високото равнище през 1995 г., когато са регистрирани 9 000. Секторните споразумения са 
били 14  през 1999 г. (31 през 1995 г.). През 1998 г. всички колективни договори са обхващали около 1, 



 25

400,000 работници (30% от активното население). През 1995 г. те са покривали около 2,000,000 
работници. Спадът на нивото на лицата, обхванати в колективни договори, частично се обяснява и с 
постоянното намаляване на активното население в Чешка Република. 
Слабата практика на секторно договаряне в Чехия може да бъде обяснена с различни причини, като 
политически, икономически и социални. Основната причина обаче е слабото представителство на 
организациите на работодателите, но също и слабото представяне на синдикатите в частния бизнес. В 
тази област съществуват специфични бариери, които са свързани преди всичко с организациите на 
работодателите. Въпреки официалните изявления и политическата риторика за подпомагане на 
социалното сътрудничество, чешките организации на работодателите са били създадени и са 
функционирали предимно като икономически лобита. Чешките работодатели не създават обединени 
организации, необходими да подпомагат практиката на секторно договаряне. Скептичното отношение 
на чешките работодатели към колективни договори рефлектира върху настоящите условия в 
икономиката на Чехия. Това е свързано, наред с другото, и с раздробяване на икономическите 
дейности и несъответствията във финансите и социалните отношения в един и същ сектор. 
Организациите на работодателите, особено Индустриалното и Транспортно обединение, предлага 
развитие на практика, която може да се проведе като резултат на основните секторни споразумения, 
структурни споразумения, които да обхванат съществените социално-икономическите условия в 
тяхната основна същност. Подробностите, особено в заплащането, ще бъдат определени в договорите 
на компаниите. Все още синдикатите в Чехия отхвърлят тези предложения, но без алтернативни идеи 
или стратегии в тази област. Това е причината, Чешките организации на работодателите да 
прехвърлят някои от отговорностите за слабото ниво на договаряне, на синдикатите на секторно ниво. 

Естония 
Работни заплати 
От валутната реформа през юни 1992 г., работните заплати в Естония са претърпели основни 
промени. Разликите в работните заплати и несъответствието на доходите са нараснали бързо по 
време на годините на реформата. Бързите промени в структурата на работната заплата са станали 
през 1993-1994 г., като в последствие скоростта на структурните промени се е понижила. Брутните 
работни заплати са нараснали от 1993 г.; по време на целия период са достигнали 1,4 за 2000 г., като 
1992 г. е взета за база. Нарастването на брутните работни заплати по-бързо от БВП и е в 
съответствие с развитието на производителността на труда в промишлеността повече или по-малко. 
Растежът на работната заплата е бил по-бърз в частност в сектора на услугите, докато по същото 
време работните заплати в земеделието, които са ниски в сравнение със средната брутна заплата за 
страната, са продължили да намаляват. Финансовият сектор е водещ с равнище 2,00-2,3 пъти по-
високо от средното, докато работните заплати в земеделието нарастват само с 60% от средната 
работна заплата за страната.  
Изчислението на средната съвкупна заплата в Естония е сложно, откакто тя нараства основно поради 
високото и бързо нарастване на работните заплати във видовете промишленост в икономиката или 
поради лица, наети с високи работни заплати. За по-голямата част от населението нарастването на 
работната заплата не е било голямо. 
Различия в работните заплати по пол 
Когато сравняваме средните почасови работни заплати на мъжете и жените по категории заетост и по 
икономическа дейност, средните работни заплати на жените са по-ниски. Най-голямото различие 
очевидно е в търговията с разлика от 35%. Най-малкото различие е отбелязано в категорията на 
счетоводители, където делът на средните работни заплати на жените е бил 90 %. 
Формиране на работната заплата 
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Естония е с много ниски нива на помощи при безработица, пенсии и минимални работни заплати. 
Минималната работна заплата е толкова ниска, че не служи за основа за нови назначавания. През 
1995 г. минималната работна заплата беше 20% от средната работна заплата, след това нивото на 
минималната работна заплата от 1999 г., сравнено със средната работна заплата, нарасна с 28%. 
Работните заплати преобладаващо се определят от работодателите, с контрол върху работната 
заплата, въведен от правителството в обществения сектор. Не съществува ефективно синдикално 
движение, което да тласне работните заплати и не съществува политика, която да защитава фирмите 
от загуби и банкрути. 
Синдикати 
На национално ниво, различните секторно основани синдикални организации са обединени в 
Национална Синдикална Асоциация. Съществуват две големи конфедерации в Естония: най-голямата 
е Конфедерация на Естонските Синдикати EAKL, обединяваща 23 различни асоциации от всички 
области и 65 000 члена (около 60-65% от всичките членове в синдикатите). Втората е Естонска 
Асоциация на Професионалните Работници (TALO). Тя обединява главно интелектуалци, общо 40 000 
члена. 
Естония не познава плуралистичния синдикализъм в смисъл различните синдикати да съществуват 
като обединяващи работници на базата на различно идеологично и политическо виждане. EAKL u 
TALO изповядат вътрешен плурализъм, което означава от една страна, че те обединяват работници с 
различни политически възгледи и идеологии и, от друга страна, че тези различни убеждения се 
отразяват на техните стратегии и мнения. Двете конфедерации и техните членове формират своите 
стратегии и подходи според “интереса на работника”, а не политически и други идеологии . Различието 
между двете големи национални синдикални асоциации е основно базирано на типа работник, който 
представят ( синя якичка, бяла якичка). 
Работодателите са организирани в съответствие с отрасловия принцип. Има само една асоциация на 
работодатели на национално ниво. Сравнено с предишното положение, когато са съществували две 
организации на работодатели, настоящата ситуация се счита да бъде по-ефективна от гледна точка на 
разходи, комуникации и наемане на персонал. 
До сега работнически съвети не съществуват в предприятията в Естония. Работещите не са 
представени в управлението на компаниите, изключенията се отнасят до трудовите отношения и до 
работната среда. Съветите по работната среда действат като консултативни и вероятно като 
определящи органи. Работниците не участват в стратегическото управление на предприятията. Това 
по настоящем е една от основните теми при тристранните преговори. EAKL изиска през 2000 г. да 
бъдат включени представителства на работниците (накрая само като наблюдатели) в управляващите 
органи на компаниите. Синдикатите не са срещу принципа за работнически съвети, но не са много 
ентусиазирани да ги въведат на този етап, поради две причини. Основната причина е, че синдикатите 
малко са изплашени, че работниците, които не членуват в синдикат (и може би са манипулирани от 
работодателя), ще бъдат включени в тези съвети, с което могат да подкопаят позицията на синдиката. 
Трипартизъм 
Естонският Тристранен Съвет е основан през май 1992 г. Това беше първата (и до сега единствената) 
постоянно действаща национална тристранна структура. По време на първата година, Съветът – също 
наричан Тристранен съвет – не беше много активен, но първото тристранно споразумение за 
Обществено осигуряване, основно за минималните почасови работни заплати, беше подписано на 
07.04.1992 г. и наложи принципите на независимата трудова политика. От 1996 г. влезе в сила 
задължение да се спазват внасят всички проекти на закони в тристранния съвет. Като следствие, 
Тристранни заседания бяха организирани по основните въпроси, като формиране на минималната 
работна заплата, професионална сигурност, застраховки и контрол на изпълнението на колективните 
договори. 
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Съветът е консултативен и надзорен орган, който не е овластен да взима решения. Тристранното 
споразумение обаче осигурява разглеждането на голяма част от основата на трудовото и социално 
законодателство. Въпреки, че въздействието върху решенията да е индиректно, Правителството не се 
отмята от тристранните решения и представителите на социалните партньори са били помолени да 
участват в дискусиите за проектозаконите в Парламента и Комисиите. 
През 1998 г. Закона за създаване на Тристранен Национален Икономически и Социален Съвет беше 
прокаран по предложение на Естонския Тристранен Съвет. Той е създаден с цел да съветва 
Правителството и неговите социални партньори по различни теми, свързани със социално–
икономическото развитие, адаптирането на Европейския Социален Модел и подпомагането на 
социално-икономическия диалог. Социално–икономическият Съвет функционира чрез сесии, които се 
провеждат не по-малко от 9 пъти на година. Това е необходимо на Съвета, когато иска да създаде 
работни групи за дискутиране на специфични въпроси, например относно трудовия пазар, демокрация, 
политики за работната заплата, заетост, работна среда и т.н. Синдикатите са най-активния партньор в 
тристранния процес. Те поставят повечето точки на дневния ред и формулират повече предложения 
за промяна на проектозаконите. Особено EAKL е най-верния поддръжник на тристранните принципи, 
докато отношението на TALO е по-резервирано и представя своето мнение в различни аспекти, 
поради своята тясна ниша (насочване към споразумения с Правителството за нейните членове в 
обществения сектор). 
Работодателите, представени от ЕТТК, нямат ясна стратегия по отношение на тристранните дискусии 
и тяхното участие е следователно пасивно. Работодателите вярват, че тристранната система в 
никакъв случай няма голямо влияние върху обществения бизнес живот, като основните решения (с 
изключение на минималните работни заплати) са при всички случаи взимани от отделните 
работодатели и компании. 
Колективни договори 
Законовата основа на бипартитната система е Закона за Колективните Договори от 1993 г., изменен 
през 1999 г и през 2000 г. Същият закон също регулира тристранната система, предвиждащ, че 
“колективният договор може да бъде двустранен или тристранен”. Двустранните колективни договори 
могат да бъдат сключени на ниво предприятие, на секторно и на национално ниво. На ниво 
предприятие колективните договори не е задължително да се сключват със синдикатите, а могат да 
бъдат също подписани от “упълномощени представители на работещите”. От юни 2000 г. с нов Закон 
за синдикатите, работодателите са задължени да започнат преговори, ако представителите на 
синдиката/работниците са направили писмено предложение за подписване на колективен договор. 
Законът не включва задължение на работодатели или работници да започнат преговори за 
заключително споразумение, нито това да изисква от друга страна да се приключи споразумението. 
Това се прилага за всички, принадлежащи към организациите, сключващи споразумението, докато не е 
предвиден друг обсег на приложение на договора. Изменението от юни 2000 г. включва възможността 
социалните партньори, които са подписали Секторен колективен договор, да помолят правителството 
да разшири с Постановление обсега на приложение на Секторния договор за всички предприятия и 
работещи в този сектор , дори ако те не членуват в синдикат и организация на работодатели, които са 
подписали договора. Това е голяма крачка за Социалния диалог в Естония, въпреки че различните 
работодатели са скептично настроени към този принцип. 
На практика повечето колективни трудови договори се прилагат за всички работници в предприятието, 
независимо от тяхното членство в синдикат. За работника, който участва в повече от един колективен 
договор, най-благоприятният договор е приложим. Колективният договор по принцип е валиден за 
една година, ако друго не е предвидено. В такъв случай, условията на споразумението са приложими 
дотогава, докато не бъде постигнато ново споразумение. По принцип, законът не позволява 
прекратяването на колективния договор преди да е изтекъл неговият срок, но страните могат да се 
споразумеят за друго. 
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Унгария 
Работни заплати 
Средните работни заплати на работниците до края на 2001 г. нарастват до 105 000 унгарски форинта 
(около 434 евро), което означава реален растеж от 6,2% в сравнение с предната година. 2001 г. беше 
първата година, когато работните заплати нараснаха по-бързо от БВП (4%) и производителността 
(3.8%), правейки възможно надвишаването на нивото на работната заплата от 1990 г. Силният растеж, 
изразен в евро, се дължи също и на надценения валутен курс на форинта, резултат от разширяване на 
обвързването на валутния курс в средата на 2001 г. 
Икономическите промени са имали силен ефект върху работните заплати и доходите. Две особености 
в частност характеризират еволюцията на структурирането на работната заплата в Унгария по време 
на прехода: намаляване на реалните работни заплати през по- голямата част от периода, изоставащи 
от растежа на БВП и особено от производителността и, второ, вторично проявено като следствие 
неравенство в доходите. 
Предишните, относително високи реални работни заплати преди едно десетилетие, не са били 
поддържани дълго. Нетните реални работни заплати са останали непроменени между 1989 г. и 1993 г. 
Ако сравним индексите на брутните реални възнаграждения с индексите на нетните, отбелязваме че в 
действителност брутните възнаграждения са били почти стабилни преди 1994 г. През 1994 г., за първи 
път след прехода е имало нарастване на реалните работни заплати. Това е било главно по причина на 
съществуващата данъчна система на личните доходи (т.е. в действителност данъчните ставки не са 
следвали инфлацията), което означава остро влошаване на реалните нетни работни заплати преди 
1994 г. Рестриктивните бюджетни и монетарни мерки за преодоляване на финансовата криза през 
1995 г. са причинили драматичен спад на работните заплати (с 12%). От 1996 г. реалните работни 
заплати са нараснали отново, но на базата на стабилния икономически растеж по това време. 
1990 г.е била характерна с нарастване на различията между работните заплати. Първо е 
съществувало нарастване на различието между работните заплати на работниците с “бели и сини 
якички”. Освен това в частния сектор, където разликите са били вече по-големи, те са нараснали 
повече. 
Различията в работните заплати между отделните отрасли на икономиката са се увеличили. 
Възнагражденията са нараснали повече в по-добре печелившите отрасли, като финансови услуги, 
недвижимата собственост и химическа промишленост. По отношение на разликата в доходите, докато 
през седемдесетте доходите на най-богатата част от населението е съставлявала 4.5–5 пъти от тези 
на най-бедните, тази разлика е нараснала до 7 пъти през 1994 г. и до 9 пъти за 2000 г. Нарастването 
на бедността особено по време на прехода, на базата на съответните изчисления на МОТ, е било от 
8% от населението за 1989 г., удвоила се е до 1992 г., а след това е съставлявала 20% за 1994 г. През 
1998 г. бедното население е било оценено на около 20%, което не се е променило съществено от 
тогава. 
Минимална работна заплата  
Минималната работна заплата съставлява 37.3% от средната работна заплата през 1990 г., след което 
това съотношение се понижава до 26.5% за 2000 г. През 2001 г. правителството е повишило 
минималната работна заплата по свое усмотрение с 77%, като съотношението е нараснало до 44%, 
след това последователно нараства през 2002 г с 25%, като е достигнало 50% от средната работна 
заплата. Трябва да бъде отбелязано, че работните заплати в Унгария са много понижени, те изостават 
от икономическото развитие и особено от развитието на производителността в повечето бивши 
страни-кандидатки. 
Различия в работните заплати по пол 
Разликата в работните заплати  по пол беше 28,2% през 1989 г., след което намаля до 21,2% за 1998. 
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Социален диалог  
Ключовата институция на трипартизма на национално равнище беше Съвета за съгласуване на 
интересите, създаден през 1988 г. по време на преустройване на комунистическото правителство, а 
след това възстановен и утвърден от консервативното правителство през 1990 г. Този съвет беше 
ключовата институция на трипартизма за периода 1988-1999 г., като имаше най-трайното и силно 
въздействие върху формулиране на обществената политика и законодателство, но също и по време 
на целия процес на политическа и икономическа реформа. Второто консервативно правителство - с 
острия протест на социалните партньори – го замени през1999 г. със следните институции:  
1.) Икономическият Съвет е многочислен консултативен орган, където се обсъждат стратегическите 
икономически въпроси. Участници са тези организации, които са достатъчно силни да въздействат 
върху икономиката, като: синдикати, организации на работодатели, Унгарска национална банка, 
представителство на Банковата Асоциация, икономически камари, многобройни инвеститори, Съвет на 
Борсата. 
2.) Националният Съвет на Труда е наследник на предишният съвет. Това е тристранен съвет за 
консултация и преговори по трудови въпроси. Той се занимава трудовия закон, трудовите отношения, 
политиката по заетостта, социалната политика, професионалната квалификация, работните заплати в 
конкурентния сектор, безопасността на труда, инспекцията на труда и т.н. Той е наследил 
правомощието да формира националната минимална работна заплата и да приеме препоръчаното 
нарастване на работната заплата. 
С очертаните промени, официалният аргумент на правителството беше да се разшири 
централизираната консултация по икономическите въпроси чрез включването на повече действащи 
лица и да се разграничат основните икономически, политически въпроси от трудовите проблеми, 
където трипартизмът продължава да играе важна роля. Този ход на Правителството е бил широко 
критикуван от социалните партньори, главно от синдикатите, откакто новосъздаденият Икономически 
Съвет има широк обхват, но малки правомощия. Въпросът е под силен политически дебат и най-
големите синдикати не са имали желание да присъстват на заседанията на новите институции в 
началото, защото са считали, че тяхната законова основа не е била напълно достатъчна. 
Правителството запазва правото да решава въпроси със своя компетентност, където не е бил 
постигнат консенсус на дискусиите на Националният Трудов Съвет. Такъв е бил случая на 
драстичното нарастване на минималната работна заплата за 2001 и 2002 г.  
Тристранният Управителен комитет за финансиране на трудовия пазар е следващата действаща 
фигура в социалния диалог. Той беше създаден през януари 1997 г. за управление на социалния 
диалог за финансиране на пазара на труда с приблизително около 130 билиона унгарски форинти. При 
надвишаване на разполагаемите средства, финансирането е основно гарантирано от министерството 
на социалните грижи, въпреки че финансирането в действителност е управлявано от тристранния 
орган. Комитетът има големи правомощия по въпросите на фонда за пазара на труда, свързани с 
паричните средства. На децентрализирано ниво, Окръжните бюра по заетостта и Съветите по Труда 
носят същата съвместна отговорност за децентрализираните фондове. 
Синдикати 
През 1990 г. унгарската синдикална система се характеризираше със строг и конфликтен плурализъм. 
По настоящем, шестте национални централни синдикални организации бавно се сближават една към 
друга. Взаимно подписаните споразумения за сътрудничество и често действат със съгласие, било то 
на национално равнище или на ниво компания. Вярно, че това сближаване между синдикатите е и в 
резултат на отношението на правителство, както и поради постоянното сближаване на техния 
политически потенциал и социални правомощия. 
Реалната представителност на унгарските синдикати е слаба и в постоянен упадък. През 1997 г. 
нивото на синдикалното членство в промишлените области беше около 35%, докато то беше 
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значително по-високо (50-60%) в предприятията от обществените услуги (държавна собственост или 
под държавен контрол) и бюджетните институции (образование, здраве). Изчислено е, че нивото на 
синдикалното членство е около 25%. Всички синдикати в Унгария са претърпели спад на броя на 
техните членове и относително намаляване на тяхното присъствие в компаниите. 
Упадъкът на синдиката през 90-те се дължи на няколко фактора. Синдикатите са се борили за 
легитимност, доста често и срещу вредата от коопериране. Те са били достатъчно благоразумни да не 
спират реформите в критични периоди на прехода, запазвайки дългосрочни перспективи, по същото 
време те не са признавали възможностите за подобряване на икономиката. Основно синдикатите са 
били политически обвързани, което е ограничило тяхното поле за изява (и поради това, че са толкова 
тясно свързани с управляващите политически сили, или защото са в силна опозиция към тях). 
От 1992 г. съществува двойствена система на представяне на работниците на работното място в 
Унгария: чрез синдикати и работнически съвети. Работническите съвети са задължителни в 
предприятията с повече от 50 човека. Определените права на работническите съвети са съществено 
ограничени. В бюджетните институции и бизнес дейности, в които са заети между 15 и 49 човека 
работниците избират делегат, който има същият формален статус, права и функции като 
работническия съвет. 
Формиране на работната заплата 
Системата за формиране на работната заплата в Унгария е много несиметрична. В частния сектор 
заплатите главно се определят чрез индивидуално договаряне и това се счита за проява на пазарните 
механизми на функциониране на икономиката В промишлеността и дори на фирмено равнище 
преговорите за формиране на работната заплата са рядко срещани и ограничени само за някои 
обществени услуги. Това е направило трудовия пазар в Унгария по-гъвкав, което е бил изгодно по 
време на преходния процес, като от обществена гледна точка това предоставя по-голямата сила на 
договаряне в ръцете на работодателите. От друга страна, работните заплати в обществения сектор са 
доста устойчиви и са подчинени на стриктни наредби. Това е една от причините за нарастване на 
различието на работните заплати в обществения и частния сектор. Правителството предложи 
формулата за работната заплата на социалните партньори през 1999 г. да бъде “инфлация + ½ БВП” 
растеж за три години. Синдикатите отхвърлиха идеята, въпреки че правителството настояваше за 
своето предложение и оказваше натиск върху синдикатите. При ниво на инфлацията от 6% за 2000 г., 
правителството предложи нарастване на работната заплата с 8,5%, което не беше прието от 
синдикатите. Синдикатите и работодателите приеха ниво от 8,5-12% на основата на секторно и местно 
договаряне. Когато инфлацията достигна 9,8%, крайното нарастване на работната заплата в бизнес 
сектора достигна 14,1% (бруто), равняващ се на 12% от нарастването на нетната работна заплата. В 
обществения сектор общото нарастване на работната заплата достигна 12%, произтичащо от 
нарастване на нетната работна заплата с 8,8%, което е реален спад от 0,8%.  
Колективни договори 
В областта на колективните договори в Унгария се потвърждава основната тенденция, която 
характеризира страните от Централна и Източна Европа, т.е. че такива договори трябва да бъдат 
сключени на ниво компания, и че практиката на секторните колективни споразумения е особено слаба. 
В Унгария до края на 1998 г. са били сключени 1,218 колективни договори в индустриални или 
търговски компании и 48 споразумения, покриващи други компании. Относно държавните и бюджетни 
институции, през същия период е имало 2,021 колективни споразумения, като 2,015 от тях са били 
свързани с единствена институция (училище, болница и т.н.). В края на 1998 г. колективните 
споразумения, чиято валидност е била ограничена до една компания или институция, са обхванали 
почти 40% от активното население в Унгария. Секторните споразумения или споразуменията, 
приложими в различни компании или институции, едва покриват 10%. 
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Единствения въпрос, свързан с договарянето е защо секторното договаряне в Унгария е толкова 
слабо. Счита се, че законите за трудовите отношения в Унгария са толкова детайлни, че те допускат 
малка част за свободните преговори. Съществува дилема дали няма противоречие между исканията 
на синдикатите да обсъдят нарастването на заплащането в структурата на Националния Трудов Съвет 
(трипартизъм) и едновременно с това да искат насърчаване на практиката на секторно договаряне. 
Ако се вземат под внимание разпоредбите, съдържащи се в Кодекса на труда, и ако е добавена 
възможността за тристранно съгласие при заплащане, ще има малко работа за вършене в преговорите 
между социалните партньори, действащи на секторно ниво. 
Слабостта на колективното договаряне идва в частност от отношението на социалните партньори. 
Синдикатите имат слабо присъствие в частните компании, които съставляват главната опора на 
икономиката на Унгария. Второ, в някои случаи плурализмът на синдикатите в Унгария е осигурен, за 
да бъде сериозна пречка за сключване на колективните споразумения на секторно ниво и ниво 
компания. Често синдикатите не могат да стигнат до обща позиция в преговорите, което прави 
невъзможно сключването на договорите по официални причини, независимо от желанието на 
работодателите в тази област. 
У работодателите често отсъства политическа воля. Организациите на работодателите понякога не са 
упълномощени да сключват колективни договори. Понякога те са толкова разнородни в интересите, 
които искат да защитават, и толкова слабо институционални, за да действат компетентно в областта 
на колективните договори. Последно, мнението на икономическия сектор не е от голямо значение за 
работодателите в Унгария. От тяхна гледна точка е много трудно, като че ли невъзможно да се 
използва категорията сектор или отрасъл, защото бизнес изпълнението на подобни дейности често се 
различава много едно от друго, по отношение на техните финансови и социални условия. 

