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ПрограмаПрограма ПРОГРЕСПРОГРЕС(( 20072007--2013 2013 гг.).) се управлява от Генерална
дирекция „Заетост, социални дейности и включване ” към Европейската
Комисия.

Програмата е създадена за подкрепа на изпълнението на целите на ЕС в
сферата на заетостта и социалните дейности и така допринася към
постигането на целите на Лисабонската стратегия в тези сфери. 
Седем‐годишната програма е насочена към всички заинтересовани
страни – Европейски и национални социални партньори , НПО на
гражданското обещество, държавни структури,  които могат да
допринесат посредством инициирани от тях дейности за постигане н
на :

‐‐ЗаетостЗаетост
--СоциалноСоциално приобщаванеприобщаване ии социалнасоциална закрилазакрила
‐‐УсловияУсловия нана трудтруд
‐‐НедискриминацияНедискриминация
‐‐РавенствоРавенство междумежду половетеполовете



ИзпълнениеИзпълнение нана проектапроекта

Декември 2010 – Ноември 2011

ЦялостнотоЦялостното техническотехническо ии организационноорганизационно управлениеуправление нана проектапроекта
сесе ръководиръководи отот СиндикалнаСиндикална федерацияфедерация „„МеталициМеталици

ПартньорствоПартньорство ‐ 7  синдиката от металната индустрия от България, Румъния, 
Македония, Франция и Испания + 1 национално представена работодателска
организация +  в сътрудничество с Европейската федерация на металоработниците . 

ПривлечениПривлечени организацииорганизации вв проектапроекта – синдикати и работодатели от Полша,
Унгария, Италия, Белгия, Португалия , Хърватска+ други сектори на икономиката ‐
строителство , мини , химия.

ЕкипЕкип нана проектапроекта ‐ 1 ръководител, 8 координатори, 3 експерти, 2 технически
сътрудници, 1 счетоводител на проекта.



ЦелиЦели нана проектапроекта

ПодкрепаПодкрепа нана социалнитесоциалните партньорипартньори за: засилване на социалния диалог, 
отговорността и обмена на знания в процесите по преструктуриране в металната
индустрия в страните‐членки и кандидатки за членство в ЕС; стимулиране
разпространението на информация и споделянето на опит и иновации в процесите
по преструктуриране в металната индустрия в страните‐членки и кандидатки за
членство в ЕС;

ПодкрепаПодкрепа нана процесапроцеса попо преструктуриранепреструктуриране ,чрез анализ на металния сектор, 
разпространение на примери за добре‐ управлявано преструктуриране и обмен на
опит, за това как да се справим със сериозните промени в икономическите условия
и условията на труд, пряко отразяващи се върху благополучието на работниците;

ПодкрепаПодкрепа нана работницитеработниците ии служителитеслужителите ии тяхнототяхното благополучиеблагополучие в компаниите
,чрез стимулиране прилагането на механизмите за информиране и консултиране;

ПодкрепаПодкрепа нана ЕвропейскотоЕвропейското ии националнитенационалните законодателствазаконодателства, с цел прилагани и
налагане на правила, които позволяват преструктурирането да бъде прогнозирано
и управлявано.



ДейностиДейности вв рамкитерамките нана проектапроекта

КонференцииКонференции –– БългарияБългария ( ( стартиращастартираща срещасреща –– КръглаКръгла масамаса ) ) РумънияРумъния, , 
МакедонияМакедония, , ФранцияФранция

ПроучванеПроучване –– 2 2 въпросникавъпросника , 13 , 13 странистрани отот ЕвропаЕвропа ++металнатаметалната индустрияиндустрия , , 
строителствостроителство , , минимини , , химияхимия ..

ИнформационниИнформационни материалиматериали ‐‐ информационнаинформационна брошураброшура , , презентациипрезентации ии
печатнипечатни материалиматериали, , ИнформационенИнформационен бюлетинбюлетин..

ЗаключителенЗаключителен форумфорум ‐‐ представянепредставяне нана проучванетопроучването , , 

платформаплатформа заза дебатидебати ..

