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Потребата од социјален дијалог при справување со кризата
предизвикана од КОВИД-19
Вовед
Пандемијата КОВИД-19 зема човечки животи, им
наметнува огромен притисок на здравствените системи
и предизвикува масивни економски и социјални
нарушувања низ целиот свет.
На ваква сложена криза, со далекусежни последици
за сите, треба да се одговори со пристап во кој ќе биде
вклучено целото општество, преку дејствување на
владите заедно со нивните социјални партнери во
светот на работата. Потребен е ефективен трипартитен
социјален дијалог и соработка, владите, организациите
на работодавачите и на работниците треба заедно да
преземат сеопфатна процена на потребите опфаќајќи ги
сите димензии (здравствени, социјални и економски) и да
креираат ефективни стратегии и политики за олеснување
на економско-социјалните последици од кризата, притоа
да ги заштитат работниците и нивните семејства, посебно
најранливите, од губење на работни места и приходи, а
компаниите од банкрот. Препораката за вработување
и пристојна работа за мир и отпорност, 2017 година (бр.
205), повикува сите мерки како одговор на кризи да се
развиваат и промовираат преку родово-инклузивен
социјален дијалог и земјите-членки да ја препознаат
виталната улога на организациите на работодавачи и на
работници, имајќи ја предвид Конвенцијата за слобода
на здружување и заштита на правото на организирање
од 1948г. (бр. 87), и Конвенцијата за правото на
организирање и колективно договарање од 1949 година
(бр. 98).
Социјалниот дијалог е клучно средство за стабилно
управување со сложени ситуации поради најмалку три
причини. Прво, преку споделувањето на информации
меѓу трипартитните конституенти може да се подобри
квалитетот на креирање на политики и стратегии за
одговор и заздравување од криза; второ, социјалниот
дијалог гради сопственост и заложба за овие политики,
го олеснува патот за нивно побрзо и поефективно
спроведување; и трето, социјалниот дијалог помага да
се создаде довербата која е потребна за надминување

на разликите и да се зајакне социјалната кохезија и
отпорност додека земјите се обидуваат да ја обноват
структурата на своите економии и општества на
долгорочна основа.

Социјалниот дијалог во време
на криза: Што научивме од
минатите искуства?
Социјалниот дијалог, заснован на почитување на
слободата на здружување и ефективно признавање на
правото на колективно договарање, игра суштинска
улога при креирање на политики за промовирање на
социјална правда. Социјалниот дијалог и трипартизмот
се суштински за демократијата и доброто владеење и
може да се двигатели за економска и социјална отпорност,
конкурентност, стабилност и инклузивен раст и развој.
Социјалниот дијалог, во секое време, промовира
демократско учество во процесот на донесување на
политики на луѓето кои се директно засегнати од тие
политики. Во време на криза, кога ризиците се поголеми,
ваквото учество е многу важно.
И покрај уникатната природа на пандемијата КОВИД19, може да се направи паралела со претходни
кризи во однос на улогата на социјалниот дијалог
во одредување навремени и насочени одговори за
поддршка на вработеноста и економското заздравување.
Управувањето со финансиската криза од 2008-2009г. нуди
особено корисни опсервации. Уште од почетокот на
финансиската криза, социјалниот дијалог се покажа како
значајна алатка за ефективно управување со кризата во
многу земји, и на макро и на микро ниво. На макро ниво,
им помогна на владите да донесат значајни стимулативни
пакети во консултација со социјалните партнери со што се
заштитија работните места и приходите на работниците,
се подобри одржливоста на претпријатијата и се забрза
заздравувањето. На мезо ниво, може да помогне во
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креирање на конкретни одговори во конкретни услови
со кои се соочува одреден сектор. На микро ниво, им
овозможи на работодавачите и работниците и нивните
организации да договорат иновативни решенија
прилагодени на специфични ситуации и предизвици што
постоеја на ниво на сектор или на ниво на претпријатие,
и исто така го олесни прифаќањето или поддршката на
тешки мерки за реорганизирање на претпријатијата. На
меѓународно ниво, се донесе Глобалниот пакт на МОТ
за работни места со цел да се промовира продуктивно
заздравување насочено кон инвестирање, вработување и
социјална заштита.