Латвия 
Работни заплати 
Откакто започна икономическия преход през 1991 г., системата за формиране на работната заплата в 
Латвия претърпя значителни промени. По време на периода от 1993 г. до 2000 г., динамиката на 
работната заплата се характеризираше с нарастване на средната брутна и нетна реална работна 
заплата. Растежът на работната заплата беше по-скоро грандиозен през този период, особено ако го 
сравняваме с икономическото развитие. Както е показано на Таблица 5, икономическият растеж през 
този период е бил подобен на растежа на работната заплата, работните заплати са нараствали, 
докато производителността е намалявала. Развитие на работната заплата през неспокойните години 
1990 г. – 1992 г. не е било отбелязвано, но има индикации за драматично намаление на работната 
заплата като резултат, от който нивото на реалната работна заплата през 2000 г. е останало дори под 
нивото от 1990 г. Това развитие на работната заплата от една страна е по-динамично отколкото 
развитието на БВП, ниво което за 2000г. беше само 62% от стойността през 1992 г., най-лошото 
представяне сред бившите страни–кандидатки. 
В съответствие със статистиката, работните заплати в обществения сектор са по-високи от тези в 
частния сектор. Това може би в частност е поради непълнотата на данните за работните заплати и 
плащанията в брой на работещите в частния сектор. Средната нетна работна заплата на заетите в 
промишлеността през 1997г. е била 93,4 LVL на месец (в общата икономика 88,4 LVL). 
Класифицирайки различните сектори, работните заплати в земеделието остават най-ниски (70 LVL). 
Най-високият растеж на средната обща работна заплата е бил във водния транспорт, строителство, 
телекомуникации, финанси. Въпреки, че нивото на растеж е било малко над средното, работните 
заплати на хората, заети в общественото образование, остават ниски. 
Минимална работна заплата 
Решението относно размера на минималната работна заплата е отговорност на правителството, 
следвайки препоръките на Тристранния Консултативен Съвет. Кодекса на труда поставя условие, че 
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минималната работна заплата не трябва да е по-ниска от национално-определения съществуващ 
минимум. Обаче от 1997 г. - 1999 г. минималната работна заплата варира между 42% и 52% от 
съществуващия минимум. Причината за това е, че въпреки че тристранните партньори дискутират 
минималната работна заплата, правителството взима окончателно решение, което не е необходимо да 
е в съгласие със социалните партньори. Правителството счита за необходимо да поддържа контрол на 
това ниво, откакто цялата тарифна система, определяща работните заплати в обществения сектор е 
базирана на минималната работна заплата. Съществуващия минимум не играе роля в тази дискусия. 
Минималната работна заплата е била 29% от средната работна заплата през 1994 г., след това е 
нараснала около 33% за 1997г. 
Различия в работните заплати по пол 
Разграничаването по пол в Латвия е около 22%, като работните заплати на жените средно са около 
78% от работните заплати на мъжете през последните години. Следствията от неправилното 
формулиране на работната заплата показва наличието на значителен проблем. В съответствие с 
информацията от Министерството на Финансите, предприятията са натрупали задължения за 
изплащане на работни заплати общо 9,7 млн. LVL между март 1993 г. и март 1998 г. Това е негативно 
и за в бъдеще, поради често не изплащане на социални добавки и напускащи работници без помощи 
при безработица в случай на уволнение. Правителството е приело законодателство в съгласие с 
международните стандарти, за да улесни предявяването на иск на работниците срещу 
неплатежоспособните работодатели, но проблемът остава. 
Индустриални отношения 
Латвийският Национален Съвет за Тристранно Консултиране е бил основан през 1993 г. Основната 
задача на Националния Съвет за Тристранно Консултиране е да координира сътрудничеството между 
работодателите, правителството и работниците, във връзка с уточняване на подход за решаване на 
общия проблем в Латвия. Той подпомага ратифицирането на конвенции на МОТ, проекти на закони, 
концепции относно различни аспекти на отношенията в трудовия пазар и дава предложения за тяхното 
подобряване. 
Синдикати 
Свободният синдикат (LBAS), формиран през май 1990 г. е най–големият синдикат в Латвия; той 
обединява синдикати от 24 различни отрасъла на икономиката. Синдикатите не съществуват в сектора 
на малкия бизнес, в съответствие със Закона за Синдикатите, защото те могат да бъдат само 
регистрирани, ако се състоят най-малко от 50 члена или 25% от всички заети в основното 
предприятие. Съществуват също регионални синдикални организационни центрове, чиято главна 
функция е да засилват кооперирането с местните правителства за решаване на проблеми, засягащи 
всички членове на синдиката на територията. Понастоящем приблизително 30% от всички заети хора 
членуват в синдиката. 
Латвия не познава плуралистичния синдикализъм в смисъла, че различните синдикати съществуват, 
всеки от тях обединяващ работници на базата на различно идеологическо и политическо виждане. 
Основното указание е, че LBAS е единствената синдикална организация на национално ниво и 
функционира на базата на вътрешен. Това означава от една страна, че тя обединява работници с 
различни политически възгледи и идеологии и от друга страна, че тези различни убеждения дават 
отражение върху техните стратегии и мнения. Латвия следва в това отношение Скандинавския модел, 
където синдикатите са организирани на професионална основа, а не на политически или 
идеологически принципи. 
Социалната власт на синдикалните организации е била намалена по време на последното 
десетилетие, главно поради намаленото членство. Освен това, може да се спомене масивната 
подкрепа на референдума на Държавния закон за пенсиите и стачката на учителите през 1999 г., като 
примери за способността за мобилизиране на хората. LBAS има доста силна власт над своите членове 
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и това означава, че няма да бъде трудно да мобилизира членовете, защото действията са 
организирани само за много важните въпроси. LBAS може да бъде характеризирана като 
конструктивна синдикална Конфедерация, но е създадена, за да спори винаги, когато е необходимо. 
Концепцията на работническите съвети не е съществувала в Латвия до 2001 г., когато е била въведена 
в латвийските индустриални отношения с новия Закон на Труда, и Закона за информацията и 
консултацията на работниците в предприятията на ниво – Общност е бил приет. 
Конфедерацията на Работодателите в Латвия (LDDK), обединяваща компании, в които работят 458 
000 души, се задължава да бъде в сътрудничество с официалното представяне на работодателите, в 
Тристранния Съвет. Правителството, Конфедерацията на Свободните Синдикати и Конфедерацията 
на Работодателите подписаха принципно споразумение за социално сътрудничество, което включва 
условието, че всяка година двете страни трябва да стигнат до споразумение за стойността на 
минималната работна заплата, като използват нивото на инфлацията за коректив. Основните 
споразумения между Конфедерацията на Синдикатите и Конфедерацията на Работодателите 
съществува на 4 нива: национално, регионално, отраслово, предприятие. 
Когато вземем под внимание резултатите от тристранната система, това е главно развитие, датиращо 
от споразумението на Националния Тристранен Съвет през 1998 г., където са взети решения с 
консенсус, които обвързват всички участващи страни. Честотата на заседанията на съвета зависи от 
необходимостта, но те се състоят най-малко 1 път на всеки два месеца. Основният проблем на 
тристранната система е, че LBAS и особено LDDK са доста малки организации с много ограничен 
персонал и финансови ресурси, сравнени с обхвата на задачите, които трябва да бъдат изпълнени. 
Това им пречи да играят важна роля в тристранните механизми и ограничения, такива като успеха и 
резултатите от системата. В това отношение трябва да бъде споменато, че синдикатите повече 
“присъстват” в тристранните разговори отколкото работодателите и често взимат инициативата да 
поставят точки в дневния ред. Правителството без съмнение е най-силният партньор и понякога доста 
доминиращ. 
Колективни договори 
Колективните договори са резултат от двустранни консултации между работодатели и работници. 
Някои колективни договори на ниво предприятие са били подписани в началото на 90-те, особено в 
големите индустриални предприятия. Обаче в хода на времето, исканията на работещите за 
колективни договори са намалени , въпреки че имат законово право да ги изискват. 
Съществували са 1699 колективни договори, включени на ниво компания, главно в институциите на 
образованието и изкуството (1005), предприятията за услуги (129) и институциите за здравеопазване 
(122). Тези данни се отразяват на ситуацията през 1999 г. През 2000 г. броя на колективните договори, 
които са били включени на ниво предприятие, е нараснал до 2018. Във връзка с естеството на 
институциите, които са сключили договори, тенденцията е, че бипартитната система е била най-
успешна в институциите на образованието и изкуството, в предприятията за услуги и институциите за 
здравеопазване. 
Въпреки, че те не са считани за “класически” колективни договори между работодатели и работници, 
трябва да бъде споменато, че през 2000 г. е имало 249 колективни договори, сключени между 
регионалните и местни правителства и синдикалните организации. 
На секторно ниво са били сключени около 10 колективни договори. Основните сектори, които са 
включени, са транспорт, съобщения, енергетика и лесничейство. Конфедерацията на работниците в 
областта  на културата и синдиката на учителите и учените имат основно договори със съответните 
Министерства, но вторите не могат да се считат като “класически” колективни договори между 
социалните партньори. 
Следващо заключение е, че тези двустранни договори функционират най-добре на ниво предприятие и 
по-малко на национално ниво, и съвсем малко на секторно и регионално ниво. В това отношение, 
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договорите на ниво сектор, сключени между силните синдикати на медиците и учителите, не могат да 
се считат като “класически” колективни договори, като в този случай работодателят е Министерството. 
Главната причина за слабото функциониране на двустранния договор на секторно и регионално ниво 
е, че организациите на работодателите не са добре организирани по отрасли, поради липса на знания 
или интерес. Освен това, социалните партньори не винаги имат въздействие върху своите членове за 
определено време и остава необходимостта от подкрепа на Правителството да се съгласи и да ги 
въведе. 
В съответствие с данните на LABS, колективните договорите на ниво предприятие са въведени и са 
приети почти добре, въпреки че има няколко случая, където съществуващите колективни договори 
нито са въведени вярно, нито са формулирани смислено. Това основно е резултат от непредвидени 
събития, като промяна в членството или друго преструктуриране. Обаче, принципът е, че новите 
собственици трябва да спазват стария колективен договор докато не е сключен нов. 

Литва 
Работни заплати 
След рязкото влошаване, реалните работни заплати в Литва са нараснали равномерно през целия 
период, особено през 1997 г.и 1998 г. Реалните работни заплати имат по-бърз растеж от БВП и по 
същество по-бърз от производителността на труда в Литва. Основната цел на политиката на 
правителството е била нарастване главно на стандарта на живот, който се е влошил значителна през 
1992 г. до 1993 г. Опита на различните страни показва все още, че тази политика е опасна и може да 
дестабилизира общото макроикономическо положение в страната. Предвидено е, че дела на 
трудовите разходи от БВП ще продължи да нараства в бъдеще от настоящото ниво от 34%. Средните 
брутни работни заплати на месец в Литва са нараснали малко по-бързо от средните нетни работни 
заплати. Нетните работни заплати са стигнали до 77% от брутните работни заплати през 1993 г., 
нивото е спаднало до 75% през 1995 г. и през 1998 г. е било 72,9% от брутните работни заплати. По 
време на периода 1993 г.-1998 г., различните правителства в Литва са провеждали приоритет в 
политиката за формиране на работната заплата за групи от населението с ниски доходи. Това е така, 
защото растежа на минималната работна заплата значително превишава растежа на средните 
работни заплати за периода 1995 г.-1997 г. Обаче бързият растеж на минималната работна заплата е 
възбудил недоволство сред работодателите. Тристранния Съвет е решил да намали нивото на растеж 
на минималната работна заплата в началото на 1999 г. 
Съществуват големи различия в работните заплати между основните сектори на икономиката. Главен 
проблем са ниските доходи, с които разполагат заетите в земеделието. Въпреки, че 
производителността на труда в земеделието нараства, работните заплати остават по-ниски отколкото 
средната работна заплата за страната. Ниските доходи ограничават консумацията на част от селското 
население и влияят негативно на разширяването на услугите. В съответствие със статистическите 
данни, брутните работни заплати в обществения сектор са 20-25% по-високи от частния. В някои малки 
и средни предприятия (особено в търговията и строителството), само минималната работна заплата е 
документирана и работните заплати получавани в по-голям размер от нея, не се декларират. 
Различия в работните заплати по пол 
Съществуват почти незначителни различия между работните заплати на мъжете и жените. През 
октомври 1994 г. работните заплати на жените са били 84% от средната работна заплата за страната и 
само 71% от работните заплати, изплатени на мъжете. През 1997 г. тези цифри са били 85% и 74%, 
съответно. Само малка част от жените са имали водещи позиции, въпреки факта, че жените 
преобладават сред завършилите колежи и университети. Законът за равните възможности на мъжа и 
жената е приет през декември 1998 г. Считало се е, че този закон ще има положително влияние върху 
положението на жените на трудовия пазар.  
Индустриални отношения 
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Системата на промишлените отношения в Литва може да бъде описана, като децентрализирана. 
Първите Тристранни Комисии са били създадени със съдействието на Латвийската служба по 
заетостта през 1991 г. През май 1995 г., стремежа за установяване на социално партньорство между 
основните участници в трудовия пазар да се решават социалните, икономически  и трудови проблеми 
за подпомагане на социалното разцепление доведе до сформиране на Тристранен съвет. Основната 
задача на Съвета е да подпише споразумение всяка година относно решаването на социално-
икономическите проблеми, трудовите и индустриалните отношения. През1995 г. такова споразумение 
беше подписано от премиера, представители на пет основни синдиката и две организации на 
работодатели. Обаче трябва да бъде отбелязано, че социалното партньорство не е развито добре в 
Литва поради не достатъчното ниво на участието на работниците. Ролята на социалното партньорство 
в Литва се различава от това в Западно Европейските страни. Не съществуват нито силни организации 
на работодатели, нито организации на работници на местно ниво.  
Дори когато съществуват многобройни тристранни органи, системата не дава конкретни резултати, 
въпреки че социалните партньори и правителството имат основно конструктивен подход към 
тристранните органи. Годишното тристранно споразумение, което трябва да бъде сключвано всяка  
година в Националния Тристранен съвет, не е било подписано през1999 г. и дори не е подписано през 
2000 г., защото до днес Комитета за преговори не е бил учреден и преговорите не са започнали. От 
друга страна, Съветът постигна две споразумения по-рано.  
Синдикати 
Повечето от синдикатите в Литва са създадени на промишлена или секторна основа и включват всички 
работници в промишлеността без оглед на професионалните квалификации или позиции. Някои 
синдикати обаче оперират на териториална основа, без оглед на промишлеността и нейните членове 
(т.е. Синдикатите на Литовските Работници, които имат своите членове в 25 града и регионални 
съюзи). 
Литовските Синдикати са организирани на ниво предприятие, секторно и национално ниво. Нивото на 
централизация е доста високо и всяка синдикална организация е централизирана, т.е. местните 
организации са разпределени на централно и национално ниво. Специфичната черта на синдикализма 
в Литва е, че съществуват 4 независими конфедерации на синдикати на национално ниво. 
Отношенията между тези национални конфедерации са напрегнати, понякога дори враждебни поради 
различни причини: първа причина е, че всички от тях са доста слаби, така че те се борят за оцеляване. 
Освен това различните национални конфедерации имат различно мнение за тяхната роля за защита 
на правата на работниците и подбран способ за постигане на тази цел. Трети фактор е, че това често 
води до силни диспути поради индивидуалността на лидерите на синдикатите, на техните лични 
възгледи за основните политически въпроси и тяхното нежелание да се откажат от властта. 
В този момент не съществуват работнически съвети в Литва. Подобни съвети са съществували по 
съветското време и те са били основно отговорни за културните въпроси и отпуските на работниците. 
Така че съветите не са имали роля при защитата на правата на работниците, както е било 
препоръчано от МОТ и това е била основната причина за тяхното премахване след възстановяване на 
независимостта. Законът за колективните споразумения е бил променен и главата за работните 
съвети е била отхвърлена. Като резултат в някои компании в новия частен сектор, където синдикатите 
са били създадени, е нямало инструмент за представяне и защита на правата на работниците. Поради 
тази причина са направени опити за въвеждане отново на закон на работническите съвети. Но тези 
инициативи за преработване на кодекса на труда и въвеждане отново на концепцията за работнически 
съвети срещат силна съпротива от страна на синдикатите. Лидерите на синдикатите са били в паника, 
че работническите съвети ще подкопаят позицията им и ще ги направят излишни. В Литва 
съществуват 11 организации на работодатели, регистрирани на национално ниво, но само две от тях 
имат роля в социалния диалог. 
Формиране на работната заплата 
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Преходът към пазарна икономика изисква коренно различно регулиране на трудовите отношения от 
времето на съветския период, включително и регулирането на работните заплати. Новите минимални 
заплати, т.е минималните месечни заплати и минималната тарифа за час, са били установени. 
Работните заплати на всички работници (в обществения, както и в частния сектор, бюджетните 
организации и в конкурентния сектор) не могат да бъдат по–ниски от минималната работна заплата, 
установена в страната. Съществуват също наредби за допълнителни плащания в случай на 
отклонение от нормалните работни условия (т.е. опасна работна среда). Различията в работната 
заплата са основани на такива критерии като сложност на работата, отговорност на трудови условия, 
квалификации на заетите и трудовите резултати. Същите закони регулират работните заплати и 
възнаграждения на някои управители или други служители в извънбюджетния сектор (т.е. акционерни 
дружества в обществената и общинската сфера). 
Колективни договори 
Колективните договори са сключени на ниво предприятие и на ниво отрасъл, между синдикатите на 
отрасли и съответното управляващо министерство и на национално ниво в тристранния съвет. В 
случай на несъгласие между синдикатите относно формиране на съвместен представителен орган на 
синдикатите на ниво предприятие, спорът се разрешава чрез тайно гласуване на общо събрание на 
работниците на ниво предприятие. Синдикатът, който е получил мнозинство от гласове, има правото 
да сключи колективен договор. Трябва да бъде подчертано, че от изменението на Закона за 
Колективните Договори през1994 г., не са подписани колективни договори на ниво предприятие в 
предприятия, където не съществуват синдикати. Втори забележителен факт е, че такива колективни 
договори не са сключени в обществените или правителствените институции. 
Измененията на Закона за Колективните Договори са дефинирали въпроси, които мога да бъдат 
предмет на преговори на секторно или национално ниво. Основните въпроси са свързани с работните 
заплати, разрешаване на трудови спорове, професионална квалификация и безопасността на труда. 
Въпреки че законовите инструменти са валидни от две години, бипартитната система в Литва все още 
не функционира реално. Секторните колективни договори са били подписани в няколко сектора на 
икономиката и са основно “типични” секторни договори, като целия сектор е монополизиран от едно 
или две големи предприятия, които са държавна собственост. Един пример е сектора на 
комуникациите, където големите държавни предприятия включват в колективните договори фиксиране 
на по-високи работни заплати и въвеждане на допълнителни социални придобивки. Други подобни 
примери са колективните договори, които са сключени от Литовския Синдикален Център на 
железопътния сектор, сектор енергетика  и образование. 
До сега колективните договори са сключени главно на ниво предприятия. Изчислено е, че такъв е 
случая само в около 10% от предприятията (главно в големите предприятия), което не е от голямо 
значение, но което е около 80% от предприятията, където са представени синдикатите. Доколкото 
въвеждането на колективните договори (на ниво предприятие) може да покаже, ситуацията създава 
причина за тревога. Годишната отпуска на работниците е била допускана само без заплащане и ден за 
изплащане на работните заплати не е бил фиксиран. Средната работна заплата, често е била по-
ниска от минималната работна заплата, фиксирана от правителството. Трудовите договори в някои 
случаи не са били сключвани или не винаги са били посочвани важните условия. Въпреки тези 
отрицателни съобщения, социалните партньори, както и правителството считат, че двустранната 
система ще бъде същността на социалния диалог. 