ОтчетностОтчетност –– междинномеждинно отчитанеотчитане((юниюни 2011), 2011), окончателноокончателно отчитанеотчитане ((януариянуари
2012)2012)



“ПътнаПътна картакарта”” нана преструктуриранетопреструктурирането
вв металнатаметалната индустрияиндустрия

ПРОУЧВАНЕПРОУЧВАНЕ ‐‐ 2 2 ВЪПРОСНИКАВЪПРОСНИКА,  28 ,  28 ВЪПРОСАВЪПРОСА –– 13 13 СТРАНИСТРАНИ ((БългарияБългария, , РумънияРумъния, , МакедонияМакедония, , 
ХърватскаХърватска, , ТурцияТурция,,ПолшаПолша ,,УнгарияУнгария,,СловакияСловакия, , ИспанияИспания ,,ИталияИталия, , ФранцияФранция, , ПортугалияПортугалия, , БелгияБелгия,) , ,) , 

МЕТАЛНАТАМЕТАЛНАТА ИНДУСТРИЯИНДУСТРИЯ ИИ СВЪРЗАНИСВЪРЗАНИ СЕКТОРИСЕКТОРИ

КаквоКакво влияниевлияние оказваоказва преструктуриранетопреструктурирането::
‐върху икономиката като цяло , върху
металната индустрия и свързаните сектори ,  
‐върху пазара на труда в ситуация на
световна криза
ПредизвикателстватаПредизвикателствата предпред ЕвропейскатаЕвропейската
икономикаикономика:
‐ национални законодателни мерки
свързани с преструктурирането и ефектите
от процеса върху работещите .
КакваКаква ее перспективатаперспективата предпред процесапроцеса нана
преструктуриранепреструктуриране, като инструмент за
създаване на гъвкава и
конкурентноспособна икономика на
страните членки.



КонференцииКонференции –– БългарияБългария ,,СофияСофия ‐‐27.01.201127.01.2011 ( ( стартиращастартираща срещасреща –– техническитехнически ии
информационенинформационен характерхарактер ии КръглаКръгла масамаса заза представянепредставяне нана информацияинформация относноотносно процесапроцеса
нана пеструктуриранепеструктуриране вв металнатаметалната индустрияиндустрия нана националнонационално нивониво ии нивониво компаниякомпания вв
секторасектора,  ,  вв БългарияБългария, , РумънияРумъния, , МакедонияМакедония, , ФранцияФранция, , ИспанияИспания ),  ),  сс участиетоучастието нана синдикатисиндикати, , 
работодателиработодатели, , проектнитепроектните партньорипартньори. (3. (399 участникаучастника) ) 

www.metalicywww.metalicy--bg.combg.com



КонференцииКонференции –– РумънияРумъния , , БукурещБукурещ ‐‐1313‐‐14.05.2011 14.05.2011 

ДомакинДомакин нана срещатасрещата ‐‐ 3 3 синдикатасиндиката отот металнатаметалната индустрияиндустрия вв РумънияРумъния ‐‐FNS SMETALFNS SMETAL, , FSS FSS 
METAROMMETAROM, , FSLIFSLI‐‐Metal Metal + + социалнисоциални пратьорипратьори вв секторасектора отот БългарияБългария СФСФ МеталициМеталици , , БАМИБАМИ + + 
синдикатисиндикати отот ПолшаПолша OPZZ MetalworkersOPZZ Metalworkers ии УнгарияУнгария VASAS VASAS .    (3.    (399 участникаучастника ))

www.metalicywww.metalicy--bg.combg.com



КонференцииКонференции –– МакедонияМакедония , , ОхридОхрид ‐‐ 0101‐‐02.06.201102.06.2011

ДомакинДомакин нана срещатасрещата ‐‐ синдикатасиндиката отот металнатаметалната индустрияиндустрия вв МакедонияМакедония ‐‐ SIERSIER + + социалнисоциални
пратьорипратьори вв секторасектора отот БългарияБългария СФСФ МеталициМеталици , , БАМИБАМИ + + синдикатисиндикати отот ХърватскаХърватска SMHSMH‐‐ISIS . . 
((4141 участникаучастника ))

www.metalicywww.metalicy--bg.combg.com



КонференцииКонференции –– ФранцияФранция , , ПарижПариж ‐‐2929‐‐30.09.201130.09.2011