Поле 1: Глобалниот пакт за работни
места за време на Големата рецесија
Глобалниот пакт за работни места донесен во 2009
година од Меѓународната конференција на трудот
обезбеди насоки за политики за трипартитните
конституенти на МОТ за тоа како да се справат
со влијанието од кризата. Ја истакнува улогата
на социјалниот дијалог во градење на заложбите
на работодавачите и работниците за заедничко
делување со владите потребно за надминување на
кризата, обезбедува одржливо заздравување и исто
така инспирира доверба во остварените резултати.
Пактот го трасираше патот за зајакната социјална
кохезија и солидарност за време на кризата и во
периодите после кризата.
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доверба меѓу чинителите и почитување од владата на
автономноста на социјалните партнери се основните
предуслови за ефективен социјален дијалог;
XX Иако социјалниот дијалог е значајна алатка за
премостување на разликите и градење консензус,
сепак не може сам по себе да ги реши сите проблеми.
Во услови на криза, клучни се солидни јавни политики
и прописи и соодветен фискален простор.

Социјалниот дијалог како одговор
на пандемијата предизвикана
од КОВИД-19: Нови практики
Процените на МОТ за одговорите на земјите на кризата
предизвикана од КОВИД-19 укажуваат на фактот дека
социјалниот дијалог успешно се користи во раните фази
од одговорот на кризата во многу земји.
Навремено ангажирање на социјалните партнери:
Владите на многу земји ги вклучија социјалните партнери
уште од самиот почеток во креирањето на мерки за
справување со кризата и нејзините последици (Германија,
Мароко, Република Кореја и Швајцарија). Во некои случаи,
владите (на пример, Република Кореја) побараа поддршка
од организациите на работниците и работодавачите.
Ова го олеснува брзото спроведување на донесените
мерки, со што се препознава додадената вредност на
вклученоста на социјалните партнери во сите фази на
одговори со политики.

Научените лекции од минати кризи вклучуваат:
XX Земјите со искуство во социјално партнерство и
добро-воспоставени институции за социјален дијалог
најверојатно ќе формулираат брзи и ефективни
трипартитни одговори;
XX Владите треба да ги вклучат социјалните партнери во
најраната можна фаза од одговорот на кризата;
XX Социјалните партнери треба да се проактивни и брзи
при произнесување на прашањата за кои се загрижени
основните чинители на пазарот на трудот пред јавните
власти;
XX Со политичка волја, трипартитните партнери можат
да постигнат консензус за целните мерки за да им
помогнат на работниците и претпријатијата што се
особено тешко погодени од кризата; кризата дури
може да обезбеди можност да се надминат претходни
антагонистички индустриски односи;
XX Справувањето со непосредните последици од кризата
треба да биде придружено со заложба да се даде
приоритетно внимание на заштита и унапредување
на вработеноста преку одржливи претпријатија и
квалитетни јавни услуги, како и да се промовира
целосно почитување на стандардите за труд и
пристојна работа.
XX Слободни, независни, силни и репрезентативни
организации на работници и на работодавачи,