Полша 
Работни заплати 
Полша показва грандиозно икономическо развитие през периода между 1992 г. и 2000 г. БВП е 
нараствал динамично всяка година, като е достигнал 50% реален растеж през периода. 
Производителността е нараснала дори повече, с което Полша е достигнала най-бързото развитие на 
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производителността след Унгария от страните от Централна и Източна Европа. Работните заплати са 
нараснали съществено, незначително са надминали растежа на БВП, но нивото на растежа е било под 
това на производителността, с изключение на Словения. Полша е единствената страна от Централна 
и Източна Европа със силно икономическо развитие, където работните заплати са били в ход с 
подобреното икономическо развитие. Трябва обаче да бъде добавено, че ако вземем дълъг период на 
изследване като база, данните ще са по-малко внушителни между 1989 г.- 1992 г. БВП и работните 
заплати са спаднали по-драстично, отколкото в другите страни от Централна и Източна Европа и 
развитието през 2001 г.-2002 г. показва същото отношение. Растежът на БВП между 1989 г. и 2000 г. 
показва 29% растеж, докато нарастването на работните заплати през същия период е било само 14%.  
Голямото намаляване на реалните работни заплати през годините 1990 г.-1993 г. се дължи на силна 
съпротива и създадените напрежения върху нарастването на работните заплати, особено сред най-
ниските възнаграждения. 
Минимална работна заплата 
Минималните работни заплати безспорно са нараснали. Минималните работни заплати между 1989 г. 
и 1997 г. са нараснали с 130%. След 1993 г. минималната работна заплата е останала постоянна - 
около 40% от средната работна заплата. Обаче откакто високите работни заплати са нараснали по- 
бързо (търсенето на високо квалифициран труд е относително високо), формирането на работната 
заплата зависи от фактора, ограничаващ търсенето на ниско квалифициран труд. 
Високото нарастване на трудовите разходи е било резултат от анти инфлационната политика и най-
добре се е отразило в сектори, свързани с износа. Работните заплати, изчислени в евро са нараснали 
дори по-бързо като резултат от обезценяването на полската злота. Обезценяването на националната 
валута е ускорено поради ранния отказ от режима на пълзящия валутен курс през 1996 г. Устойчивото 
обезценяване също дава отражение върху влошаването на международната конкурентноспособност, 
което създава основания за тревоги в областта на външнотърговски баланси. Растежът на трудовите 
разходи в малките и много малките компании е бил поради засилената защита на заетостта във 
връзка с новия Кодекс на труда, въведен през 1996 г. 
Диференциация на работните заплати 
Диференциацията на работните заплати нараства през периода, особено в съответствие с нивото на 
умения и отрасловата принадлежност. Това, което е особеност за Полша е, че работните заплати в 
обществения сектор са с 15% по-високи, от колкото в частния сектор. Общата заетост и ниската 
производителност  на труда  в земеделието влияят върху ниските заплати в този сектор, в сравнение с 
други области на заетостта. Работните заплати в частното земеделие през1997 г. са били 70% по-
ниски отколкото през 1989 г., когато спадът на работните заплати в цялата икономика за този период е 
бил само 17%. 
Работните заплати на жените преди прехода са били 25% по-ниски от тези на мъжете. Учудващо е, че 
през1990 г. това различие е намаляло незначително. Причината за намаляване на различието на 
заплащането по пол е била различието на работните часове на жените. Преминаването на жените в 
частния сектор много често е било свързано с продължителността на седмичните работни часове. 
Почасовата  заетост не е популярна в Полша. 
Индустриални отношения 
В Полша синдикалното наследство е различно от останалите страни в Централна и Източна Европа с 
историческа роля на организацията „Солидарност” през 80-те. „Солидарност” е нараснала на 10 млн. 
членове за 4 месеца през 1980 г. Връщайки се към наследството в края на 80-те, „Солидарност” е 
станала голяма политическа организация със западаща синдикална мощност. Нейните членове са 
намалели до 1,5 млн. през 1994 г., докато нейния конкурент посткомунистическата OPZZ претендира 
за 4 млн. членове. Има също голям брой нови секторни или регионални съюзи, които са възникнали от 
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1989 г. По настоящем има около 24 000 синдикални секции в компании, като 1/3 от тях остава извън 
секторните или национални синдикални структури. „Солидарност 80”, организация която се отделя от 
„Солидарност” през 1990 г., се обявява за истински представител на исконните ценности на синдиката. 
В синдикалната система на Полша доминират два големи централни синдиката, които основно 
действат на политическо ниво поради исторически причини. Политизирането на Полските синдикати 
може да бъде разгледано според факта, че много от техните лидери директно са включени в 
политиката. Явлението също е изразено във връзките между синдикатите и политическите партии. 
Въпреки, че този политически етап е относително важен, той влияе общо взето слабо на полските 
синдикати за определяне на икономическата и социална политика. 
В Полша приватизацията включва премахването на работническите комитети (самоуправляващи 
структури, наследени от времето на комунистическата реформа). Това означава, че синдикатите в 
основата си представляват само институционалната форма на представяне на интересите на 
работниците в приватизираните и частни компании. Все още синдикалното представителство е 
изключително слабо, особено в частните компании. Резултатът е, че голямото мнозинство на полските 
работници не е представено на ниво компания от каквато и да е институционална структура. 
От началото на прехода, основните действащи фигури в социалния диалог се съгласиха с 
постепенното отстраняване на работническите комитети (като държавните предприятия са 
приватизирани) и продължават да се противопоставят на въвеждането на нова форма на не 
синдикално представителство в компаниите. През 1997 г. те действително са задължили 
правителството да премахне проектозакона за създаване на работнически съвети.. Враждебността на 
полските работодатели относно работническите съвети не изисква допълнително обяснение. Полските 
синдикати се противопоставят на въвеждането на работнически съвети или подобни институции, 
защото се страхуват от конкуренция и от липса на влияние на ниво компания. 
Организациите на работодателите в Полша са слаби поради броя на членуващите компании. 
През1997 г. те общо са достигнали едва 40% от държавния и контролирания от държавата бизнес и 
много малко от частния бизнес. От тогава положението на организациите на работодатели се е 
променило слабо. Тези организации сега сближават част от частните  бизнес дейности, но процента на 
активното население, заето в техните членуващи компании, остава доста скромно. Данните показват, 
че това членство не надвишава 15%. Частните работодатели в Полша изглежда са доста безразлични 
към организациите на работодателите. Те вярват малко в полезността на колективните действия. 
Когато частните работодатели решат да обединят организациите, които представят техните интереси, 
те предпочитат да обединят асоциации на предприемачи. Те се страхуват, че членството на 
организации на работодатели рано или късно ще се изправи пред въпроса за колективни договори, и 
че възможната практика за колективни трудови договори може да възвърне незабавно синдикализма в 
техния бизнес. Полските предприемачи не гледат с добро око на синдикатите. 
Трипартизъм  
В Полша централен орган за социален диалог на национално ниво е тристранната комисия за 
социално-икономически дейности. Тя е създадена от правителството през 1994 г. на основата на 
договора със социалните партньори от държавните предприятия и предприятията в преход. Комисията 
никога не е имала важно политическо значение. Въпреки това е била полезна платформа за диалога 
между държавата и социалните партньори. За периода тя е била натоварена с важна образователна 
функция от правителството и социалните партньори. 
Има също други последици от полския трипартизъм. Цялото политизиране на синдикатите допринася 
систематично за отслабване на този орган. През1997 г. беше невъзможно да се говори официално за 
нарастване на средната работна заплата без необходимото съгласие на “Солидарност”. По това време 
отношението на този синдикат е произлязло от неговата главна стратегия, от гледна точка на 
парламентарните избори, проведени през есента на тази година. През1998 г. OPZZ постъпва по същия 
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начин, за да подкрепи бюджетната политика на новото правителство, управлявано от “Солидарност”. 
Напреженията между OPZZ и правителството са принудили OPZZ да преустанови своето участие в 
тристранната комисия, пречеща на изразяването на официални мнения. От април 1999 г. тристранната 
комисия не е изразила своите мнения официално, но нейните работни групи са продължили да 
функционират. Друга причина за проблемите е колебанието на правителството за необходимата 
реформа на тристранната формула. Междувременно предложенията на синдикатите и 
работодателите за тази реформа са били приети от регионалните или местни власти за създаване на 
системата за социален диалог. Тази молба е възникнала поради много тревоги. Социалните 
партньори, но също и териториалните власти, са започнали дебат за възможното установяване на 
постоянни структури на социален диалог на регионално ниво. 
Формиране на работната заплата 
Политиката за формиране на работната заплата е имала активна роля в началото на преходния 
период с въвеждането на рестриктивно облагане на работните заплати през 1990 г. Ако предприятията 
надвишават месечния индекс на растеж на работната заплата, те плащат прогресивно високи данъци. 
Това им е повлияло да намалят заетостта, което им дава възможност да определят работните заплати 
на човек, зает на по-високо ниво в сравнение с определеното от закона. През този период  свръх 
изобилието обхващало основно млади, ново заети хора, които са били слабо интегрирани в 
предприятията. Такива приспособявания са били резултат от характера на самоуправление на 
предприятията в обществения сектор. Компаниите в частния сектор са наемали работници само в 
ограничена степен, т.е. главно са били основани на работата на собственика и членовете на неговата 
фамилия. Законите за ограничените данъци са били маловажни за тях. Данъкът върху растежа на 
работната заплата е бил отменен първо в частните компании и след това в обществените 
предприятия. Промяната в характера на обществените компании и преди всичко засилването на 
ролята на директора и поставяне на законова основа за сключване на колективни договори е 
определено от ограничението на неконтролирания растеж на работната заплата. Правителството 
въвежда политика за формиране на работната заплата основно чрез своето участие в работата на 
тристранната комисия. Тристранната комисия определя допустимия растеж на работната заплата, 
като взима под внимание всички основни макро икономически фактори и преди всичко предвидената 
инфлация, промените на БВП и заетостта. Препоръките на Комисията са основна насока в оформяне 
на нивото на работните заплати в обществения сектор. Обаче, ако допустимите индекси са били 
превишавани, санкции не са налагани. По принцип работните заплати са нараствали по-бързо в 
сравнение с препоръките на Комисията, особено през последните две години. 
Колективни договори 
Доминиращата тенденция за колективните договори в Полша е, че такива договори са сключени 
предимно на ниво компания. Практиката на договаряне е особено слаба на секторно ниво. През 1999 г. 
са съществували 10,000 колективни договори в компании и само 114 сключени секторни колективни 
договори, повече  от тях свързани (инцидентно) с държавните бюджетни институции. Съществували са 
само 12 колективни договора, свързани с традиционните промишлени сектори. 
За да разберем тази статистика, е необходимо да изследваме първо всички законови, организационни 
и политически фактори, които характеризират практиката на договаряне в областта на индустриалните 
отношения. На законова основа, Кодексът на труда по принцип създава благоприятни условия за 
сключване на колективни договори. Полското правителство не отдавна предложи нови серии от 
колективни договори, за да улесни бъдещото им сключване, особено на секторно ниво. 
Практиката на договаряне в Полша се бори срещу препятствията, които са срещнати от страна на 
синдиката и от страна на работодателя. Организациите на работодателите и синдикатите не винаги 
изпълняват еднакви дейности. Организациите на работодатели, представляващи предприятия или 
частни компании, които остават под държавен контрол, не могат да действат автономно относно 
синдикатите. Синдикатите знаят това добре и се подготвят да преговарят директно с държавата, 
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реалния работодател. Организациите на работодатели в частния бизнес често не намират синдикални 
партньори, от както синдикализмът в частните компании в Полша е крайно слаб. 

Словакия 

Работни заплати 
Растежът на работната заплата в Словакия е бил относително слаб. По време на периода 1992 г. - 
2000 г., реалните работни заплати са нараснали слабо с 12%. Ако изследваме целия преходен период 
от 1990 г. -2000 г. е очевидно, че реалната работна заплата намалява с около 5%. Това е резултат от 
скока на реалната работна заплата с 26% през 1990 г. През 1992 г. е последвало продължително, но 
бавно повишение на работната заплата, което е било прекъснато през 2000 г. със спад от 5%. 
Реалните работни заплати в Словакия изостават от растежа на БВП и много повече от увеличаването 
на производството. Нивото на средната работна заплата (по валутен курс) е било едва 267 Евро през 
2000 г., въпреки, че по паритет на покупателна способност то е 700 Евро, което е в горната граница 
сред страните от Централна и Източна Европа. Това също показва, че нивото на цените в Словакия е 
по-ниско от това за ЕС, но също и по-ниско от това на повечето страни от Централна и Източна 
Европа. 
Трябва да бъде отбелязано обаче, че Словакия показва доста балансирано развитие на работната 
заплата, в сравнение със страните от Централна и Източна Европа. От голямо значение по същото 
време е, че безработицата показва устойчиво нарастване през късния период (от 11,3% през 1996 г. до 
18,6% през 2000 г.). 
Минимална работна заплата 
Законодателството за минималната работна заплата е било въведено през 1991 г. Равнището на 
минималната работна заплата е определено с административно решение. Стартовото равнище е било 
2,000 словашки крони на месец през 1991 г., през 1999 г. е достигнало 3,600 крони на месец, което е 
около 1/3 от средната работна заплата в националната икономика. От своето въвеждане през 1991 г., 
минималната работна заплата е била оспорвана поради създаване на пречки за повишаване на 
заетостта, главно поради нейната ниска стойност, сравнена с нетрудовите доходи от социални 
помощи. Минималната работна заплата е нараснала до 4,000 крони (37% от средната работна 
заплата) за 2000 г. и до 4,400 крони за 2001 г. 
Диференциация на работните заплати 
Словакия е страна с традиционно ниско равнище на неравенство на доходите. Тенденцията е 
продължила по време на преходния период. Словакия принадлежи към страните от Централна и 
Източна Европа, имащи най-ниското ниво на диференциация на работната заплата и относително 
ниско ниво на бедност. Особено в началния етап на прехода, работните заплати са били разглеждани 
повече като инструмент на макроикономическата стабилизация, докато микроикономическите функции 
на работните заплати са били пренебрегвани, като по този начин се е ограничила мотивацията на 
работниците. 
Новите данни показват съществен прогрес на различието между работните заплати. Данните показват, 
че работните заплати се диференцират по ясно на база индивидуални характеристики, като 
образование или работа, отколкото на база като вид собственост или сектор на икономиката. 
Работниците в сектор земеделие имат най-големия растеж на относителните работни заплати. Докато 
през 1989 г. нивата на работните заплати в земеделието и промишлеността са били приблизително 
еднакви, през 1998 г. работната заплата в двата сектора е съставлявала съответно 79% и 100% от 
средната работна заплата в страната. Средните заплати в частния сектор не се различават 
съществено от тези в държавния сектор. Най-високото заплащане може да бъде срещнато във фирми, 
които са чуждестранна собственост, а най-ниските в кооперативи и организации с нестопанска цел. 



 41

Различия в работните заплати по пол 
Различието на работната заплата по пол в Словакия е 20%, което означава, че средната работна 
заплата на жените представлява около 80% от тази на мъжете. Половите различия са най-срещани в 
случаи на договаряне на работните заплати и при по-ниско ниво на работната заплата. С увеличаване 
на образованието и на работните заплати различията постепенно намаляват. 
Индустриални отношения 
В Словакия системата на социалния диалог в индустриалните отношения се характеризира със 
забележителна институционална концентрация и с много високо ниво на централизация на интересите 
на синдикатите и работодателите. Тази система е ръководена от Конфедерация на Синдикатите 
(KOZ), която обединява най-големите секторни синдикални организации и представлява около 90% от 
всички синдикални членове в Словакия. Ситуацията е подобна по отношение на Федерацията на 
Обединените Работодатели (AZZZ), която заема доминираща позиция, обединявайки почти всички 
организации на работодатели. Двете по-горе споменати национални конфедерации са основните 
социални актьори в социалния диалог и почти единствени партньори на Словашкото правителство за 
консултации и преговори по икономически и социални въпроси. 
В Словакия социалният диалог се проявява в различни институционални форми и се провежда на 
различни нива. На национално ниво, това е преди всичко Съвета за Икономическо и Социално 
споразумение, който е основният форум за сътрудничество между Правителството, работодателите и 
синдикатите за икономическо и социално законодателство. Преговорите в съвета дават отражение 
върху сключването на Общо Споразумение, договор определящ основите цели на икономическата и 
социална политика за следващата година. Първото общо Споразумение през 1991 г. е съдържало 
специфични цели в сферата на трудовия пазар. Например, минималната работна заплата е била 
определена на 2,000 крони на месец, правителството е било задължено да изразходи 25% от своя 
бюджет за проекти, подкрепящи заетостта, малкия бизнес и преквалификацията, и е бил предложен 
механизъм за индексиране на работните заплати. Въпреки, че условията на общите Споразумения не 
са били законово регламентирани, те са били взети под внимание от страните като обвързващи ги. 
През 1997 г., Конфедерацията на Синдикатите е отказала да подпише общото тристранно 
споразумение. Като реакция на този отказ, правителството е решило да продължи тристранните 
консултации, но без участието на Конфедерацията на Синдикатите. Задължението за наличие на 
синдикален партньор на правителството е породило идея за формиране на нова организация. Тази 
организация е била създадена набързо, рекрутирайки своите членове най-вече сред работници в 
публичната администрация и т.нар. бюджетни институции. По същото време правителството е 
променило “формулата” за трипартитното сътрудничество, канейки граждански асоциации, 
представящи различни социално–икономически интереси, да участват в съвета за икономическо и 
социално споразумение. Това е трансформирало трипартизма в мултипартизъм. На новата институция 
е било дадено име Икономически и Социален съвет. Тази политическа (институционална  комбинация) 
обаче не е съществувала дълго. Парламентарните избори през 1998 г. доведоха до ново 
правителство. Конфедерацията на Синдикатите е допринесла много за промяната на мнозинството, 
подкрепящо десните политически сили в изборната компания, въпреки нейния политически афинитет 
към левите политически сили. Новото правителство преустанови трипартизма под същата “формула” 
от 1997 г. След масовите демонстрации от 1999 г., проведени от KOZ, правителството предложи да 
подпише Социален Пакт, крайният резултат от което в последствие бе подписването на общо 
споразумение за 2000 г. 
Второто ниво на социалния диалог е секторния тристранен диалог, който се провежда чрез 
структурата на различни консултативни комитети, обособени в Министерството на труда и 
икономиката. Социалните партньори са представени от секторен работодател и синдикални 
организации. 
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Двустранният социален диалог се провежда на национално и секторно ниво. В първия случай, 
съществува по–голямо или по–малко сътрудничество между Федерацията на Синдикатите и 
Федерацията на Асоциациите на Работодателите. Във втория , той е съществен метод за преговори и 
колективни договори. Съществува също и система за обмен на информация между синдикатите и 
мениджмънта на ниво компания. Тази система е регулирана от трудовото законодателство. Нейните 
основни аспекти са преговорите за заплащането на труда, както и информация и консултация на 
работниците. 
Представителство на работното място 
Социалния диалог на ниво компания обаче има съществени затруднения поради слабото присъствие 
на синдикатите в малките и средни частни предприятия. Не съществуват работнически съвети или 
други подобни институции. Синдикатите сериозно се противопоставят на въвеждането на не 
синдикални форми на представителство на работниците на работното място. 
Политика за формиране на работната заплата 
Регулирането на работната заплата в Словакия е било прилагано разпокъсано. То е било ефективно 
през 1991 г., по време на втората половина на 1992 г. и 1994 г., и най-много през 1998 г. През 1991 г. е 
била въведена наредба за предотвратяване на растежа на работната заплата, причинен от ценовата 
либерализация. Основният принцип на тази наредбата е било данъчното облагане на нарастването на 
доходите. Наказателни данъци са били наложени на фирми, които са постигнали краен растеж на 
работните заплати. Ръста на работните заплати на фирмено равнище са били обвързани с качествени 
критерии, свързани с дейността на предприятията. В някои случаи наредбата е била насочена към 
специфични сектори с голям ръст на работната заплата, като финансовия сектор и енергетиката. 
В общото споразумение за 2000 г. в политиката на доходите, правителството е обещало да приеме 
мерки, които ще позволят нарастването на реалните  работни заплати в обществения и частния 
сектор. Целта на работодателите и синдикатите по време на секторно договаряне е била да се 
постигне растеж на работната заплата над инфлацията. По това време правителството е обещало да 
оттегли наредбата за ограничаване на работната заплата в бизнес сектора и да въведе нова схема в 
обществения сектор. 
Колективни договори 
Практиката на колективните договори очевидно е добре развита в Словакия. През 1999 г. са 
регистрирани 56 действащи секторни колективни договори, които са обхванали най-важните 
икономически сектори и ½ от активното население. 1,000 от колективните договори са сключени на 
ниво компания. Практиката на договаряне на секторно ниво в Словакия обаче е оценена по различен 
начин от работодатели и синдикати. 
Странно е, че словашките работодатели приветстват секторното договаряне, докато синдикатите в 
Словакия са скептично настроени. Организациите на работодатели считат секторните колективни 
договори като техен основен успех, което в някои случаи се явява потвърждение на тяхната 
компетентност и знания в тази област. От друга страна, въпреки че синдикатите изискват да бъдат 
облагодетелствани от развитието на практиката на договаряне на секторно ниво, те имат смесени 
чувства към текущата практика на договаряне. Те подчертават, че секторното договаряне най-често се 
свързва със структурните споразумения, които са характеризирани с излишни общи условия и които 
насочват наредбата за работните заплати към възможни споразумения на ниво компания. 
Друга специфична черта на практиката на договаряне в Словакия е, че секторните договори са 
представени в конкретна форма особено в компании, в които са заети повече от 100 човека. По един 
или друг начин, примера в Словакия не се различава много от ситуацията в другите страни от 
Централна и Източна Европа в областта на колективните договори. В Словакия договорите за 
заплащане са сключени предимно на ниво компания с разликата може би, че секторните договори са 
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съставени за тези компании с важно формално и политическо предимство. Тенденцията е да се 
променят специфичните преговори за заплащане в компании, очевидно съответстващи на интересите 
на работодателите и неудовлетворяващи синдикатите. Изправени пред отслабването на тяхната сила 
в компаниите или дори без присъствие в компаниите, синдикатите не само оставят голям дял от 
словашките работници без институционална подкрепа в областта на договарянето, но също 
предоставят инициативата на работодателите да сключват споразумения за заплащане. 
В Словакия колективните договори не се прилагат за държавната администрация или бюджетните 
институции. Условията на труд и заплащането в тях са предмет на специфични регулиращи 
инструменти, които следват съответните условия на закона за бюджета. 