ДомакинДомакин нана срещатасрещата ‐‐ 2 2 синдикатасиндиката отот металнатаметалната индустрияиндустрия въввъв ФранцияФранция‐‐ FO FO ””MetauxMetaux ,,ии
ИспанияИспания CCOOCCOO‐‐ + + социалнисоциални пратьорипратьори вв секторасектора отот БългарияБългария СФСФ МЕТАЛИЦИМЕТАЛИЦИ ии БАМИБАМИ + + 
синдикатисиндикати отот ПортугалияПортугалия SIMASIMA ии ИталияИталия FIOM .   FIOM .   (30  (30  участикаучастика ))

www.metalicywww.metalicy--bg.combg.com
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1. 1. РегионаленРегионален принциппринцип

Балканите, Югоизточно Европа и Западна Европа ‐ ефекти от
преструктурирането провокирани от местоположение на страните, 
национален манталитет, наличие и брои на чуждестрани
инвеститори и мултинационални компании, готовност на социалните
пратньори за приемане и управление на промяната на няколко нива
‐ секторно и национално ниво.



БЪЛГАРИЯБЪЛГАРИЯ ((BGBG))
Население : 7,093,635
Работещи: 2.960 Million (  вкл. пълен работен ден , 
непълен работен ден ‐ 500 000 , на 4 часа ‐300 000 )

Съотношение работещи пенсионери: 100:92
Ниво на безработица : 11%
Средна заплата за страната: 320 EUR
Средна заплата за металургията: 450 EUR
Издръжката на живота за четиричленно семейство:

Hourly pay Monthly salary
Минимално трудово възнаграждение

ПриродниПриродни ресурсиресурси: боксит, мед, олово, цинк, въглища, 
дървен материал, обработваема земя

.



РУМЪНИЯРУМЪНИЯ ((RORO))
Население : 21,904,551  
Работещи: .............Million

Съотношение работещи пенсионери: 100:60
Ниво на безработица : 7.623 %
Средна заплата за страната: 
Средна заплата за металургията: 2296.47 lei 
Издръжката на живота за четиричленно семейство:
Минималана заплата : 158 EUR

ПриродниПриродни ресурсиресурси: нефт, дървесина, природен газ, въглища, 
желязна руда, сол, обработваема земя, водна енергия



МАКЕДОНИЯМАКЕДОНИЯ ((MKMK))

Население : 2,077,328   
Работещи: 466 280

Съотношение работещи пенсионери: 100:59
Ниво на безработица : 31.3  %
Средна заплата за страната: 350 EUR
Средна заплата за металургията: 500 EUR
Издръжката на живота за четиричленно семейство:
Минимална заплата :130 EUR

ПриродниПриродни ресурсиресурси: желязна руда, мед, олово, цинк, 
хромит, манган, никел, волфрам, злато, сребро, азбест, гипс, 
дървен материал, обработваема земя



ФРАНЦИЯФРАНЦИЯ ((FRFR))
Население : 65,312,249
Работещи: 25.569 Million (28 817. Million   през 2009 )

Съотношение работещи пенсионери: 100:60
Ниво на безработица : 9,6 %
Средна заплата за страната: ……………
Средна заплата за металургията:...................EUR
Издръжката на живота за четиричленно семейство:……………….
Минимални възнаграждения
за час 7.61 EUR 
месечно 1,286.09 EUR

ПриродниПриродни ресурсиресурси: Континентална Франция: въглища, 
желязна руда, боксит, цинк, уран, антимон, арсен, поташ, 
фелдшпат, гипс, дървен материал, риба
Френска Гвиана: златни залежи, нефт, каолин, ниобий, 
тантал, глина



ИСПАНИЯИСПАНИЯ ((ESES))
Население : 46,754,784 
Работещи: 18.744 Million (23 088.9 Million   през 2009 )

Съотношение работещи пенсионери : 100:60
Ниво на безработица : 20 %
Минимална заплата: 630 EUR