Поле 2: Република Кореја
Уште на 6 март, Владата и социјалните партнери
издадоа Трипартитна декларација за надминување
на кризата предизвикана од КОВИД-19 со мерки
насочени кон зачувување на вработеноста и
заштита на работниците кои се најмногу изложени
на вирусот, а исто така и за олеснување на
даночното оптоварување кај сопствениците на мали
бизниси. Ова беше надополнето со „Трипартитниот
договор за здравствениот сектор“ потпишан на
19 март. Договорот предвидува обврски за труд
и управување насочени кон промовирање на
безбедност и здравје при работа (БЗР) и безбедност
на пациентите, запирање на ширењето на вирусот,
спречување на исцрпеност на медицинскиот
персонал, подобрување на работната околина
во здравствените установи и зачувување на
вработеноста во секторот.
Извор: https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/ country
responses/lang--en/index.htm#KR
Економски, социјален и трудов совет: Healthcare Sector
Committee Agreed on COVID-19 Countermeasures; Newsletter, 26
March 2020.
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Природата на социјалниот дијалог: Дијалогот се движи
од размена на информации и консултации помеѓу
владата и социјалните партнери (на пример, Боцвана,
Франција, Мароко и Велика Британија) до усвојување на
официјални трипартитни договори (на пример, Барбадос,
Чешка, Данска, Етиопија, ОПТ 1 и Шведска). Со оглед на
потребата од социјално растојание, многу земји започнаа
„виртуелен“ дијалог користејќи видео конференција и
ИКТ ресурси (на пример, Чешка, Франција и Шпанија).
Во некои земји, воспоставен е трипартитен механизам
за изготвување на одговори на политиките и следење
на донесените одлуки (на пример, Белгија, Боцвана,
Пакистан, Јужна Африка и Швајцарија). Во Швајцарија,
сега се одржуваат редовни состаноци во рамки на четири
трипартитни работни групи (за правни, фискални,
секторски аспекти и аспекти поврзани со работното
место), по завршувањето на првата трипартитна средба
што се одржа меѓу Федералната влада и социјалните
партнери на 5 март 2020 година.
Вид и ниво на владино претставништво: Некои земји
(како Јапонија, Португалија, Србија и Шпанија), покрај
министрите за труд, во трипартитните консултации
вклучија и министри кои се одговорни за специфични
сектори како што се економија, туризам, транспорт
и инфраструктура. Во голем број земји (на пример,
Аргентина, Чешка, Франција, Република Кореја, Шпанија и
Тунис), дијалогот ги вклучи државните органи на највисоко
ниво - претседателот, шефот на владата или претседателот
на парламентот. Оваа практика ја прикажува вредноста
која се придава на дијалогот со социјалните партнери и
признавањето од страна на владата на придонесот на
социјалните партнери во напорите на земјата да ја запре
пандемијата предизвикана од КОВИД-19 и да го ублажи
нејзиното економско-социјално влијание.
Видови мерки на политики донесени преку социјален
дијалог: Мерките донесени преку социјален дијалог
се движат од итно делување за запирање на вирусот
(на пример, зголемени финансиски и човечки ресурси
за здравствени системи), до родителско отсуство за
грижа на децата кои веќе не се на училиште, до мерки
за заштита на работни места и приходи на работниците
(на пример, проширување на механизми за делумна
невработеност, поддршка за приход, работа со скратено
работно време) и поддршка за претпријатија (на пример,
субвенции за плати, гаранции за заем и флексибилни
планови за плаќање данок и придонеси за социјално
осигурување). По консултации со социјалните партнери,
многу влади во сите региони (вклучително Аргентина,
Азербејџан, Франција, Германија, Италија, Република
Кореја, Португалија, Шведска и Тунис) најавија економски
стимулативни пакети наменети за ублажување на
економските и социјалните влијанија од кризата
предизвикана од КОВИД-19.2

1 Окупирана палестинска територија
2 За дополнителни информации види ILO: COVID-19 and the world of work.
Country policy responses. Relying on social dialogue for solutions. https://
www.ilo.org/global/topics/coronavirus/country-responses/lang--en/index.htm
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Поле 3: Јужна Африка
Националниот совет за економски развој и труд
(NEDLAC) на Јужна Африка одржа итен состанок
со претседателот Рамафоса за разговор околу
националниот одговор во областа на вработувањето
и трудот. Во рамките на Фондот за осигурување
во случај на невработеност, основана е шема
за привремено олеснување на работодавачотработниците (TERS 19), која предвидува плаќање за
суспендирани работници (ограничено на три месеци
и до 60% од претходните плати; времето во карантин
се третира како боледување, итн.).
Покрај тоа, формиран е трипартитен „Тим за одговор
на Коронавирусот“ за: мерки за прилагодување
на работното место, како што се работа од дома/
од далечина, работа со скратено работно време и
работа во смени, зголемување и намалување на
индустриските активности и идентификување на
нови можности; Фонд за надомест на работниците за
посебно отсуство/боледување и фонд за осигурување
во случај на невработеност; поддршка за компаниите
во неволја со користење на соодветни механизми за
да се избегнат евентуални злоупотреби; потребата од
избегнување на стигматизација или дискриминација
врз можните носители/заболени од КОВИД-19;
потребата од следење на макроекономските
влијанија и соодветните одговори на политиките;
потребата за понатамошна работа на јавниот
транспорт (за минимизирање на преносот на
вирусот) и импликациите за безбедноста на храната,
вклучително и на училишните оброци.
Извор: Department of Health of South Africa: https://
sacoronavirus.co.za/2020/03/17/ national-economicdevelopment-and-labour-council-on-measures-to-combat-covid19-coronavirus/
Department of Labour of South Africa: https://www.gov.za/
sites/default/files/gcis_document/202003/43161gen215.pdf