Словения 

Работни заплати 
Словения е бивша страна–кандидатка от Централна и Източна Европа с най-високи работни заплати, 
въпреки че развитието на работната заплата показва някои общи характерни черти с другите страни в 
преход. През 1990 г. и 1991 г. работните заплати са спаднали значително в реално изражение. През 
тези две години нивото на реалната нетна работна заплата на 1 работник е спаднало с повече от 1/3. 
След този период, до средата на 90-те г. брутната работна заплата на човек е нараснала по-бързо, 
отколкото средната производителност на цялата икономика. Били са направени са усилия да се 
постигне растеж на работните заплати, който е в съответствие с резултатите и поставената цел. 
Основното негативно влияние за движението  на работната заплата са били периодите на застой, от 
които са последвали ограничения, когато растежът на работната заплата е бил особено висок. Пример 
за това са били 1992 г.и 1996 г. Периодът между 1997 г.- 2000 г. показва, че растежът на работната 
заплата е останал на същото равнище и се е изравнил с развитието на производителността. Може да 
бъде отбелязано, че за целия период движенията на работната заплата не са се отклонявали много от 
икономическото развитие. Словения показва доста балансирано развитие и принадлежи към групата 
на страните от Централна и Източна Европа, където увеличенията на работната заплата са по-високи 
от растежа на БВП, но по-ниски от растежа на производителността, ако вземем пред вид целия 
преходен период. 
Диференциация на работните заплати 
През периода, който изразява значителни скокове и спадове на реалните работни заплати, е имало 
значителни промени в структурата на работната заплата и заетостта. Относително нормалното 
разпределение на структурата на работните заплати, при което по-големият броя работници е бил по-
концентриран около размера на средната работната заплата, се е променило по време на прехода. 
Равнището на най-ниската и най-високата работна заплата е нараствало постоянно от 2,9 през 1990 г. 
до 4,1 през 1995 г. С въвеждането на минималната работна заплата през 1995 г. съотношението 
между децилните групи е намаляло на 3,3 и в съответствие с данните от 1998 г. повече или по-малко е 
запазило тази стойност. Законът за въвеждане на договора за работните заплати и други 
възнаграждения в пазарния сектор, съвместно със социалното споразумение от 1995 г. за най-ниската 
и най-високата текуща работна заплата също определят размера на най-високата работна заплата. 
Това също е помогнало да се намали разширяването на разпределението на работната заплата. 
Различия в работните заплати по пол 
Различията в работните заплати по пол в Словения е най-малкото сред бившите страни–кандидатки. 
Работните заплати на жените съставляват от 85% до 88% от работните заплати на мъжете през 90-те 
години. 
Формиране на работната заплата 
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Политиката на доходите се е стремяла през целия период да хармонизира растежа на работните 
заплати с растежа на производителността. Една от основните цели на политиката за формиране на 
работната  заплата е била растежът на брутната работна заплата на един работник да бъде по-нисък 
отколкото растежа на производителността, но по-бърз от нивото на инфлация. Формулирането на 
политиката за работната заплата е резултат от взаимни консултации между социалните партньори в 
рамките на Икономическия и Социален Съвет, който е бил основан през 1994 г. 
Социален диалог 
Не съществува законова уредба на социалния диалог в Словения като цяло, но Трудовия Закон 
съдържа условия за колективните договори като основен инструмент за определяне на правата и 
задълженията между работодатели и работници. 
Социалният диалог на национално ниво се провежда между три социални партньора: работодатели, 
синдикати и правителство – в Икономическия и Социален Съвет. Съветът е бил основан през 1994 г. 
със Споразумението за политика на работната заплата, сключено между трите социални партньора. 
Социалният и Икономически Съвет е тристранен консултативен орган с 15 члена, по 5 определени от 
всяка една от трите страни. В този Съвет социалните партньори участват в подготовката на 
законодателството, изразяват своите възгледи, мнения и препоръки относно законодателството. Те 
могат да постигнат консенсус или да имат различни мнения. Съветът дискутира по това 
законодателство, което управлява социалните дейности и заетостта, като схеми за задължителни 
осигуровки (стари хора и хора в неравностойно положение хора, въпроси на социалните помощи, 
издръжки и т.н.), заетост, трудови отношения, колективни договори, цени и данъци, икономическата 
система и икономическа политика, законова защита, участие на работниците, права и свобода на 
действие на синдикатите. Мненията на Съвета са внасяни и дискутирани със законна процедура в 
Парламента. Икономическият и Социален Съвет изпълнява своята основна роля като сключва 
социални договори основно за 1 година, като резултат от преговорите между трите социални 
партньора. Тези документи се приемат с консенсус. На това ниво социалните партньори също участват 
във взимането на решения като пълноценни членове в тристранните съвети или административни 
бюра в публични институции в сферата на здравното осигуряване, пенсиите и осигуровките за 
нетрудоспособност, заетост, което е тяхно законово задължение според съответните закони. 
Диалогът между социалните партньори в Република Словения се провежда на  национално, секторно 
ниво и на ниво компания. Особеността на системата на социалния диалог в Словения е следствие от 
историческата приемственост. Социалната история в Словения се характеризира със силно 
корпоративна традиция. Югославската система е била характерна с оригинални форми на 
самоуправление на ниво компания от една страна, и със силно институционална структура на 
икономическите дейности от друга. В този случай синдикатите и стопанските камари имат важна роля. 
Синдикалната система в Словения е структурно плуралистична, но политически е управлявана от една 
организация, Асоциация на Свободните Синдикати, която е била създадена през април 1990 г. чрез 
трансформация на старите социалистически синдикати. Сред петте национални синдикални 
конфедерации, които по настоящем са признати като представителни, Асоциацията има най-голям 
брой членове и сериозни институционални структури. Синдикалният плурализъм в Словения изглежда 
продължава, защото новата синдикална конфедерация е създадена през 1999 г., Синдикална 
Конфедерация – Алтернатива. Тази нова организация представлява преди всичко работници от 
железопътния и автомобилен транспорт. Тя има по настоящем около 10,000 членове. 
Нивото на синдикалното членство в Словения е в постоянен спад, но остава относително високо. През 
1994 г. то е било около 60%. През 2000 г. е оценено, че не е по-високо от 40-45%. Както в другите 
страни от Централна и Източна Европа след комунизма, намаляващото синдикално членство в 
Словения е свързано основно с приватизацията на компании. От друга страна, синдикалното 
присъствие в новооткрития частен бизнес е по-скоро цел, отколкото реалност. Във всеки случай, 
синдикалното присъствие в компаниите в Словения намалява и оттук и политическата позиция на 
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синдикатите е намаляваща. Вътрешната социална сила на синдикатите, т.е. тяхната способност да 
привлекат членове, също намалява. Безработицата намалява солидарността между работниците. 
Слабото влияние на синдикатите в политиката на преходния период, особено в областта на 
политиката на промишлеността, обезкуражава отделните синдикалисти и не привлича нови членове. 
Системата в Словения на организациите на работодатели е политическа и много сложна. 
Политическата автономия на доброволните организации на работодатели не изглежда да бъде много 
убедителна. Неотдавна Асоциацията на Работодателите в Словения се отдели институционално от 
Камарата по Търговия и Промишленост. Организацията на Работодателите в Словения се счита като 
напълно независима организация, но нейното институционално съществуване е минимално, почти 
символично и нейната политическа роля е почти никаква. Стопанските камари са представители на 
работодателите в социалния диалог в Словения, особено на равнището на икономическия и социален 
съвет и в областта на колективните договори. 
Представителство на работниците на работното място 
В Словения съществува дуална (двойнствена) система на представителство на работниците на 
работното място: синдикати и работнически комитети. Ролята и функциите на синдикатите са 
определени от трудовото законодателство, докато функционирането на работническите комитети е 
регулирано със специфичен закон, датиращ от 1993 г. Според този закон създаването на работнически 
комитети е право, дадено от работниците  и не е задължение, наложено от работодателите. 
Работническият комитет може да бъде създаден в бизнес дейности, които включват повече от 20 
човека. В малкия бизнес обаче работниците могат да избират делегат, чиито функции са идентични с 
тези в комитета. Броят на членовете в Комитета на работниците се изменя в зависимост от размера на 
бизнеса. Работническите комитети имат различни възможности за въздействие върху управлението на 
компаниите, но тяхното основно предназначение е да представят работниците във връзка с тяхното 
право на  информация и консултация. 
На практика работническите комитети съществуват преди всичко в държавните предприятия и 
приватизирания бизнес, който, между другото, е управляван от националния фонд за развитие. В 
частния бизнес, работническите комитети са рядко срещано явление. От значение е, че 
работническите комитети съществуват, където съществуват и синдикати. Където няма синдикати, 
почти няма работнически комитети. 
Колективни договори 
В Словения ефективната система на колективни договори е основана на настоящото трудово 
законодателство, според което сключването на колективни договори е задължително. 
Системата за колективни договори в Словения е йерархична система, в която се предполага преди 
всичко сключване на национални колективни договори, които след това да бъдат последвани от 
секторни договори и договори на ниво компания. Общите колективни договори са сключени от 
Асоциацията на Свободните Синдикати и Камарата по Търговия и Промишленост. Секторните 
договори са сключени от синдикатите по сектори и Асоциацията на Работодателите в Словения, 
действащи съвместно с Камарата по Търговия и Промишленост. В Словения има два общи колективни 
договора, първият е свързан с промишления и търговския сектор, а втория се прилага в държавните 
бюджетни институции. По същото време съществуват 24 секторни договора в тази страна, които 
обхващат всички търговски и промишлени области, включително и услугите, и 11 секторни договора, 
които се отнасят за бюджетните институции и обществено обслужване. 
Социалният диалог на ниво компания е сложна система, която включва синдикати и работнически 
комитети, като последните имат съществени права относно управлението, както и по отношение на 
информацията и консултациите. Има около 3,000 колективни договора, сключени на ниво компания. 
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Системата на социалния диалог в Словения е политически слаба поради различни причини. 
Задължението на компаниите да се обединяват в стопанските камари върви ръка за ръка със 
задължението да се сключват колективни договори. В тази специфична област съществува система, 
която е йерархична. Секторните договори са сключени на основата на два основни колективни 
договора, които са приети и подписани от Камарата по Търговия и Промишленост от страна на 
работодателя и от Асоциацията на Свободните Синдикати, която е най-големия централен синдикат в 
Словения. Надмощието на стопанските камари пречи на развитието на организациите на 
работодателите, и от тук и развитието на автономното социално партньорство. Поради 
задължителното естество на колективните договори, е особено трудно да се оцени съответната 
социална мощ на синдикатите и организациите на работодатели. 

Румъния 

Работни заплати 
От самото начало на прехода, реалните работни заплати са намалели по-бавно в Румъния в 
сравнение с другите Централно и Източно Европейски страни. През същия период (1989-1992 г.) 
производителността в Румъния е драматично намаляла с около 60%. От 1993 г. обаче 
производителността показва продължителен ускорен растеж, който е бил достатъчен, за да достигне 
нивото от 1989 г. Реалните работни заплати показват застой в периода между 1993-2000 г., въпреки 
някои растежи и спадове, отбелязани между 1995-1997г. 
Въпреки същественото забавяне, бързата ерозия на реалните работни заплати е била характерна 
през периода 1992-1994 г. За целия период 1990-2000 г. спадът на реалните работни заплати е бил по-
значителен (24,8%) отколкото спадът на БВП (15,6%). Сравнени с производителността, работните 
заплати са много под нейното ниво, като растежа на производителността е 120,6% спрямо 
намаляването на работната заплата на 24,8%. Наблюдава се обаче “по-пропорционално” развитие, 
ако сравняваме непроменената производителност между 1989-2000 г. с намаляването на работната 
заплата с 30%, както е отбелязано за този период. Тези тенденции показват, че Румъния принадлежи 
към групата на страните от Централна и Източна Европа, в които работните заплати изостават спрямо 
растежа на БВП и дори много повече спрямо растежа на производителността. Факт е, че откакто 
икономическото развитие е слабо, относителната изостаналост на работните заплати означава и 
драматичен спад в абсолютно изражение. 
Позитивно явление е обаче, че Румъния може да поддържа доста ниско ниво на безработица, което е 
сравнимо само с Унгария и Словения сред страните от Централна и Източна Европа. Почти е ясно, че 
значително пониженото ниво на работните заплати и слабия темп на структурна промяна прави това 
възможно. От друга страна голяма опасност е, че влошаването на положението на пазара на труда 
може да бъде причинено от сериозни структурни промяна и приватизация (виж случая с Република 
Чехия ). 
Структура на работната заплата 
През 1989 г. диференциацията на работните заплати е било ниско. През1989 г. работните заплати на 
около 70% от заетите са имали различия по-малки от 1:2. Диференциацията на работните заплати на 
основата на професионални знания също е било ниско. Например, висококвалифицираните кадри 
имат доходи само с около 14% повече от работниците. Вариацията на работната заплата между 
видовете промишленост е било незначително. Работните заплати са били най-ниски в земеделието и 
най-високи в строителството. Бавното преструктуриране на някои сектори е породило нарастване на 
различията между работните заплати, което не е на основа на критерия за производителност. 
Средните нетни работни заплати на работещите в държавни предприятия от стратегическа важност са 
с около 40% по-високи, отколкото работните заплати на заетите в частни или държавни компании. 
Румънското законодателство позволява държавата да покрива загубите на тези стратегически 
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предприятия и това често се е случвало преди. Като резултат нарастването на работните заплати в 
тях е било възможно, дори когато производителността е намалявала или икономическата дейност не е 
била печеливша. 
Диференциацията на работните заплати между различни сектори на икономиката е нараствало. 
Статистиката показва, че заетите в банковата система са регистрирали най-бързия растеж на нетните 
номинални заплати, въпреки че този сектор продължава да бъде държавна собственост. През1997 г. 
средномесечната работна заплата в този сектор е била повече от три пъти по-висока от тази в 
земеделието. Заплатите са под средната стойност в търговския сектор, публичната администрация, 
здравеопазването, образованието и в други сектори на леката промишленост. Значителния растеж е 
бил отбелязан също в сектори, където държавната собственост е преобладаваща, въпреки факта, че 
тези компании създават сериозни трудности (металургия и химическа промишленост). 
Минимална работна заплата 
Съотношението между минималната и средната работна заплата в началото на 90-те години е било 
доста високо (60%), което след това е спаднало на около 39% за 1998 г. Еволюцията на минималната 
работна заплата се характеризира с постоянен и неизменен спад, достигащ 26,5% от своята реална 
стойност през 1998 г. в сравнение с 1989 г. 
Различия в работните заплати по пол 
Жените получават по-ниска заплата от мъжа (през 1994 г. 78%, през 1997 г. 76% от заплатата на 
мъжете). Това е основен резултат от факта, че секторите с високо ниво на заетост на жени имат 
работни заплати под националната средна (например сектор на образование, здравеопазване и 
социални грижи). 
Социален диалог 
Законодателната структура и институциите на социалния диалог са били постепенно създадени на 
национално, секторно и териториално ниво. В голяма степен социалните партньори в момента са 
директно включени чрез тези институции в икономическия и социален процес на реформи. В Румъния 
социалния диалог е реализиран чрез независими, специално създадени институции и чрез множество 
от консултативни съвети, създадени на секторно и регионално ниво. Съществуват също тристранно–
администрирани институции. 
Някои от независимите институции за социален диалог оперират с ясно установени цели и функции, 
докато други са включени при въвеждането на някои компоненти на реформата и действат на 
тристранна основа с консултиране и/или обсъждане по компетентност в зависимост от случая. 
Социално-Икономическия Съвет, основната тристранна структура, има консултативна роля за 
Правителството. Наред с останалите отговорности Съветът е включен в анализа и обсъждането на 
социално-икономическите явления, които пораждат необходимост от промени в съществуващите 
закони, ако социалните аспекти са засегнати, и има функции да прави предложение за промени в 
равнището на минималната работна заплата. Всички партньори признават предимството на 
двустранния, тристранния и многостранния социален диалог, въпреки че има много пречки и слабости, 
които трябва да бъдат превъзмогнати. 
Синдикати 
През 1990-1991 г. е преустановен синдикалния монопол на Общия Съюз на Синдикатите в Румъния и 
се е разширила синдикалната структура. Това е било реално противодействие на крайната 
централизация на предишния режим. Движението към нови форми и структури на синдикална 
организация е било процес от долу нагоре. Предприятието е било място за действие, където повечето 
синдикати са се оформили, което е довело до синдикална фрагментация и обособяване. Във всяко 
предприятие може да се срещат различни синдикати с различна ориентация. 
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Синдикалната раздробяване е започнало да намалява със засилване на процеса на синдикализация 
на отраслово и национално ниво. Това доведе до поява на пет национални синдикални централи на 
национално равнище. Синдикатите имат високо ниво на членство в големите държавни компании, 
както и в приватизираните, докато тяхното влияние е по-скоро слабо в частния сектор, особено в 
малките и средни компании. Съществува мощен синдикален натиск в държавния сектор, особено в 
губещите национални компании под държавен контрол. 
Съществува тенденция към намаляване на нивото на синдикалното членство. В началото на 1990 г. 
високото ниво е варирало около 75-80%, като е намаляло на 55–60% в края на десетилетието. 
Единствената институционална форма на представителство на интересите на работещите на ниво 
предприятие са синдикалните организации. Не съществуват други форми на представяне – 
работнически съвети, комитети в предприятия или синдикални делегации. Синдикатите открито са 
против идеята за въвеждане на друга форма на представителство на работното място, включително и 
срещу работническите съвети. 
Организациите на работодателите се считат за най-слабата част от диалога в тристранните структури. 
Има ясен недостиг на капацитет в позициите на организациите на работодателите в системата на 
социалния диалог, задълбочаващ се от разделянето на тяхната организация. Икономическата среда, 
която силно и постоянно е засегната от инфлацията, концентрацията на преговорите върху 
проблемите и исканията за работни заплати (минимална работна заплата, нарастване на работните 
заплати) е ограничило интересите на двата социални партньора към бъдещето развитие, 
преструктуриране, техническа иновация, производителност и конкурентноспособност, качество на 
труда в процеса на техните двустранни преговори. 
Формиране на работната заплата 
В хода на ценовата либерализация, политиката на доходите е била насочена да компенсира 
работещите от въздействията на инфлацията. В началото е била въведена глобална сума за 
компенсация, а по-късно е бил приет метод на индекси въз основа на предвиденото ниво на инфлация. 
Законът за работната заплата е установил размер на работната заплата за търговски компании и 
национални предприятия, както и определяне на критерий за заетост, който да бъде взет под 
внимание в преговори за колективни трудови договори. Политиката на доходите в частните компании 
се определя от работодателите. Не съществува модел на политика на доходите на национално ниво и 
никой от  съществуващите закони не регламентира тази област. 
Колективни договори 
Колективните трудови договори са основният инструмент, регулиращ индустриалните отношения. 
Законът поставя условие, че колективният трудов договор може да действа в компания, ако броят на 
заетите е по-голям от 21 човека. Няколко вида колективни трудови договори са използвани в Румъния. 
Националният Колективен Трудов Договор е предмет на преговори между Правителството и 
представителните синдикални федерации. Договорът определя общата структура, използвана по 
време на процеса на преговори, установява общите условия в предмета на процеса на договаряне 
между легитимните представители на двете страни. Договорът представлява първият етап от процеса 
на преговори и установява общите въпроси, които ще бъдат дискутирани по-късно. Договорът на 
национално ниво определя основния критерий за формиране на работната заплата и националната 
минимална работна заплата. 
Договорът на отраслово ниво определя общите условия и критерии в съответствие със спецификата и 
естеството на дейността на отрасъла, минималната работна заплата се определя по отрасли. 
Договорът на ниво предприятие определя конкретните мерки за организацията на работата, 
възнаграждението, защитата на работниците, определя системата за нивата на работната заплата и 
включва параметрите на индивидуалните трудови договори. През 1999 г. са сключени колективни 
трудови договори в 32 отрасъла, обхващащи 5,4 млн. работници. 
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Обектът на политиката за формиране на работната заплата е главно инфлацията, дори да не се взима 
пред вид икономическото развитие (производителност, качество, финансово положение). Като 
резултат, влиянието на нарастване на работната заплата е доста силен про-инфлационен фактор. 
Позицията на държавата в преговорите е неустойчива. Правителството е консервативно по отношение 
на работната заплата, като изисква работните заплати да нарастват с около 50% от увеличението на 
цените, но, от друга страна, като работодател толерира много високите заплати основно в държавните 
компании от стратегическо значение. 