Улогата на националните институции за социјален
дијалог: Овие тела се разновидни, почнувајќи од
формални институции (како што се економски и социјални
совети, национални совети за социјален дијалог, трудови
совети) до ад хок институции. Овие тела ги здружуваат
трипартитните партнери на национално ниво, имено
владата, организациите на работодавачи и на работници,
а понекогаш и кога е соодветно, и други засегнати
страни. Неколку вакви институции имаат разговарано
за импликациите и реалните влијанија врз светот
на работата (на пример Боцвана, Чешка, Молдавија,
Холандија, Северна Македонија, Србија, Јужна Африка и
Јужна Кореја). Во Сингапур, трипартитниот Национален
совет за плати се состана специјално за да разговара за
платите имајќи го предвид избувнувањето на КОВИД-19,
додека во пакистанската провинција Синд активиран е
трипартитен механизам за ублажување на влијанието на
КОВИД-19 врз бизнисите и работната сила во покраината.
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Бипартитен дијалог меѓу социјалните партнери: Во
некои земји, организациите на работниците и на
работодавачите одржаа бипартитни консултации, со цел
да изготват предлози за итно разгледување од страна
на владата. Во многу случаи, предложените мерки се
фокусирани, меѓу другото, на потребата да се заштитат
најранливите работници (на пример, оние кои се на
боледување или во карантин, или во несигурен работен
однос) и претпријатијата, особено малите и средните
претпријатија (МСП) (на пример, Ирска, Мароко, Холандија
и Шпанија).

Поле 4: Шпанија
Социјалните партнери се состанаа на 12 март за да
разговараат за кризата и доставија заеднички барања
до Владата. Меѓу другото, тие препорачаа:
XX работниците на боледување поради КОВИД-19, да
добиваат 100% од својата плата уште од првиот
ден на нивното отсуство сè до нивно враќање на
работа;
XX Владата да даде приоритет на мерките за
поддршка на малите и средните претпријатија кои
се соочуваат со најголема закана од економски пад
предизвикан од кризата КОВИД-19.
Извор: https://www.lavanguardia.com/economia/
20200317/474233465315/gobierno-medidas-patronal-sindicatoscoronavirus.html

Односот помеѓу националниот социјален дијалог и
дијалогот на пониско ниво: исходите од социјалниот
дијалог на национално ниво можат да ги стимулираат
дијалогот и преговорите на пониско ниво, како што се на
секторско ниво и ниво на претпријатие, што се покажа од
примерот на Италија.
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Поле 5: Италија
На 14 март, владата и социјалните партнери потпишаа
трипартитен „Заеднички протокол за регулирање
на мерките за борба против и ограничување на
ширењето на КОВИД-19 на работното место“.
Протоколот треба да се примени во сите компании
и работни места со учество на претставници на
работниците.
Протоколот содржи 13 акциски точки, вклучувајќи
мерки за социјална заштита, паметни работни
уредувања и целосни мерки насочени кон
одржување на економската активност, истовремено
обезбедувајќи безбедно работно опкружување.
Исто така, ги повикува социјалните партнери
дополнително да ги специфицираат овие мерки
според индустријата/секторот. Прашања како
што се платено отсуство треба да се предмет на
колективно договарање. Врз основа на ова, на 24
март, по барањата на синдикатите, работодавачите
во банкарскиот сектор во Италија и синдикалните
здруженија потпишаа нов колективен договор во
кој се содржани мерки прилагодени на потребите на
банките и нивните вработени, како што се работно
време и состаноци со клиенти. Покрај тоа, неколку
компании и синдикати склучија договори за голем
број мерки поврзани со привремено затворање на
фабрики, привремено запирање на производство и
сл.
Извор: ILO: https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/
country-responses/lang--en/index.htm
TUAC: https://tuac.org/news/covid19-crisis-mapping-

Советодавната функција и функцијата за градење
консензус на организациите на социјалните партнери е
клучна за ефективен социјален дијалог: Организациите
на работниците и организациите на работодавачите
се активно вклучени во мапирање на влијанието на
кризата врз нивните членови, со цел подобро да се
разберат нивните грижи и потреби, да ги советуваат
во овие критични моменти, да влијаат на дискусиите
за политиките поврзани со кризата КОВИД-19 и да
постигнат бипартитен и трипартитен консензус, кога
е можно. Прашања за БЗР, уредувањето на платеното
отсуство, плановите за деловен континуитет, плановите
за ограничување, проширувањето на придонесите во
случај на невработеност и мерките за социјална заштита
се меѓу главните теми што ги привлекуваат заложбите и
ангажираноста на организациите на работодавачите и
организациите на работниците.
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Неколку прелиминарни
заклучоци од политиките
XX Иако ситуацијата во секоја земја и секоја индустрија
е различна и не постои дијалог кој „одговара на сите
ситуации“, сите форми и нивоа на социјален дијалог ќе
бидат клучни во тековниот и во наредниот период.
XX Од суштинско значење е да се започне процесот
на социјален дијалог што е можно порано, за да
се максимизира неговото влијание, а социјалните
партнери треба да бидат вклучени во сите фази
на одговор на кризата: од почетната процена на
потребите до формулирање на мерки, имплементација,
мониторинг и евалуација.
XX Ангажманот на државните органи на највисоко ниво
во трипартитен социјален дијалог со социјалните
партнери го зголемува кредибилитетот на овој процес.
XX Со оглед на опсежното знаење на социјалните
партнери за потребите и реалноста на компаниите
и работниците, нивното ефикасно вклучување во
донесувањето одлуки може да доведе до усвојување на
добро-насочени и ефективни превентивни мерки за да
им помогнат на работниците и претпријатијата да го
ограничат ширењето на КОВИД-19 на работните места,
а исто така и на мерки за поддршка на работните места
и претпријатијата.
XX Организациите на социјалните партнери исто така
имаат клучна улога во поддршката и советувањето на
работодавачите и работниците за тоа како најдобро да
се справат и да ги ублажат ефектите од кризата.
XX Социјалниот дијалог треба да ги задоволи потребите за
заштита на најранливите работници и претпријатија,
што е можно поскоро, во согласност со залогот на
земјите-членки на ООН „да не остават никој зад себе“.

Не оставај никој зад себе
XX Кризата дава можност да се надминат минатите
пречки во социјалниот дијалог, бидејќи партнерите се
подготвени да ги остават настрана своите разлики и
да се фокусираат на основите, со оглед на тежината на
ситуацијата.
XX Онаму каде институциите за социјален дијалог биле
неискористени, можат да се реактивирани за да се
справат со прашања поврзани со кризата КОВИД-19 и
нејзиното влијание.
XX Современата технологија може да се користи за
олеснување на виртуелните консултации меѓу
владата и социјалните партнери, со цел да се избегнат
здравствени ризици предизвикани од личните
состаноци.
XX Треба да се внимава да се избегне какво било дејство
што може да ја поткопа довербата и кохезијата што
се изгради меѓу владите и социјалните партнери во
раните фази на кризата.
XX Мерките донесени преку социјалниот дијалог
на национално ниво можеби ќе треба да бидат
проследени со дополнителен бипартитен дијалог и
колективно договарање на ниво на сектор и компанија
за да може подобро да одговорат на потребите на
одредени индустрии или претпријатија.

Преводот и дизајнот на овој документ се обезбедени со поддршка од Зајакнување на социјалниот дијалог, проект
што го финансира Европската Унија, а го спроведува Меѓународната организација на трудот. Содржината на
документот е единствена одговорност на Меѓународната организација на трудот и на никаков начин не може да се
смета дека ги одразува гледиштата на Европската Унија.
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