Изводи  

Основата директива, насочена към координирането на колективното договаряне на Европейската 
Конфедерация на Профсъюзите (ЕКП) цели установяване на общи стандарти на европейско ниво, за 
да се избегне социалния дъмпинг и разликата в работните заплати в Европа. Основният критерий е да 
се постигне нарастване на номиналната работна заплата, по-високо от инфлацията и да се 
максимализира дела на производителността на труда, свързана с увеличаването на брутните работни 
заплати. Остатъкът от повишената производителност на труда трябва да бъде използван за 
подобряване на качествените аспектите на работата. Заплащането в обществения и частния сектор 
трябва да нараства едновременно. 
Ако вземем пред вид мнението на бившите страни-кандидатки от Централна и Източна Европа 
относно това как развитието и практиката на формиране на работната заплата са свързани с тази 
основна директива, ние ще заключим, че има дълъг път, който трябва да се измине, докато тези 
стандарти могат да бъдат приложени. 
Резултатите от това изследване показаха, че работните заплати в бившите страни-кандидатки 
изостават дори от икономическото развитие на тези страни в повечето от случаите. Имайки предвид 
десет годишния период на преход, реалните работни заплати са били под равнището си преди 
прехода в няколко случаи, но те са били по същество под растежа на БВП и в повече случаи са 
изостанали много от развитието на производителността. 
Когато обърнем внимание на механизмите за формиране на работната заплата, целта в повечето 
случаи е проста - по-високо нарастване на работната заплата от инфлацията. В икономическа среда с 
висока инфлация това е много трудно постижимо. Дори когато инфлацията е била умерена във всички 
страни от Централна и Източна Европа през втората половина на десетилетието, е било много трудно 
да се направят прецизни прогнози за идната година. Това е широко разпространено явление, 
прогнозите за нарастване на цените в началото на годината, които служат за основа на колективните 
договори, да са относително по-ниски отколкото в действителност. В този случай предварително 
фиксираният растеж на реалната работна заплата може да доведе до намаляване в края на годината 
или в най-добрия случай до по-умерено подобрение. В такъв случай следва втори етап на договаряне, 
посветен на това как именно да се коригират работните заплати, което е относителен успех в повече 
от случаите. 
Растежът на БВП е взет под внимание само в някои случаи при договаряне на национално ниво, като 
рядко съществува формула за отразяването на този растеж в заплатите. Относно растежа на 
производителността, той не е фактор, използван на национално ниво, въпреки, че в някои страни е 
взет под внимание на отраслово ниво или на ниво компания. 
Често се среща илюзия в страните от Централна и Източна Европа, че елементите за качество на 
работа могат да имат важна роля в колективните договори. Няколкото аспекта, които възникват във 
връзка с нарастването на работната заплата са: ниво на заетост и работно време. Това е трагично 
явление, че в някои страни претенциите за нарастване на работната заплата ще са свързани с 
намаляване нивото на заетост. Намаляването на работното време е единственият основен елемент, 
който може да бъде срещнат в някои структурни споразумения в страните на Централна и Източна 
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Европа. Трябва да бъде отбелязано, че в тези случаи (Полша, Словакия) законното седмично работно 
време ще остане над 40 часа, което е възприето като фактор за конкурентноспособност. 
Практика е в някои страни правителството да диктува преговорите на национално ниво и, позовавайки 
се на критерия за баланс на икономиката (или натиска на IMF, както е в България), изключва растежа 
на работната заплата над инфлацията. В други случаи (особено в предизборните години) 
правителствата са искали да се покажат добри и са увеличили работната заплата без да има 
достатъчно рационални основания за това. 
Поуките, които могат да се извлекат от политиката на доходите по време на годините на преход, ясно 
показват, че рестриктивната политика на доходите създава повече проблеми, отколкото е разрешила. 
Практиките на политиката на доходите в Централна и Източна Европа са показали неуспеха от опита 
за свързване на работните заплати и производителността в рестриктивната политика на доходите. 
Между горе посочените проблеми в колективните договори, комбинацията от централно фиксиране на 
работната заплата и децентрализирано договаряне на работната заплата е създала някои нарушения 
и е довела до непредвидени негативни тенденции, две от тях са с голямо значение. Първо, системата 
за определяне на работната заплата е довела до неоправдани различия на работната заплата в 
държавни предприятия поради висок потенциал на инфлация, като работниците се стремят към високи 
работни заплати, независимо от икономическите резултати. 
Някои от слабо функциониращите колективните договори в страните от Централна и Източна Европа 
са резултат от краткосрочния социалния диалог. Въпреки, че институционалната структура на 
социалния диалог е приета от Европейските партньори в страните-кандидатки, в повечето страни това 
е ограничено само от формалния критерии. Както виждаме от горе посоченото изследване, 
функционирането и съдържанието на индустриалните отношения в СЕЕ е намаляло много с 
партньорите от страните от ЕС. Синдикалната дейност е повече от политическа, тристранните 
структури имат голяма тежест, докато индустриалните отношения на секторно ниво остават 
недоразвити. Докато само 10% от работниците в страните от Централна и Източна Европа са 
сключили секторни колективни договори, това ниво в Западна Европа достига 70%. 
Не трябва да се забравя, че преобладаващия модел на индустриални отношения е бил въведен чрез 
законови наредби от началото на 90-те и до голяма степен наподобява на икономическата структура 
на това време (с доминираща роля на държавата). В почти всички страни от Централна и Източна 
Европа синдикатите имат неблагоприятно отношение към работническите съвети, което често е 
резултат от стратегиите на правителството да използва работническите съвети като институция за 
ограничаване правата на синдикатите. Непропорционалната сила на тристранните структури в 
индустриалните отношения в страните от Централна и Източна Европа е в резултат от преходния 
период. Съществуват вече признаци в някои страни, че основното значение на тези структури ще 
намалее в бъдеще. Прекалената тежест на трипартизма в страните от Централна и Източна Европа е 
противоположна на индустриалните отношения в сраните от ЕС, където трипартизмът рядко 
съществува и социалния диалог на национално ниво заема място по неофициален път. 
Преходният период не е бил “нормална фаза“ от социално – икономическото развитие, за да бъде по-
лесно описан и разбран от гл.т. на западните принципи, той е бил период “непредвиден от държавата”, 
където основните събития са били често под влияние на външни фактори. Най-характерното 
отношение на синдикатите в страните от Централна и Източна Европа е било сдържано, спокойно и 
подкрепящо подхода за мъчителни, необходими реформи. Това е било оправдано поведение по време 
на най-трудния период на прехода. Може да се добави, че това е бил необходим елемент за успешен 
преход и запазване на обществения мир. Сега ситуацията е променена, нивото на икономическия 
преход е най-напреднало в страните от Централна и Източна Европа и техните икономики се развиват 
динамично. 
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Тези общества сега навлизат в нормалната или органична фаза на развитие, където образците на 
поведение от установените действащи пазарни икономики трябва да бъда въведени. За да наложат 
това рязко, синдикатите могат сега да станат истински синдикалисти вместо многофункционални 
социално действащи фигури на политическата арена, каквито са били в годините в преход. Те са 
изложили сериозни законови проблеми и техния приоритет е бил да подкрепя процеса на реформи, 
които понякога са в противоречие със защитата на интересите на работниците. 
Не трябва да забравяме, че въпреки неблагоприятната икономическа структура, като причина за 
слабостта на работното място, синдикатите пренебрегват развитието на нови работнически стратегии 
и насочват своите усилия на национално ниво. Това е било необходимо през първия етап от прехода 
от както съществуването и легитимността на синдикатите са били изложени на риск. 
Можем да отбележим, че най-голямата пречка за успешното действие на синдикатите в Централна и 
Източна Европа са техните слаби позиции на работното място. Това е проблем и днес, който започва 
да подкопава легитимността на синдикатите дори и на политическо ниво. За да не бъде бъдещото 
членство в ЕС формално и да не бъде повече от политическо действие приемане на достиженията на 
правота на ЕС, от което работниците имат полза, синдикатите се нуждаят от по-динамичен и 
определен подход от гледна точка на труда. Бъдещото членство ще означава пълно интегриране на 
страните само ако социалните стандарти се доближат до нивото на ЕС. Според описаните в анализа 
условия, докато реалните работни заплати в Централна и Източна Европа са около 1/7 от средните за 
ЕС и докато БВП на едно лице е около 40% от средното равнище на ЕС, съществува илюзия да се 
говори за свободно движение на труда, което е съществена част от пълната интеграция. 
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ІІІ. Политика по работните заплати в България 

Работните заплати: история на прехода 

Политиката на работната заплата от началото на прехода в България има следните характерни 
особености:  

√ основните параметри на политиката по доходите се формират на базата на препоръките на 
международните финансови институции (Международният валутен фонд и Световната банка), 
които се явяват удобно оправдание за фактическата липса на самостоятелна политика на 
българското правителство; 

√ политиката по доходите преследва главно краткосрочни цели и решава текущи проблеми, особено 
в предизборен период, а проблемите със стратегическо и дългосрочно значение се отлагат за 
неопределено време, включително и преодоляването на диференциацията в средното равнище 
на работните заплати със страните-членки на ЕС; 

√ политиката по доходите има преобладаващо регулативните функции с подчертано изразен 
рестриктивен характер, като в зависимост от текущата конюнктура ограниченията отслабват или 
се засилват.  

В политиката на работната заплата винаги, в явен или скрит вид, са били определящи два основни 
приоритета - постигане на не инфлационен растеж на доходите; и увеличаване на реалните работни 
заплати в бюджетните организации. Идеята за не инфлационен растеж на работната заплата изхожда 
от постулатите на международните финансови институции и цели работната заплата, т.е. повишената 
покупателна способност да не генерира инфлация, т.е. да не бъде про инфлационен фактор. По 
същество формулираният по този начин приоритет се изкривява и практически се следва политика по 
задържане на годишното нарастване на работните заплати под средногодишната величина на индекса 
на потребителските цени. Вторият приоритет относно заплащането в бюджетния сектор винаги среща 
обективни пречки, свързани с провежданата под натиска на международните финансови институции 
политика на ограничаване на бюджетните разходи. Увеличаването на реалните работни заплати в 
сферата на бюджетна издръжка е възприето след 1997 г. поради силното изоставане на равнището на 
заплащане в бюджетните организации. Целта е да се повиши жизнения стандарт на работещите в тази 
сфера и да се намали фрагментацията в заплащането на труда. Реализира се чрез по-значително 
увеличаване на заплатите в тази сфера и чрез разпределение на бюджетните излишъци - раздаване 
на допълнителни трудови възнаграждения под формата на 13-та заплата. 
За провеждането на политиката по работната заплата са използвани различни административни 
средства и механизми, с които основната цел е постигната – България все още не е страна-членка на 
ЕС и с най-ниско равнище на доходи от всички страни в преход, или с други думи, в резултат на тази 
политика България отчита силно снижаване на реалните заплати, а от там и на жизненото равнище на 
населението си. 
През периода на 90-те години реалната работна заплата в България губи над половината от своята 
покупателна способност, а минимална работна заплата ерозира още по-силно. Това чувствително 
намаляване на покупателната способност на работната заплата не беше равномерно по години. То се 
развиваше като пряко следствие на ценовите шокове и непълната компенсационна политика през 
1991, 1994, 1996 и 1997 г. Например, работната заплата през 1991 г. спада с близо 40%, през 1994 с 
нови 18%, а през 1996 и 1997 година респ. с 18 и 19%. Известно преодоляване на този изключителен 
спад започва непосредствено преди въвеждането на паричния съвет от средата на 1997 г. 
Постигнатият положителен растеж през 1998, 1999 и 2000 г. едва успява да компенсира снижаването 
до равнището на 1996 г. 
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Намалената покупателната способност на заплатите не съответства на спада на БВП (Графика 8). 
Реалната работна заплата намалява с около 27 процентни пункта повече от съкращаването на БВП. 
Тази изключително силна ерозия на работната заплата показва, че тя е по-скоро следствие на 
ценовите шокове и неадекватната политика на доходите, от колкото на влошаването на 
икономическите резултати.  

Графика 8 

 
Моделът на преход към пазарна икономика, осъществяван у нас през 90-те години, определи доходите 
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икономически и административни средства и механизми. Преобладаваха административните мерки, 
тъй като рестриктивността е основен компонент на провежданата политика. През 90-те години се 
използваха различни инструменти и механизми за регулация, които най-общо могат да се обобщят в 
два периода: до 1997 г. и след това.  
Регулацията през първия период се основаваше на лимитиране на средствата за работна заплата и 
жестоко данъчно облагане на тяхното надвишаване в обществения сектор, директно определяне на 
минималната и средните работни заплати в бюджетната сфера, обвързване на заплатите в бюджетния 
сектор и някои социални плащания с минималната работна заплата. 
Механизмът за лимитиране и данъчно облагане на превишаването на средства за работна заплата 
включваше принципи и правила, които отчитаха промените в инфлацията (фактическа или очаквана), 
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производителността и средните заплати. За да се постигне по-голяма обвързаност с производствените 
резултати параметрите на прилаганата формула често бяха променяни. Най-общо механизмът  
ограничаваше растежа на заплатите в ефективните стопански организации и не мотивираше 
работната сила. Той беше обект на оживени спорове и дискусии през цялото десетилетие. В крайна 
сметка надделя мнението за неговото премахване и смяна с нова схема за регулация на заплатите в 
обществения сектор. 
Регулиращата функция на минималната работна заплата се основаваше на нейната обвързаност със 
заплатите в бюджетната сфера и някои социални плащания. Задържането или нерегулярно 
повишаване на минималната заплата представляваше ефективен инструмент на провежданата 
рестриктивна политика на доходите в обществения сектор. Формирането на работната заплата в 
бюджетната сфера се основаваше на минималната работна заплата и съответните коефициенти за 
длъжности. От икономическа и социална гледна точка това не беше най-удачното решение, но от 
позициите на регулирането то се оказва много ефикасно средство за контрол. 
От 1997 г. контролът върху растежа на заплатите в обществения сектор се основава на нов 
механизъм, който по същество продължава да бъде централизиран. Той се състои в ограничаване 
растежа на заплатите във фирмите с монополно положение на пазара и на тези с лоши финансови 
резултати организации. По този начин се ограничават само губещите и трупащите финансови 
задължения предприятия. Добре работещите организации от обществения сектор не подлежат на 
регулация и могат да определят заплатите на своите работници както пожелаят. 

Роля на социалните партньори при формирането на работните заплати 

Проблемите на определянето на работната заплата заемат съществено място в социалния диалог и 
дейността на социалните партньори. Всеки от социалните партньори досега използва две основни 
форми на участие в обсъждането на проблеми на работните заплати. Първата е като организатор на 
дискусии, а втората - като партньор в социалния трипартитен диалог. Дискусиите по въпросите на 
заплатите се отнасят главно до проблеми, чието решение може да се търси в средносрочна 
перспектива.  
Синдикалните централи активно организираха дискусии за доходите на населението при въвеждането 
на валутния борд и след едногодишното му функциониране. Практиката е те да приключват с 
изготвяне и приемане на заключителни документи с конкретни предложения в областта на заплатите и 
цените, които се предоставят на съответното правителство и на работодателските съюзи. Тези 
предложения не намират место в тристранния диалог  и често остават само в синдикалните архиви.  
Всяко правителство в рамките на своя мандат организира една или две срещи с представители на 
работодателите и професионалните съюзи по няколко основни теми, включително и по политиката на 
доходите. На тях се ангажира с участие единствено Министерство на труда и социалната политика. 
Рядко се привличат други компетентни държавни институции, както и независими експерти. 
Ефективността на подобни срещи е ниска. До сега не могат да се намерят достатъчно еднозначни 
доказателства за тяхното положително влияние върху националната система за тристранно 
сътрудничество.   
Определено може да се твърди, че не е налице практика, при която правителствата да дискутират с 
партньорите средносрочната (в рамките на техния мандат) подоходна политика, преди, а и след 
официалното й оповестяване. Традиционно разделът по доходите е твърде общ. Стремежът на всяко 
правителство е в по-малка степен да се ангажира с конкретни параметри в сферата на доходите, което 
провокира негативни нагласи у синдикатите и ограничена подкрепа на правителствените намерения. 
Политиката по работните заплати (доходите) на национално равнище в годишен мащаб (механизми, 
равнища, правила) е традиционен обект на консултации, съгласуване или съвместна дейност в 
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Националния съвет за тристранно сътрудничество. Тази проблематика е особено конфликтна и по нея 
трудно се постига обща позиция. Дейността на НСТС в областта на политиката по доходите може да 
се обобщи в следното: 
Първо – годишно се провеждат тристранни консултации по заплатите, а не директни преговори, 
характерни за много европейски държави. Тези консултации са “post-factum” по отношение на вече 
изработени проекти за постановления на Правителството. Няма утвърдена практика социалните 
партньори  да бъдат привличани при подготовката на тези документи.  
Второ – провежданите консултации по работните заплати имат ограничен обхват. Той се отнася до 
съгласуване на предлаганите промени в 3 нормативни акта. Това са постановленията за размера на 
минималната заплата за страната, за работните заплати в бюджетните организации и дейности, и 
Наредба за определяне на средствата за работна заплата в предприятията с определящо държавна 
или общинска собственост. Срокът на действие на тези нормативните актове е едногодишен и затова 
се поддържа формален ритъм на консултациите. Те се провеждат като правило в началото на 
календарната година. 
В голяма степен начинът на провеждане на консултациите е също формален. На тях се предлага 
проект от компетентното ведомство и се провежда експертно обсъждане. Представителите на 
синдикатите считат, че се отклоняват новите и различаващи се от проекта искания, а при негативно 
становище не се търси компромисно решение или корекции. Консултациите по проекта за бюджет се 
водят неефективно, тъй като досега това става непосредствено преди внасянето му в Народното 
събрание, без предварително да се осигурява някаква информация и контакти на всички фази на 
бюджетната процедура. 
Трето – честотата на обсъждания на въпросите на работната заплата зависи от общото състояние на 
трипартитния диалог. В неговата история систематично се редуват периоди на съзнателно търсене на 
консенсус по пътя на многократни обсъждания и взаимни отстъпки, и на кризи, които дори водят до 
блокиране работата на тристранния орган. Всички правителства са изкушени през част от мандата си 
да демонстрират пренебрежение и омаловажаване на позициите на социалните партньори, като по 
отношение на доходите  се стига до пълно разминаване, особено със синдикатите. 
Единството и различията в позициите на социалните партньори (професионални съюзи и 
работдателски органиизации) по отношение на политиката по доходите се изразяват в следните 
насоки:  

√ При провеждане на трипартитния диалог на национално равнище представителите на различните 
професионалните съюзи са с единни становища.  

√ Различията на професионалните съюзи с работодателските организации са по повод повишаване 
на минималната заплата за страната и изплащане на допълнителни възнаграждения за труд и 
обезщетения при уволнения. Работодателските организации считат, че минималната работна 
заплата се увеличава по-бързо от производителността на труда и от средната работна заплата 
поради социални причини. Такава политика не стимулира повишаването на производителността. 

Професионалните съюзи и работодателските организации предлагат изработване на закон за 
работната заплата, в който да се определи диапазона на средната реална заплата за следващата 
година и нейни минимални и максимални лимити. Но за изпълнението на тази задача е необходимо 
предварително да се знае каква е границата на бедността. В тази връзка, професионалните съюзи 
нееднократно настояват за приемане на методиката за определяне  прага на бедност. Тази методика е 
един от основните примери на безпрецедентно отлагане решението на въпрос по защита на доходите 
на населението. 
На браншово равнище колективното договаряне по заплатите се води между работодателските камари 
(съюзи) и отрасловите (браншови) синдикати. Договореностите засягат минималната заплата за 
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бранша, механизмите за формиране на заплатите (на практика рядко се ползват показатели за 
производителност на труда), размер на допълнителни възнаграждения, социалните придобивки 
(поевтиняване на храненето, суми за отпуск и др.) и размера на обезщетенията по Кодекса на труда. 
През последните години се наблюдава намаляване на значението на договарянето на работната 
заплата на отраслово (браншово) равнище за сметка на фирменото договаряне. Сред обективните 
трудности могат да се посочат трансформацията на собствеността, големите вътрешноотраслови 
различия в икономическото и финансовото състояние на отделните дружества. Също така една от 
причините е и нестабилността на мениджърските екипи, тяхната (все още) ниска бизнес култура и 
недооценяване значението на диалога с професионалните съюзи. 
Традиционно по-ефективно е сътрудничеството между отрасловите синдикати в бюджетния сектор и 
съответните министерства. Тристранното сътрудничество не е прекъсвано, регулярно се подписват 
или актуализират отраслови споразумения с максимално възможния спектър и конкретика на 
договореностите по заплащането на труда. 
Договарянето на заплатите на фирмено равнище легитимира най-пълно функциите на работодателя и 
на синдикатите. През предшестващите години се прилагаха не по-малко от седем-осем хиляди КТД в 
предприятия от всички браншове на реалния сектор. Договореностите в дружествата с доминираща 
държавна или общинска собственост са обективно повлияни от ограниченията, произтичащи от 
действието на централизирания регулиращ механизъм (включително предвидените санкции за 
органите на управление, допуснали неспазване на разпоредбите). Особено тежки са ограниченията и 
забраните за печеливши, но монополистични дружества, както и за получаващите субсидии (градски 
транспорт, топлофикация). Въпреки това и там се приемат договорености за заплати и социални 
плащания, като доказателство, че необходимото и достатъчно условие за партньорството е наличието 
на воля за диалог. 
Колективното договаряне на заплатите присъствува и в някои големи и средни предприятия от частния 
сектор. Диалогът по правило завършва с подписването на КТД. В резултат на нестабилната пазарна 
конюнктура много често постигнатите договорености не осигуряват пълна защита от инфлацията и не 
компенсират редовно увеличаващите се осигурителни вноски за сметка на работещите. 

Неравенство в заплащането на труда 

Промените в българската икономика, настъпили след началото на прехода към пазарно стопанство 
създадоха благоприятни условия за увеличаване на подоходното неравенство в обществото. 
Задълбочаването на диференциацията в една или друга степен обхваща всички източници на доходи 
и социални слоеве в обществото. По отношение на работната заплата различия се наблюдават между 
заетите в бюджетните и извънбюджетните организации; между отделните сектори на икономиката; 
между заплащането на труда в обществения и частния сектор; между мъжете и жените и др. Тези 
различия са породени от различни причини и имат обективен характер когато са следствие от 
различията в икономическото и финансово състояние на предприятията.  
Пряко следствие от кризата в доходите е социалната поляризация на населението. През 90-те години 
в българското общество се формира биполярен модел на социална стратификация. По-голяма част от 
населението получава ниски доходи, една малка част получават средни доходи и много малка част - 
високи доходи.  
Неравенството на домакинствата, измерено чрез коефициента на Джини бележи тенденция на 
увеличаване до 1996 г., а след това бавно се снижава. За периода 1990-1996 г. диференциацията 
нараства с около 71%, като прави впечатление, че за годините 1994-1996 г. тя се увеличава с по-ниски 
темпове (3.1% годишно). 
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Динамика на общото подоходно неравенство в обществото през 90-години е следствие на следните 
три основни причини. Първо, мощните процеси на преразпределение, осъществявани главно чрез 
икономиката в сянка формират една малка прослойка от обществото, която притежава голям дял в 
доходите. Второ, трябва да се отбележи банковата система като източник на обогатяване. Взетите и 
необслужвани кредити в голямата си част са използвани за потребление и натрупване на имущество. 
Огласените данни на т.нар. “кредитни милионери” красноречиво потвърждават приноса на този фактор 
за формирането на подоходната и имуществена диференциация в нашето общество. Трето, 
диференциацията в работните заплати, пенсиите и доходите от предприемачество (дребния частен 
бизнес) може да се приеме като третия по значение фактор, но той диференцира населението 
предимно под и малко над средното равнище на доходите. 
Развитието на пазарните отношения и свободната стопанска инициатива през 90-те години доведоха 
до силно увеличаване на диференциацията в заплащането. Различията нарастват както между 
отделните социални групи, така и между отраслите в икономиката, между обществения и частния 
сектор, и между отделните категории персонал. Увеличаването на неравенството в заплащането на 
труда не трябва да се разглежда като негативно явление и елемент на кризата в доходите, ако то се 
осъществява на принципите на пазарната икономика. Случаят в нашата страна е по-различен, защото 
по-голямата диференциация не е резултат от икономическите и финансовите резултати на 
стопанските субекти, а на тяхното субсидиране и монополистично положение. 
Фрагментацията на заплащането на работната сила в България може да се проследи в следните 
няколко аспекта: 1) между заплатите в бюджетния и реалния сектор; 2) относителното 
преструктуриране на заплатите в отделните отрасли и дейности и 3) различия в заплащането в 
обществения и частен сектор.  
Разривът между реалните заплати на заетите в небюджетните организации от обществения сектор и 
тези на бюджетна издръжка значително нараства за периода до 1996 г. Значителното изпреварване на 
първите не е свързано с повишаването на ефективността в обществения сектор. Очевидно 
ограниченията, наложени в бюджетния сектор контрастират с механизмите на формиране и 
регулиране на заплатите в стопанските организации, още повече като се има предвид спадът на 
промишленото производство. През последните няколко години диференциацията между работните 
заплати в бюджетния и реалния сектор бележат тенденция на намаляване. Докато през 1996 г. 
заплатите в реалния сектор (включително частния) надвишават бюджетните заплати с 57%, то през 
1998 г. тази разлика се свива до 28%. Особено чувствително е снижаването през 1998 г. (с 22.5 
процентни пункта). Причините са от различно естество, но в основата стоят финансовите затруднения 
на стопанските организации и действието на механизма за регулиране на заплатите в обществения 
сектор. 
Въпреки съществуващи законови гаранции, съществуват различия в заплащането на мъжете и жените 
в полза на мъжете. През 1995 г. отношението работна заплата на жените спрямо тази на мъжете е 
80.1%, като това съотношение се запазва през годините на прехода, до голяма степен повтаряйки 
стойностите си от преди 1989 г. Така например през 1970 – 1985 г. заплащането на жените е 81% от 
това на мъжете. Основна причина за това устойчиво неравенство е традиционното присъствие на 
жените на ниските етажи на служебната йерархия, съществуващата професионална и отраслова 
сегрегация на жените, възприети стереотипи допускащи дискриминационно поведение по отношение 
на заплащането.  
Диференциацията на заплатите между мъжете и жените е най-висока в отраслите на преработващата 
промишленост, образованието и здравеопазването. Това са  едни от най-силно феминизираните 
отрасли. Сравнително високите разлики в заплатите могат да се обяснят с причини като обща нагласа 
в работодателите за предлагане на по-ниско заплащане на жените (особено добре тя е изразена в 
шивашката и текстилната промишлености), по-ниска производителност на жените и прилагане на 
трудсоемки технологии за работа, и други. Очевидна е многопосочността и многоаспектността на 
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възможните обяснения, които подсказват и възможмости за дискриминация при заплащането труда на 
жените. 
Позицията на синдикатите е, че дори при наличие на синдикални организации и сключен КТД, той не 
се използва като инструмент за превенция и преодоляване на редица проблеми, свързани с 
равнопоставеността на половете. Това е отстояване на равно заплащане за еднакъв или равностоен 
труд, прилагане на квотния принцип при израстването в служебната йерархия или за постигане на 
договореност за специални мерки и закрила на жените, които да отразяват техните специфични 
потребности. Особено силни са проблемите на работещите жени в малките предприятия, където 
синдикална защита е твърде слаба. 
Може да се обобщи, че различията в заплащането между жените и мъжете на сегашния етап в по-
голяма степен се дължат на това, че те се насочват към публичния сектор и предпочитат относително 
по-ниски заплати (в сравнение с тези в частния) при стабилен статус в заетостта; избягват заетостта в 
сивата икономика и несигурността на заплащането в нея; приемат заетост като неплатени семейни 
работници и съответните форми на натурални доходи; по-рядко приемат статуса на работодател и 
самонает в сравнение с мъжете и съответно – по-рядко получават техните високи заплати.    
В заключение може да се обобщи следното: по-ниското заплащане на жените стрямо мъжете е 
обективен факт, който не може обаче еднозначно да се приеме като дискриминация. Необходими са 
специално насочени изследвания на равнище на работните места именно в сектори и по професии, 
където различията в заплащането са най-големи, за да се провери наличието на такава 
дискриминация.  
Дискриминация по отношение на заплащането на труда на лицата с различен етнически произход у 
нас не се наблюдава. Съществуват сериозни основания да се твърди, че трудът на ромите един от 
най-ниско заплатените. Това се дължи на ниското образование (неграмотност) на тези лица и 
отсъствие на професионална квалификация, високата за всички безработица и ниско търсене на труд.  

Работна заплата и производителност на труда 

Прилагането на рестриктивни мерки върху растежа на работната заплата през почти целия период на 
90-те години има негативно влияние върху връзката с производителността на труда. На макро 
равнище това се изразява в по-силното снижаване на реалната работна заплата от това на 
производителността на труда, измерена чрез брутната добавена стойност на един зает. За периода 
1990-2000 г. производителността спада с около 32%, докато реалната работна заплата с около 50%. 
В динамиката могат да се откроят два периода, които ясно илюстрират ролята на рестриктивните 
мерки върху растежа на работната заплата. Първият период (1993-1997 г.) се характеризира със силно 
изоставане на реалната работна заплата от производителността на труда. В края на периода реалната 
работна заплата изостава от производителността с около 25 процентни пункта. Освен това темповете 
на прираст имат противоположни знаци и са твърде различни по абсолютна стойност. Постигнатия 
икономически растеж през 1994 и 1995 г. (респективно 1.8 и 2.9%) нямаше никакво отношение върху 
реалния ръст на заплатите. Нещо повече, докато производителността на труда бележеше слаб 
прираст, то реалната заплата значително спадна. Задълбочаването на икономическата криза през 
1996 и 1997 г. още по-силно влоши динамиката и на двата показателя. Снижаването на 
производителността на труда беше съпроводено с още по-силно намаляване на реалната заплата.  
Основната причина за слабата корелация между работната заплата и производителността би 
следвало да се търси в рестриктивната политика на заплатите. Тази политика беше най-ясно изразена 
именно през този период, тъй като се считаше, че заплатите са носители на значителен инфлационен 
потенциал.  
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Вторият период (1998-1999 г.) се характеризира с тенденция на намаляване на разрива между 
реалните заплати и производителността. В случая реалната работна заплата по-плътно се доближава 
до динамиката на производителността. Изоставането на реалната заплата е в рамките на 15-16 
процентни пункта. Това съкращаване на разрива между тях е постигнато чрез изпреварващото 
увеличаване на реалната работна заплата.  
В динамиката на производителността и заплатите в обществения и частния сектор също се 
наблюдават различия. Поведението на стопанските субекти в обществения сектор се определя от 
политиката на правителството по отношение на работната заплата. Прилаганият пакет от регулативни 
мерки до 1997 г. (данъчно облагане на средства за работна заплата) и след това (регулиране на 
заплатите в монополистичните и губещи предприятия) има пряко отношение върху динамиката на 
работната заплата в обществения сектор.  
Динамиката на работната заплата в обществения сектор показва една относително по-слаба 
корелация с производителността на труда, отколкото в икономиката като цяло (Фиг. 8). Нейното 
изменение значително изостава от произведената брутна добавена стойност на един зает. Типичното 
и за двата периода е задълбочаването на разрива между заплащане и производствени резултати. 
През 1993 г. реалната работна заплата изостава от производителността с около 23 процентни пункта, 
а през 1997 г. тази разлика се удвоява. В периода 1998-1999 г. разривът не се изменя, но през 2000 г. 
се наблюдава увеличаване.   
Причините за това състояние се дължат на несъответствията между регулирането на работната 
заплата в този сектор и фактическите резултати. Прилаганата до 1997 г. рестриктивна политика на 
заплатите се отнасяше до всички предприятия, независимо от техните крайни финансови резултати. 
Освен това формулата за данъчно облагане на средствата за работна заплата, въпреки честите 
корекции, експлицитно включваше слаба зависимост между резултати и заплати.  
Ефектът от заместването на политиката на данъчно облагане на надлимитните средства със 
регулация на заплатите в губещите и монополистични предприятия се изразява в задържане на 
разрива между заплати и производителност. Причината вероятно се дължи на големия брой 
организации, подлежащи на регулация.  
В частния сектор връзката между заплати и производителност се формира без прилагането на 
регулационнни механизми. Ситуацията обаче е обратна от тази в обществения сектор. Въпреки, че 
данните за частния сектор трябва да се приемат с известна доза условност, то за последните няколко 
години (2000-2002 г.) се наблюдава изпреварващо нарастване на реалната работна заплата над 
брутната добавена стойност на един зает, създадена в сектора. Индексът на реалната работна 
заплата изпреварва този на производителността на труда с около 34 процентни пункта. Тази разлика 
се формира в резултат на по-високите темпове на реалната работна заплата през последните три 
години. Освен това те са чувствително по-високи от темповете в обществения сектор. 
Този изненадващ резултат се нуждае от повече коментар, тъй като противоречи на логиката за 
рационалното поведение на частните предприемачи. Създадената в частния сектор брутна добавена 
стойност бележи непрекъсната тенденция на нарастване както през целия период на 90-те години, 
така и през периода след 1997 г. За периода 1996-2000 г. брутната добавена стойност нараства с 
32.4% Същевременно броят на заетите в частния сектор за същия период се увеличава с 32.5%. В 
резултат на това производителността на труда през последните пет години не се променя.  
В промишлените отрасли, за които е характерно прилагането на механизмите на договаряне и 
директно регулиране на заплатите, се наблюдава сериозно изоставане на реалните заплати от 
производителността. Типичен пример в това отношение е преработващата промишленост. В нея 
реалната работна заплата изостава от производителността на труда с повече от 42 процентни пункта, 
които са постигнати главно през 2000 г. (при ръст на производителността от 34.4%, реалната работна 
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заплата нараства едва с 1.4%). През останалите години се наблюдава едно приблизително 
съответствие между заплати и производствени резултати.  
Представените тенденции за връзката между работната заплата и производителността на труда в 
българската икономика показват, че производителността на труда не е сред факторите, които 
детерминират нарстването на заплатите. Чувствителното изоставане на заплатите подсказва, че при 
сегашните условия съществуват нереализирани възможности за тяхното увеличаване без това да 
генерира инфлационни импулси. Въпросът е как това да бъде постигнато без да се нарушават 
принципите на пазарната икономика и без да се повишава намесата на държавата.  
В българското законодателство няма текстове, които да третират въпроса за по-тясното обвързване 
на работната заплата с икономическите и финансовите резултати. Също така фискалната политика не 
предвижда данъчни преференции за предприятия, които увеличават работната заплата в тясна връзка 
с производителността на труда. Не е логично в една пазарна икономика да се върви по пътя на 
законодателната инициатива за решаването на този проблем. Това би нарушило правата на 
работодателя да определя трудовите разходи както всички останали разходи.  
Пътят за решаването на проблема трябва да се търси в прилагането на децентрализиран подход, 
който да се основава на тристранното сътрудничество на различните равнища. Например подходяща 
процедура може да бъде договарянето на национално равнище на една макро рамка за връзката 
между заплатите и производителността, базиращата се на макроикономическото развитие и след това 
договаряне на параметрите на нарастването на работната заплата в зависимост от конкретните 
резултати на микро равнище.  
Прилагането на този подход заедно с други инструменти на директно обвързване (напр. схемите за 
разпределение на печалбата) има известни приемущества, които могат да се изразят в: първо, 
увеличаване на ниските заплати в печелившите организациии; второ, нарастването на заплатите няма 
да предизвика инфлационни импулси; и трето, увеличаването на конкурентоспособността няма да се 
реализира за сметка на съкращаване на трудовите разходи.  

Синдикатите и обвързаността на заплатите с производителността на труда 

Становището на двата най-големи синдиката у нас (КНСБ и Подкрепа) по проблема за обвързаността 
на работната заплата с производителността на труда е ясно подчертана в редица дискусии на 
национално и по-ниско равнище. То може да се обобщи в следните няколко момента:  

√ Синдикатите считат, че проблемът с обвързването на работната заплата с производителността на 
труда е пренебрегван и подценяван както на национално, така и фирмено равнище. Практиката на 
колективното трудово договаряне показва, че в колективните трудови договори присъстват 
текстове, които са насочени към обвързването на индивидуалната работна заплата и 
допълнителните възнаграждения с индивидуалната производителност на труда. 

√ В практиката на колективното договаряне най-често се използват следните три случая на 
обвързване на възнагражденията с производителността на труда. В първия случай механизма на 
тази връзка почти винаги е заложен във Вътрешните правилници за образуване на работната 
заплата без да поставя въпроса за общото повишаване на производителността на труда в 
предприятието. Във втория случай производителността на труда е предварително зададена 
величина, при спазването на която се гарантира и договореното ниво на индивидуална работна 
заплата. Този тип механизъм е широко разпространен в производства, където е възможно 
индивидуално нормиране и отчитане на труда. В третия случай се обвързват допълнителните 
възнаграждения с положителните (ако има такива) финансови резултати. Всички тези примери 
показват, че в досегашната практика колективното трудово договаряне акцентира върху 
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производителността на труда като фактор за повишение на конкретната работната заплата за 
определен период или за получаването на допълнително възнаграждение. 

Причините за това състояние на процеса на договаряне синдикатите обясняват със следните 
обстоятелства: 
Първо, в условията на висока инфлация в годините на преход се обръща по-голямо внимание на 
инфлацията като фактор, който трябва да бъде компенсиран със съответно повишаване равнищата на 
заплащане.  
Второ, поради намаляването на производителността на труда в голяма част от предприятията в 
България, факторът производителност на труда едва ли можеше досега да играе положителна роля 
при колективно трудово договаряне. 
Трето, в колективните трудови договори се използват предимно такива механизми, които оперативно 
отчитаха положителни финансови резултати (най-често под формата на тримесечни и годишни премии 
при определен ръст на печалбата). 

√ Синдикатите споделят становището, че повишаването на производителността на труда е от 
взаимен интерес на работодателите и работниците. Работодателят е заинтересован, защото по-
високата производителност води до увеличаване на печалба и подобряване 
конкурентоспособността на фирмата. Интересът на работника зависи от това, доколко 
производителността се отразява върху заплащането на неговия труд и го мотивира както да 
участва още по-активно в производствения процес.  

√ Синдикатите предлагат да се акцентира върху връзката между производителността и 
заплащането на труда в процеса на водене на преговори на различни равнища и при сключването 
на колективни трудови договори.  

Изводи 

Политиката на доходите през близките десетина години ще се формира изключително под влиянието 
на следните две обстоятелства: присъединяването на България към страните от ЕС и решаването на 
належащите проблеми, имащи дългосрочен характер. Действията на изпълнителната власт трябва да 
бъдат насочени към задоволително решаване на основния проблем - преодоляване на кризата в 
доходите и премахване на акумулираните отрицателни икономически и социални ефекти. Това може 
да се постигне чрез преформулиране на основните приоритети в политиката на работната заплата и 
създаването на адекватни механизми, осигуряващи действието на пазарните отношения в тази сфера. 
Необходимо е обаче отчитане на особеностите на политиката по доходите в условията на валутен 
съвет и предстоящо решаване на проблеми, свързани с присъединяването на страната към ЕС. 
Изхождайки от тези предпоставки могат да се формулират следните по-важни приоритети на 
политиката на доходите: 

√  защита на всички видове доходи и тяхното прогресивно увеличаване в рамките на 
разполагаемите ресурси;  

√  утвърждаване на икономическата и социалната функция на минималната работна заплата;  

√  обвързване на заплатите с икономическите и финансовите резултати (производителността на 
труда); 

√  засилване на социалния диалог за решаването на проблемите по работната заплата. 
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Акцентът на политиката на работната заплата трябва да се постави върху защитата на най-ниско 
платените работници и прогресивното увеличаване на заплатите в рамките на икономическите 
възможности. Ниското равнище на работната заплата и предстоящото присъединяване на България 
към ЕС налагат този приоритет да придобие първостепенно значение в близките години. Това изисква 
провеждане на такава политика, която да разпределя повече доходи в рамките на ограничените 
ресурси. 
Основните аспекти се изразяват в: 1) защита на реалната работна заплата от по-нататъшно снижаване 
и 2) прогресивно възстановяване на доходите от ерозията през 90-те години. Реализирането на 
първия аспект се основава на прилагането на адекватен механизъм на индексация в зависимост от 
очакваната инфлация. Вторият аспект може да се постигне единствено в рамките на икономическото 
развитие. Той трябва да бъде следствие на икономическия растеж и преразпределителната политика. 
В процеса на преговорите и подготовката за присъединяване на България към ЕС не трябва да се 
поставят нереалистични цели по отношение увеличаването на работната заплата и всички останали 
доходи. За такъв кратък период от време не е възможно да се постигне равнище, близко до средното 
за ЕС. Целта е да се създадат условия и механизми, които да гарантират, че в резултат на 
икономическия растеж доходите на всички слоеве от населението ще нарастват. Създаването на 
благоприятна среда е свързано с преразглеждане на механизмите на формиране на минималната 
работна заплата, договаряне на заплатите в реалния сектор, определяне на заплатите в бюджетните 
организации и държавната администрация. Реформата в системата на заплащане в бюджетната 
сфера е пряко свързана с реформата на държавната администрация. Комплексният характер на 
реформите предполага действия насочени към разкъсване на връзката между минималната работна 
заплата и стартовите заплати в бюджетна сфера, създаване на нова система за определяне на 
заплатите, намаляване на заетостта, увеличаване на заплатите и подобряване на деформираната 
структура на заплащане.  
Преразглеждането на механизма за формиране на минималната работна заплата трябва да се вписва 
в контекста на цялостната реформа в политиката на доходите. Насоките се изразяват главно в две 
направления: разкъсване на връзката с работната заплата в бюджетната сфера и социалните 
плащания, и определяне на механизъм за нейното повишаване.  Минималната работна заплата не е 
основа за определяне на заплатите в бюджетната сфера, а механизмът за нейното нарастване е 
обвързан с изменението на средната работна заплата. По този начин минималната работна заплата 
има възможност да изпълнява своята защитна функция и да нараства съобразно средното за страната 
възнаграждение.  
Усилията на правителството и социалните партньори трябва да бъдат насочени към решаването на 
втората насока - създаване на механизъм за нейното прогресивно увеличаване. Обвързавнето на 
нарастването на минималната работна заплата с растежа на средната заплата е стъпка в правилната 
посока, но проблемът е на какво равнище това да става с оглед да се осигури нейната защитна 
функция, от една страна, и да съответства на възможностите на работодателя. Постепенното 
увеличаване на минималната работна заплата няма да се отрази съществено върху нарастването на 
средствата за работна заплата и респективно делът на тези разходи в себестойността на продукцията, 
защото минималната заплата засяга тесен кръг работници. По-съществено ще бъде влиянието й 
върху поведението на частния сектор, който декларира работни заплати на равнището на 
минималната. В случая въвеждането на минимален осигурителен доход, диференциран по категории 
персонал и браншове е положително явление.  
Обвързването на работната заплата с икономическите резултати е приоритет, която трябва да се 
възприеме на всички равнища на политиката на доходите. Проблемът е на какво равнище да става 
това обвързване и какви инструменти да се използват. Практиката показва, че ефективна връзка не 
може да се постигне на основата на централизиран подход и механизми. Необходимо е това да се 
осъществява на микроравнище чрез механизмите на колективното трудово договаряне, без да се 
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прилагат регулиращи мерки. Такава политика се основава на директно договаряне между социалните 
партньори на различни равнища. В рамките на социалния диалог на национално равнище (между 
държавата, работодателите и синдикатите) се фиксира нарастването на работната заплата. 
Постигнатите договорености имат задължителен характер на по-ниски равнища (например, 
предприятие). Тази политика има доказан ефект в някои страни в преход (Унгария и Полша) и някои 
западни страни (Италия, Ирландия).   
Проблемът за нейното прилагане в условията на България е в слабото развитие на колективното 
договаряне на браншово равнище. За постигането на по-голям социален и икономически ефект е 
необходимо повишаване на ролята и значението на колективното трудово договаряне на това 
равнище. Социалният диалог на отделните равнища по проблемите на работната заплата е подценен. 
Правителството, като страна в тристранните отношения би следвало да използва възможностите на 
този механизъм за решаването на проблемите по заплащането на труда и неговото обвързване с 
икономическите резултати. В сегашните условия присъствието на държавата при определянето на 
заплатите е доста силно изразено. Тя определя минималната работна заплата за страната, заплатите 
в бюджетния сектор, почти всички допълнителни възнаграждения, механизмите за регулиране на 
заплатите в обществения сектор, данъчната и осигурителна тежест и други. Очевидно намесата на 
държавата в тази сфера е твърде мащабна за една пазарна икономика. 
Според нашето мнение насоките на засилване на социалния диалог се изразяват в постепенна 
децентрализация на политиката на работната заплата и оттегляне на държавата от пряко и косвено 
регулиране (определяне). Насоките на децентрализация не трябва да се разглеждат като тотално 
оттегляне на държавата от политиката на доходите. Те трябва да бъдат прецизирани в зависимост от 
конкретните обстоятелства и условия. Например, подходяща стратегия към децентрализация на 
настоящия етап е премахването на централизираното регулиране на работните заплати и 
рестрикциите върху тях, както и определянето на допълнителните възнаграждения. Последните могат 
успешно да се договарят на ниво отрасъл или бранш. В сегашните условия не е целесъобразно 
тоталното децентрализиране на минималната работна заплата. Държавата трябва да определя една 
задължителна минимална граница на трудовите възнаграждения. В противен случай може да възникне 
ситуация, при която равнището на минималната работна заплата в много отрасли и дейности 
(предимно в частния сектор) ще се окаже под границата на бедност, а това от своя страна ще генерира 
социално напрежение. 
Подходът на децентрализация поставя определени изисквания към социалните партньори: адекватни 
организационни структури; по-висока степен на координация между отделните равнища; повишаване 
на отговорностите и дисциплината след постигане на споразумения. Разширяването на 
децентрализма при регулирането на работните заплати предполага висока степен на обективизиране 
на социалния диалог. Той е необходимо да се извършва при достатъчно количество публично обявена 
информация за работните заплати и тяхната диференциация, както и за позициите на социалните 
партньори и аргументите за заемане на тези позиции. Особено важност има решаването на проблема 
с разширяване на обема и подобряване на качеството на официално публикуваната статистическа 
информация.  
За подпомагането на обективността на социалния диалог и неговите решения ще съдействат и 
предварителни (целенасочено финансирани) изследвания за различия в заплащането по професии и 
работни места; производителността на простия труд в страната; стойност на официално приета линия 
на бедността; състояние на относителните работни заплати по отрасли и сектори и други подобни. 
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ІV. Развитие в заплащането на труда през 2004 г. 

Колективното договаряне безспорно играе съществена роля в индустриалните отношения във всички 
страни-членки на ЕС, въпреки че националните системи се различават значително по отношение на 
нивото, обхвата, съдържанието и естеството на договаряне. В новоприетите страни и в страните-
кандидатки на ЕС колективното договаряне като цяло остава по-скоро слаба институция, с някои 
изключения. Общо взето, по отношение на обхвата на договаряне и броя на сключените 
споразумения, колективното договаряне в новоприетите страни и в страните-кандидатки на ЕС е 
сравнително по-слабо развито в сравнение с 15-те страни-членки на ЕС.  
Обхват на договарянето 
Обхватът на колективното договаряне – т.е. съотношението работници, чието заплащане и условия на 
труд са уредени, поне до определена степен, с колективни споразумения – се различава значително в 
ЕС, но като цяло е висок. На едната крайност са Австрия и Белгия, където почти 100% от работниците 
и служителите са обхванати от система от секторни споразумения. Всъщност, високи проценти на 
обхвата на договаряне се срещат в повечето страни със система секторни колективни споразумения, 
като Дания, Франция, Германия, Холандия, Испания и Швеция. В някои случаи – като Австрия, 
Франция, Германия и Холандия – системите за разпростиране на секторни колективни споразумения 
до работодатели и работници и служители, които не са членове на подписващите организации 
допринасят за високите проценти на обхвата на договаряне. Във Финландия, Гърция и Ирландия се 
постигат високи проценти на обхвата на договаряне чрез междусекторни споразумения. Най нисък е 
обхвата на договаряне в Обединеното Кралство, където договарянето се осъществява предимно на 
ниво предприятие или на по-ниски нива – там само на малко над една трета от работниците и 
служителите заплащането е уредено от колективно договаряне.  
Като цяло, обхватът на договаряне е по-нисък в страните от Централна и Източна Европа, отразявайки 
децентрализираното равнище на договаряне и ниските показатели на синдикално членство. 
Съществено изключение прави Словения, с централизирана система на договаряне, която осигурява 
почти цялостен обхват на договаряне. Относително високи проценти на обхват също са постигнати в 
Словакия и Унгария, където секторното договаряне е по-съществено в сравнение с повечето страни от 
Централна и Източна Европа. В другите страни договарянето покрива малка част от работната сила. 
Въпреки че съществуват процедури за разпростиране в много от страните, те имат малко влияние, с 
редки секторни споразумения.  
Обхватът на договаряне в Кипър е около 65%-70% и, тъй като няма точни цифри за Малта, се оказва, 
че и тук обхвата е по-висок от средния за страните от Централна и Източна Европа.  
Заплащане 
Заплащането, разбира се, е централна тема в индустриалните отношения във всички страни. То също 
е и сфера, в която международните сравнения са изключително проблематични, дори и сред 
относително хомогенна група страни като 15-те стари страни-членки на ЕС. Сравненията са дори още 
по-трудни между старите и новите страни-членки на ЕС и страните-кандидатки за членство, които по 
принцип имат много различни нива на икономическо развитие. Въпреки това може да се отбележат 
няколко момента.  
Номиналните заплати в новите страни-членки на ЕС и в страните-кандидатки за членство по принцип 
са, без да е учудващо, много по-ниски в сравнение с тези в старите 15 страни-членки. Според един от 
последните доклади на ЕКП (Европейската Конфедерация на Профсъюзите), средните месечни брутни 
заплати в сектора на производството в новите страни-членки на ЕС и в страните-кандидатки са били:  

• около120 -140 ЕВРО в България и Румъния;  
• 230 - 290 ЕВРО в Литва, Латвия, Словакия и Естония;  
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• 330 - 370 ЕВРО в Унгария и Чехия;  
• 480 ЕВРО в Полша;  
• 930 ЕВРО в Словения; и  
• 1,390 ЕВРО в Кипър.  

Средното заплащане за 10-те нови страни-членки на ЕС е било 345 ЕВРО. Средното заплащане за 10 
от старите страни-членки на ЕС (Австрия, Дания, Финландия, Германия, Франция, Ирландия, 
Холандия, Португалия, Испания  и Обединеното Кралство) е било около 1,930 ЕВРО. Това показва 
огромни различия както между отделните нови страни-членки на ЕС, така и между тези страни и 15-те 
от ЕС.  
Сравнението на същите нива на заплатите с паритета на покупателната способност  (ППС) дава по-
реалистични цифри за новите страни-членки на ЕС и за страните-кандидатки, като намалява 
различията между тях и тези с 15-те от ЕС:  

• 350- 400 ЕВРО в България и Румъния;  
• 470- 500 ЕВРО в Литва и Латвия;   
• 590-700 ЕВРО в Естония, Полша, Унгария и Словакия;  
• 820 ЕВРО в Чехия;  
• 1,130 ЕВРО в Словения; и  
• 1,390 ЕВРО в Кипър.  

Както посочва и ЕКП обаче, тези различни цифри не са от голямо значение сами по себе си и трябва 
да се обвържат с икономическото представяне на страните, за да се получи по-смислена картина. 
Например, според изследване на ЕКП няма значителна разлика между 15-те страни-членки на ЕС и 
новите страни-членки и страните-кандидатки за членство, когато брутните годишни заплати се 
разглеждат като процент от БВП на глава от населението; заплатите представляват средно 40.5% от 
БВП в новите страни-членки и в страните-кандидатки, сравнени със средно 59% за 15-те от ЕС.  
От ниско ниво като цяло, заплащането в новите страни-членки и в страните-кандидатки за членство в 
ЕС се покачва с по-бързи темпове в сравнение с 15-те страни-членки както по номинална стойност, 
така и коригирано с инфлацията. EОИO (Европейската Обсерватория по Индустриални Отношения) 
изследва всяка година средните колективно договорени увеличения на заплащането в страните-
членки на ЕС.  
Средни колективно договорени увеличения на заплащането  
Колективното договаряне играе важна роля и при определянето на заплащането във всички страни, 
посочени тук. Делът на работната сила в разширения ЕС, чието заплащане и условия на труд са 
уредени, поне до определена степен, с колективни споразумения наброява около две трети – въпреки 
че е значително по-нисък в много от новите страни-членки (напр. Естония и Латвия) и Обединеното 
Кралство, и по-висок в някои от 15-те от ЕС (напр. Франция, Белгия, Швеция, Финландия и Италия). 
Ролята на договарянето при определяне на заплащането се различава значително между отделните 
страни. Очевидно е,че различните нива на договаряне (междусекторно, секторно, на ниво предприятие 
и т.н.) играят различни роли, докато значимостта на договарянето при определяне на заплащането е 
доста различна сред отделните икономически сектори и групи работници. 
На Графика 9 са показани стойности на средните номинални колективно договорени увеличения на 
основното заплащане във всяка страна (или относително еквивалентен индикатор, където няма такива 
данни). Където е възможно, стойностите се отнасят за цялата икономика, въпреки че има изключения 
(виж бележките под фигурата). В много случаи все още няма информация за цялата 2004 г. (Когато 
няма стойност за 2004г. страната се подрежда по стойността й за 2003 г. в сравнение със стойностите 
за 2004 г. за другите страни.) 
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Графика 9 

Средни колективно договорени увеличения на заплащането, 2003 и 2004г (% 

 
Източник: EОИO. * стойности за 2004г. с изключение на Франция.  

Различията във формирането на заплащането в отделните страни и в системите на индустриални 
отношения са илюстрирани чрез различните начини, по които са получени увеличенията, изобразени 
на графиката. Свободното колективно договаряне, предимно (макар и не изцяло във всички случаи) на 
секторно ниво, играе главна роля в Австрия, Кипър, Дания, Франция, Германия, Италия, Холандия, 
Норвегия, Португалия, Словакия, Испания и Швеция. Националните междусекторни споразумения са 
отговорни за уреждане на съответните увеличения, или за очертаване на ръководни насоки за 
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договаряне на по-ниско ниво в Белгия, Финландия, Гърция, Ирландия, Румъния (2003), Словения и 
Испания. В Обединеното Кралство и в повечето от новите страни-членки и страните-кандидатки 
преобладава договарянето на ниво предприятие (или договаряне на по-ниски нива в рамките на 
предприятието). В няколко страни от Централна и Източна Европа - България, Естония, Латвия, Литва 
и Полша – поради договарянето на по-ниски нива и/или липсата на системно събирана информация е 
невъзможно да се представят стойности за средните колективно договорени увеличения на 
заплащането. Автоматичното индексиране на заплащането представлява значителна част от 
увеличенията в Белгия и Люксембург. Ролята на увеличенията, посочени във фигурата се различават 
и: в страни като Австрия, Дания, Франция и Италия, посочените увеличения са минималните за 
сектора и подлежат на последващо договаряне на по-ниско ниво; докато в страните с 
децентрализирано договаряне като Обединеното Кралство стойностите по-скоро представляват 
реални увеличения. 
Ако оставим настрана тези и други различия, остават следните факти. Първо ще се спрем на 15-те 
страни-членки на ЕС преди м. май 2004 г. и Норвегия (все още няма данни от 2004 г. за Франция). 
• През 2003г. номиналните увеличения на заплащането варират между 4.5% в Норвегия и 2.1% в 

Белгия. Увеличения от 4% и повече са отбелязани в три страни, увеличения от 3%-4% в пет 
страни, а увеличения от 2%-3% в осем страни. Средното увеличение е 3.1% (3.0% само за 15-те 
страни от ЕС).  

• През 2004г. номиналните увеличения на заплащането варират между 6.0% в Гърция и 1.3% в 
Холандия. Увеличения от 4% и повече са отбелязани в две страни, увеличения от 3%-4% в пет 
страни, увеличения от 2%-3% в шест страни, а увеличения от 1%-2% в две страни. Средното 
увеличение е 3.1% (3.0% само за 15-те страни от ЕС).  

• Следователно средното увеличение остава непроменено от 2003 до 2004г. Преди това има спад 
от 3.8% през 2001г. до 3.5% през 2002г. и 3.1% през 2003г. Тенденцията към умереност в 
заплатите, която започва през 2002г. продължава и през 2004г., макар  и да намалява.  

Ако разгледаме само 12-те страни от евро-зоната (няма данни от 2004г. за Франция), се получава 
следната картина. 
• През 2003г. номиналните увеличения на заплащането варират между 4.0% в Ирландия и 

Люксембург и 2.1% в Белгия. В две страни са отбелязани увеличения от 4% и повече, докато 
увеличения от 3%-4% са отбелязани в три страни, а увеличения от 2%-3% в седем страни. 
Средното увеличение е 3.1%.  

• През 2004г. номиналните увеличения на заплащането варират между 6.0% (минималното 
увеличение, уредено с национално споразумение) в Гърция и 1.3% в Холандия. Увеличения от 4% 
и повече са отбелязани в две страни,  увеличения от 3%-4% в три страни, увеличения от 2%-3% в 
четири страни, а увеличения от 1%-2% в две страни. Средното увеличение е 3.1%.  

• Тези стойности показват, че средното номинално увеличение на заплащането в страните от евро-
зоната е почти същото като в 15-те от ЕС/Норвегия в двете години, но малко по-високо (с 0.1 
пункта) от средното за 15-те от ЕС.  

Ако се насочим към 10-те нови страни-членки, които се присъединиха към ЕС през 2004г., може да 
изтъкнем следното.  
• През 2003г. номиналните увеличения на заплащането варират между 10.9% в Латвия и 1.5% в 

Кипър. Увеличения от 10% и повече са отбелязани в една страна, увеличения от 5%-10% в пет 
страни, увеличения от 2%-5% в три страни, и увеличение от под 2% в една страна. Средното 
увеличение е 5.9%.  
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• През 2004г. номиналните увеличения на заплащането варират между 9.4% в Латвия и 1.6% в 
Малта. Никоя страна не отбелязва увеличения от 10% или повече, докато в шест има увеличения 
от 5%-10%, в три  увеличения от 2%-5%, а в една увеличение от под 2%. Средното увеличение е 
5.5%.   

• Средното увеличение на заплащането в 10-те нови страни-членки следователно надвишава 
значително това в “старите” от ЕС (плюс Норвегия) и през 2003, и през 2004г. Разликата, обаче 
намалява от 2.8 процентни пункта на 2.4 пункта. През 2002г. средното увеличение в тогавашните 
страни пред присъединяване (с изключение на Чехия и Литва, за които няма информация) е 6.5% - 
3.0 пункта над средното за “старите” от ЕС. Като цяло, тенденциите в заплащането в новите 
страни-членки са по-скоро към намаляване и приближаване на тези в “старите” от ЕС.  

• Въпреки намаляването с 0.4 пункта в средното увеличение на заплатите в новите страни-членки 
между 2003 и 2004г., тенденцията към спадане в никакъв случай не се отнася за всички, като 
степента на увеличение е нарастваща в Полша, Кипър, Литва и Унгария. Най-силната тенденция 
към спадане е отбелязана в Естония (но стойността за 2004г., използвана за тази страна е 
непълна, като крайното ниво на покачване е по-високо), Словения и Латвия. Както през 2003, така 
и през 2004г., увеличенията в Кипър и Малта са под средното за 15-те от ЕС.  

За България и Румъния не се очаква да се присъединят към ЕС преди 2007 г. Увеличенията в 
България са малко над средните за новите страни-членки на ЕС и за 2003, и за 2004 г., докато тези в 
Румъния (чиито тенденции в заплащането изглежда не са в крак със страните, присъединили се към 
ЕС през май 2004 г.) са значително по-високи, особено през 2003 г. (въпреки, че инфлацията е много 
висока тази година). 
Вземайки предвид разширеният ЕС с 25 страни общо, средните договорени увеличения на 
заплащането са 4.2% през 2003 г. и 4.0% през 2004 г., в сравнение с 4.4% през 2002 г. (с изключение 
на Чехия и Литва), показвайки стабилна тенденция към намаляване. Включването на новите страни-
членки покачва средното за ЕС увеличение, но разликата между стойностите на 15-те от ЕС и на 25-те 
от ЕС намалява леко от 1.2 процентни пункта през 2003 г. на 1.0 пункта през 2004 г., като се 
предполага, че ефекта става все по-незабележим с времето. Обобщено, средните увеличения за 
всички изследвани страни (28 през 2003 г. и 27 през 2004 г.) възлизат на 5.6% през 2003, спадайки до 
4.4% през 2004 г.  
Графика 9 по-горе се отнася до номинални увеличения на заплащането. За да се покажат реалните 
увеличения на заплащането, на Графика 10 по-долу са коригирани увеличенията от инфлация, като са 
извадени годишните проценти инфлация съответно за декември 2002 - декември 2003 г. и декември 
2003 - декември 2004 г., изчислени в съответствие с Хармонизирания индекс на потребителските цени 
на Евростат. 
Тъй като България и Румъния не разполагат с такива стойности за инфлация, са използвани 
национални източници (съответно Национален Статистически Институт и Институт по Национална 
Статистика). За 25-те от ЕС като цяло, инфлацията започва да се покачва през 2004 г., от средно 1.9% 
за периода декември 2002 - декември 2003 г. до средно 2.4% за периода декември 2003 - декември 
2004 г. 15-те от ЕС са свидетели на подобно покачване, от 1.8% до 2.2%. 
Ако се спрем първо на 15-те от ЕС и Норвегия, Графика 10 показва следните тенденции. 
• През 2003 г. работниците получават реални увеличения на заплащането във всички страни с 

изключение на Италия (въпреки че използваната стойност за увеличение на заплащането в 
Италия представлява минимум, надграждан чрез последващо договаряне). През 2004 г. 
инфлацията надминава номиналното увеличение на заплащането в три страни – Австрия, 
Германия и Испания.  
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Графика 10 

Средни колективно договорени увеличения на заплащането, коригирани с инфлацията, 2003 и 2004 г. 
(%) 

 
Източник: EОИO и Евростат. * стойността от 2004г. е за ноември 2003 -ноември 2004г. ** 
стойности за 2004г. с изключение на Франция  
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• През 2003 г. диапазона на реалните увеличения на заплащането е между 4.4% в Норвегия 
(въпреки че трябва да се отбележи, че тази стойност е за сумарно увеличение на заплащането и 
включва повече от общите колективно договорени увеличения) и -0.3% в Италия – по-голям 
диапазон от този на номиналните увеличения. Увеличения от 2% и повече са отбелязани в една 
страна, увеличения от 1%-2% в 10 страни, увеличения от под 1% в четири страни, a намаления до 
-1% в една страна. Средното увеличение е 1.3%. Ако, обаче изключим Норвегия, която не е член 
на ЕС, но има особено високо увеличение през 2003 г., диапазона на реалните увеличения е само 
между 1.9% (в Обединеното Кралство) и -0.3% (в Италия), а средното увеличение само 1.0%.  

• През 2004 г. диапазона на реалните увеличения на заплащането е между 2.9% в Гърция и - 0.4% в 
Австрия – доста по-малък диапазон в сравнение с 2003 г. и по-малък от този на номиналните 
увеличения през 2004 г. В четири страни са отбелязани увеличения от 2% и повече, в четири 
страни са отбелязани увеличения от 1%-2%, в четири са отбелязани увеличения от 0%-1%, а в три 
- намаления до -1%. Средното увеличение е 1.0% (0.9% без Норвегия)   

• Следователно средното реално увеличение спада с 0.3 процентни пункта от 2003 до 2004 г., 
сравнено с липсата на промяна в номиналните увеличения на заплащането – показвайки малко 
по-голяма степен на умереност в реални условия. Спадането в процента на реалното увеличение 
слага край на тенденцията към покачване, която започва през 2001 г.  

Ако разгледаме само страните от евро-зоната, може да изтъкнем следното. 
• През 2003 г. реалните увеличения на заплащането варират между 1.7% във Финландия и -0.3% в 

Италия. Увеличения от 1% и повече са отбелязани в седем страни, увеличения от под 1% в четири 
страни, а намаление до -1% в една страна. Средното увеличение е 1.0% - по-ниско от средното 
общо за 15-те от ЕС /Норвегия от 1.3%.  

• През 2004 г. реалните увеличения на заплащането варират между 2.9% в Гърция и -0.4% в 
Австрия. Увеличения от 2% и повече са отбелязани в две страни, увеличения от 1%-2% в две 
страни, увеличения от под 1% в четири страни, а намаления до -1% в три страни. Средното 
увеличение е 0.7%, отново по-ниско с 0.3 процентни пункта от средното общо за 15-те от ЕС 
/Норвегия от 0.9%.  

• Следователно средното реално увеличение спада с 0.3 процентни пункта от 2003 до 2004 г., 
(същия спад като при средното общо за 15-те от ЕС /Норвегия) сравнено с липсата на промяна в 
номиналните увеличения на заплащането.  

• Тези стойности показват, че през 2003 и 2004 г. (както и за периода 1998-2002 г.) реалните 
увеличения на заплащането са по-ниски в страните от евро-зоната, отколкото в 15-те от ЕС 
/Норвегия.  

По отношение на 10-те нови страни-членки, основните характеристики са следните.  
• През 2003 г. реалните увеличения на заплащането варират между 8.2% в Естония и -1.8% в 

Словакия. Увеличения от 5% и повече са отбелязани в три страни, увеличения от 2%-5% в две 
страни, увеличения до 2% в три страни, а намаления в две страни. Средното увеличение е 2.9%.   

• През 2004 г. реалните увеличения на заплащането варират между 4.5% в Литва и  -1.8% в Кипър. 
Увеличения от 2%-5% са отбелязани в три страни, увеличения до 2% в пет страни, a намаления в 
две страни. Средното увеличение е 1.2%   

• Въпреки цялостния спад в средното реално увеличение на заплащането в новите страни-членки 
между 2003 и 2004 г. (най-значителен в Естония и Латвия), процента на нарастване се покачи в 
две страни (Унгария и Словакия).  
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• Следователно средното реално увеличение на заплащането в 10-те нови страни-членки 
надвишава това в 15-те от ЕС (плюс Норвегия) както през 2003, така и през 2004 г. Разликата, 
обаче намалява значително от 1.6 процентни пункта до 0.2 пункта.  

По отношение на включените две страни-кандидатки, реално договореното заплащане в България се 
увеличава съвсем слабо през 2003 и повече през 2004 г., като стойностите не са необичайни за 
стандартите на ЕС. В Румъния има много голямо покачване през 2003 г., следвано от доста по-малко 
през 2004 г.  
Погледнато като цяло за ЕС, средното колективно договорено увеличение на заплащането, 
коригирано с инфлацията, е 1.8% през 2003 и 1.0% през 2004 г. Включването на новите страни-членки 
покачва средното за ЕС увеличение с 1.0 пункта през 2003 г., но само с 0.1 пункта през 2004 г., като се 
предполага, че приближаването на реалното увеличение на заплащането може да изпревари 
приближаването на номиналното увеличение на заплащането. 
Обобщено, средните реални увеличения за всички изследвани страни (28 през 2003г. и 27 през 2004г.) 
възлизат на 2.6% през 2003, спадайки до 1.2% през 2004г.  
Средни доходи 
Анализът по-горе разглежда колективно договорени увеличения на заплащането, основаващи се 
предимно на съдържанието в споразуменията. По-ясна представа относно фактическото развитие на 
приходите на работниците може да се придобие от стойностите на доходите, обикновено базирани на 
проучване на доходите на лицата и включващи елементи като бонуси и заплащане за извънреден 
труд. Графика 11 по-долу предоставя информация за увеличения в средните доходи през 2003 и 2004 г. 
(за Холандия и Португалия няма стойности за 2004 г., а някои от стойностите за 2004 г. са само 
частични). Съдържанието на статистиката и определенията за доходи се различават значително в 
отделните страни, а в някои случаи (като Белгия), стойностите обхващат само определена група 
работници.  
В 15-те от ЕС и Норвегия диапазона на средните увеличения на доходите през 2003 г. е между 5.9% в 
Ирландия и 1.2% в Германия, докато през 2003 г. крайностите са Гърция, с 5.5%, и отново Германия, с 
0.1%. Средният процент на увеличение сред тези страни спада от 3.4% през 2003 г. на 3.2% през 2004 
г. Това е следствие на намаляваща тенденция – стойността е 3.9% през 2002 г. и 4.3% през 2001 г. 
(нараснала от 1998г.). Това идва да потвърди вече забелязаната тенденция по отношение на средното 
колективно договорено заплащане. Средното увеличение на доходите намалява от 2003 до 2004 г. в 
осем страни (най-много в Германия и Испания), остава стабилно в три, и се повишава само в три 
(Белгия, Италия и Обединеното Кралство).  
При сравнение с информацията за колективно договорени увеличения на заплащането, стойностите 
на доходите помагат да се изгладят до известна степен изкривяванията, получени от фактори като 
този, че съответните колективни споразумения в някои страни осигуряват само минимума. Ето защо 
увеличенията на доходите са значително по-високи от договорените увеличения на заплащането в 
страни като Дания, Финландия, Ирландия, Швеция и Обединеното Кралство (а са по-ниски в страни 
като Германия, Люксембург и Испания). Като цяло, средните увеличения на доходите са малко по-
големи от договорените увеличения на заплащането. В страните от евро-зоната средното увеличение 
на доходите е малко по-ниско от това във всичките 15 от ЕС и Норвегия както през 2003, така и през 
2004г.  
В 10-те нови страни-членки диапазона на средните увеличения на доходите през 2003 г. е между 
12.9% в Румъния и 2.6% в Полша, докато през 2003 г. диапазона е малко стеснен, между 9.5% в 
Словакия и 2.0% в Малта. Средният процент на увеличение сред тези страни спада от 7.1% през 
2003г. на 6.2% през 2004г. Той спада в шест страни (най-забележимо в Унгария и Естония), остава 
стабилен в една и се повишава в три (най-много в Словакия и Полша). Средното увеличение е 2.1 
пъти по-високо от това в 15-те от ЕС и Норвегия през 2003г., но само 1.9 пъти по-високо през 2004г. 
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Графика 11 

Увеличения в средните доходи, 2003 и 2004г. (%) 

 
Забележка: 'всички страни' се отнася за 28 страни през 2003г. и 26 страни през 2004г.; 'целият EС' - за 25 
страни през 2003г. и 23 страни през 2004г.; '15-те от ЕС и Норвегия - за 16 страни през 2003г. и 14 страни през 
2004г.; '15-те от ЕС - за 15 страни през 2003г. и 13 страни през 2004г.; евро-зона; - за 12 страни през 2003г. и 
10 страни през 2004г.  

Източник: EОИO 
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Като цяло в 25-те от ЕС средните доходи нарастват с 4.8% през 2003г. и с 4.5% през 2004г. 
Включването на новите страни-членки покачва средното за ЕС увеличение, но този диапазон се 
стеснява от 1.5 процентни пункта през 2003г. на 1.4 пункта през 2004г. Вземайки предвид всички 
изследвани страни, средното увеличение е 5.7% през 2003г. и 5.2% през 2004г. 
Минимални заплати 
Двайсет от 28-те анализирани страни имат национална минимална заплата, уредена или със закон, 
или с национално междусекторно споразумение (Кипър има система на установени със закон 
минимални заплати, която се прилага само за шест специфични длъжности и не е включен в тази 
група). Графика 12 по-долу предоставя информация за увеличенията на минималната заплата през 
2003 и 2004 г. в тези страни. Тези минимални заплати обикновено се увеличават чрез определен вид 
механизъм за индексиране, както и чрез политически решения в някои от страните. 
Що се отнася до деветте страни-членки на ЕС, увеличенията на минималната заплата варират от 7.1% 
в Обединеното Кралство до нула в Ирландия през 2003г., и от 10.0% в Ирландия до нула в Холандия 
през 2004г. Общият среден процент на увеличение се покачва рязко от 3.5% през 2003г. на 5.0% през 
2004г. (като той е 3.5% през 2002г., 4.9% през 2001г., 2.8% през 2000г., 2.9% през 1999г. и 2.6% през 
1998г.). Следователно средното увеличение на минималните заплати е малко по-високо от средното 
увеличение на колективно договорените заплати през 2003г., но значително по-високо през 2004г. и 
показва обща тенденция към покачване (особено забележимо в Ирландия, Испания и Обединеното 
Кралство) противоположна на стабилността при договорените заплати. На национално ниво 
увеличенията на минималната заплата изостават от средните колективно договорени увеличения на 
заплащането през 2003г. в Белгия, Холандия, Португалия и Испания и – по- забележимо - в Ирландия, 
докато те надвишават договореното увеличение във Франция, Люксембург и, най-значително, в 
Обединеното Кралство. През 2004г. увеличението на минималните заплати изостава от средните 
увеличения в Белгия, Люксембург, Холандия и Португалия, а ги надвишава в значителна степен в 
Ирландия, Испания и Обединеното Кралство. 
Всичките нови страни-членки, освен Кипър (виж по-горе), имат национална минимална заплата. През 
2003г. най-високото увеличение, с 16.8% е отбелязано в Естония, докато минимална заплата е 
замразена в Унгария. През 2004г. най-голямото повишение е в Латвия, с 14.3%, докато най-малкото, 
1.4%, е в Малта. Общата тенденция е повишенията на минималната заплата да надвишават 
колективно договорените увеличения в тези страни, често с голяма разлика. Средното увеличение 
спада леко от 8.4% през 2003г. на 7.3% през 2004г. Разликата между “старите” от ЕС от една страна, и 
новите страни-членки, от друга е значително по-висока при увеличенията на минималната заплата, 
отколкото при колективно договорените увеличения на заплащането през 2003г., но е по-ниска през 
2004г. 
Сред всички 18 страни от разширения ЕС, които имат минимална заплата средното увеличение се 
покачва от 5.9% през 2003г. на 6.2% през 2004 г. Включването на България и Румъния покачва 
средното увеличение до 7.9% през 2003г. и 6.6% през 2004г., най-вече поради мащаба на увеличение 
в Румъния (особено през 2003г., въпреки че трябва да се отбележи, че абсолютното ниво на 
минимална заплата в тази страна е много ниско според стандартите на ЕС – виж таблицата). 
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Графика 12 

Увеличение на националната минимална заплата, 2003 и 2004 г. (%) 

 
Забележка: 'всички страни' се отнася за 20 страни; 'целият EС' - за 18 страни; '15-те от ЕС' – за 
девет страни; 'нови страни-членки'  - за девет страни.  

Източник: EОИO  
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ОБОБЩЕНИЕ 

Социалната цена от реформите е била и продължава да бъде много висока в България. Това може да 
се види от цялостният анализ, от сравненията както на състоянието, така и на политиката по 
работните заплати в България и страните-членки на ЕС. Една от последиците на подобна политика на 
доходите е разпространената бедност сред старите хора и безработните, а също и синдрома на 
„работещите бедни”, на хората на наемния труд, чиято заплата не е достатъчна за да покрие 
издръжката на живот. 
Валутният борд, наложен след кризата от 1996-1997 г. постави автоматични огрничения на 
бюджетното финансиране и на правителствените разходи. Поуките и изводите от политиката на 
доходите по време на годините на преход в България показват, че рестриктивната политика по 
доходите създаде повече проблеми, отколкото разреши. 
Двустранния диалог между работодатели и синдикати на работното място продължава да бъде 
главното “поле на действие “ в системата на промишлените отношения. По време на периода на 
“преход” това беше нивото, където реалните стойности бяха договоряни в процеса на колективно 
договаряне. Децентрализацията на икономическата система, следваща приватизацията и 
преструктурирането на държавните предприятия и въвеждането на различни организационни 
структури на компаниите и устройствата на корпоративното управление са засилили значението на 
двустранните отношения на работното място. 
Колективните споразумения за работната заплата като част от процеса на колективно трудово 
договаряне показват високо централизирана структура на модела на договаряне на работната 
заплата, слабо представяне на отрасловите и регионални преговори, слабо сътрудничество между 
организациите на работодателите. Измежду горе посочените проблеми в колективните споразумения, 
комбинацията от централизирано и децентрализирано договаряне на работната заплата създаде 
някои различия и доведе до появата негативни тендиции, като например поддържането на 
неоправдани различия на работната заплата между бюджетната и небюджетната сфера, както и 
между отделните отрасли. 
Паричният съвет не намалява ролята на договарянето на работната заплата като основа на системата 
за определяне на работната заплата. Вместо това, изискванията в системата за преговори нарастнаха 
и станаха по-стриктни. В структурата на общите финансови ограничения и подобряването на 
финансовия контрол, проблемите трябва да бъдат решени чрез бързото развитие на отрасловите 
преговори и утвърждаването на децентрализирания модел на договаряне на работната заплата. 
Успешен пример в това отношение е периодичното договаряне на минималните осигурителни прагове 
на отраслово и браншово равнище. Въпреки това, липсата от добра практика на отраслови преговори 
е недостатък в системата на договаряне на работната заплата в България. Координацията на 
интереси и постигането на споразумения на отраслово ниво могат да бъдат подходящи за 
прехвърляне на договорената формула за работната заплата на национално ниво към по-ниското 
равнище, като се вземат под внимание специфичните особености на отрасъла (т.е. икономическото 
развитие). 
Непълните законови текстове и по-скоро отсъствие на практика за тяхното прилагане, ограниченията 
на МВФ и нарастващото различие между състоянието на българските компании попречиха на 
развитието на реалното отраслово договаряне, въпреки записа в Кодекса на труда, че споразуменията 
на това ниво са базата на договарянето на работно място. Парадоксално е, че дори в случаи, където 
работодателя и синдикатите са развили ефективни отраслови организации и отношения на 
сътрудничество, един и същи колективен договор бива подписан  по отделно от всяка компания, но не 
и като отраслово споразумение. 
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Минимални работни заплати през 2003 и 2004, в национална валута и евро* 
Страна 2003  2004  

Белгия 
месечно EUR 1,186.31 EUR 1,210.00 

България 
на час BGN 0.65 (EUR 0.33) BGN 0.71 (EUR 0.36) 

месечно BGN 110.00 (EUR 56.44) BGN 120.00 (EUR 61.43) 

Чехия 
на час CZK 36.90 (EUR 1.16) CZK 39.60 (EUR 1.24) 

месечно CZK 6,200.00 (EUR 194.69) CZK 6,700.00 (EUR 210.09) 

Естония 
на час EEK 12.90 (EUR 0.82) EEK 14.60 (EUR 0.93) 

месечно EEK 2,160.00 (EUR 138.05) EEK 2,480.00 (EUR 158.50) 

Франция 
на час EUR 7.19 EUR 7.61 

месечно EUR 1,215.59 EUR 1,286.09 

Гърция . 

на час EUR 23.59 EUR 25.01 

месечно EUR 528.28 EUR 559.98 

Унгария 
на час HUF 288.00 (EUR 1.14) HUF 305.00 (EUR 1.21) 

на ден HUF 2,304.00 (EUR 9.08) HUF 2,440.00 (EUR 9.70) 

седмично HUF 11,500.00 (EUR 45.34) HUF 12,000.00 (EUR 47.68) 

месечно HUF 50,000.00 (EUR 197.14) HUF 53,000.00 (EUR 210.60)

Ирландия 
на час EUR 6.35 EUR 7.00 

Латвия 
на час LVL 0.415 (EUR 0.65) LVL 0.474 (EUR 0.71) 

месечно LVL 70 (EUR 109.26) LVL 80 (EUR 120.26) 

Литва  
на час LTL 2.67 (EUR 0.77) LTL 2.95 (EUR 0.85) 

месечно LTL 450 (EUR 130.33) LTL 500 (EUR 144.81) 

Люксембург 
на час EUR 8.11 EUR 8.31 

месечно EUR 1,402.96 EUR 1,438.01 

Малта 
седмично MTL 53.13 (EUR 124.69) MTL 53.88 (EUR 125.89) 

Холандия 
месечно EUR 1,264.80 EUR 1,264.80 

Полша 
месечно PLN 824.00 (EUR 187.29) PLN 860.00 (EUR 189.98) 

Португалия 
месечно EUR 356.60 EUR 365.60 
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Минимални работни заплати през 2003 и 2004, в национална валута и евро* 
Страна 2003  2004  

Румъния 
на час ROL 14,591.47 (EUR 0.39) ROL 16,342.44 (EUR 0.40) 

месечно ROL 2,500,000 (EUR 66.58) ROL 2,800,000 (EUR 69.12) 

Словакия 
на час SKK 35.00 (EUR 0.84) SKK 37.40 (EUR 0.93) 

месечно SKK 6,080.00 (EUR 146.54) SKK 6,500.00 (EUR 162.41) 

Словения 
месечно SIT 111,484.00 (EUR 476.73) SIT 117,500.00 (EUR 491.45) 

Испания 
дневно EUR 15.04 EUR 16.36 

месечно EUR 451.20 EUR 490.80 

Великобритания 
на час GBP 4.50 (EUR 6.50) GBP 4.85 (EUR 7.14) 

Изчисленията в Евро са направени на основата на средногодишния курс за 2003 и 
2004 г., изчислен от Европейската Централна Банка. 
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