Средна заплата за страната: 1000 EUR
Средна заплата за металургията: 1,945 EUR

ПриродниПриродни ресурсиресурси: въглища, лигнитни въглища, желязна
руда, мед, олово, цинк, уран, волфрам, живак, пирит, 
магнезит, флуорошпат, гипс, сепиолит, каолин, поташ, 
водна енергия, обработваема земя
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2.2.ИкономическиИкономически показателипоказатели

Процесът на преструктуриране в страните с така наречена “ планова
иконамика”‐ бивши социалистечески страни / / ии вв странитестраните сс пазарнапазарна
икономикаикономика имаима своитесвоите общиобщи чертичерти, , ноно вв същотосъщото времевреме имаима ии многомного
различниразлични елементиелементи нана тозитози процеспроцес..

ВВ странитестраните отот ЗападнаЗападна ии ЦентралнаЦентрална ЕвропаЕвропа –– всичкивсички формиформи ии ефектиефекти отот
преструктуриранетопреструктурирането саса добредобре известниизвестни::
ПреместванеПреместване, , изнасянеизнасяне / / делокализацияделокализация, , аутсорсингаутсорсинг, , несъстоятелностнесъстоятелност / / 
закриванезакриване, , сливанесливане / / придобиванепридобиване, , вътрешновътрешно преструктуриранепреструктуриране, , 
разширяванеразширяване нана бизнесабизнеса . . 

СоциалнитеСоциалните пратньорипратньори отот тазитази групагрупа странистрани саса участвалиучаствали вв конструиранетоконструирането
нана адекветниадекветни меркимерки заложенизаложени вв ЕвропейскотоЕвропейското законодателствозаконодателство , , коитокоито дада
влиятавлията превантивнопревантивно нана негативнитенегативните ефектиефекти отот процесапроцеса нана
преструктуриранепреструктуриране –– ДирективиДирективи заза информеранеинформеране ии консултиранеконсултиране нана
работницитеработниците , , ЕвропейскиЕвропейски работническиработнически съветисъвети , , ЕвропейскаЕвропейска СтратегияСтратегия попо
заетосттазаетостта..



След последните разширявания на Европейския Съюз, присъединените старни бяха
предимно бивши социалистически страни с планова икономика. 
Преходът към пазарна икономика и промяната, която засегна изцяло, съществуващата
политическа, икономическа и социална система в тази група страни ,доведе до
мащабни икономически реформи (приватизация , преструктуриране), последвани от
фундаментална промяна на икономиката и структурите на заетост.

Това само по себе си постави големи предизвикателста пред процеса на
преструктуриране на икономиката ‐ от една страна заза транспониранетранспониране нана
европейскияевропейския социаленсоциален моделмодел нана трудовитрудови отношенияотношения ии приеманетоприемането нана новитеновите
изискванияизисквания нана единаедина глобализиращаглобализираща сесе икономикаикономика,,

от друга страна ‐ необходимо беше да се постави акцент не само върху
икономическите показатели за сектора или фирмите , но и върху индивидуалните
ефекти от преструктурирането върху работната сила , което в дългосрочен план има
ефект върху създавнето на конкуренстносопособна икономика , както в национален
план на страните членки , така и общоевропейки план .



3.3. ЧленствоЧленство вв ЕСЕС ии
законодателствозаконодателство

ВлияниеВлияние нана ЕвропейскотоЕвропейското законадателствозаконадателство върхувърху формиранетоформирането нана
дългосрочнидългосрочни националнинационални политикиполитики нана странитестраните членкичленки ,,заза създаванесъздаване нана
безопаснабезопасна работнаработна средасреда , , културакултура нана превенцияпревенция нана трудовитетрудовите злополукизлополуки , , 
благополучиеблагополучие нана работещитеработещите ,  ,  добридобри вътрешнофирменивътрешнофирмени отношенияотношения ии
конкурентноспособниконкурентноспособни секторисектори ..

ВъвВъв фокусафокуса нана вниманиетовниманието саса секторитесекторите сс повишенповишен рискариска ии особеноособено секторисектори
,,вв коитокоито предпред последнитепоследните годинигодини ее ималоимало мащабнимащабни преструктуриранияпреструктурирания –– катокато
напримернапример металнатаметалната промишленостпромишленост , , корабостроенекорабостроене, , автомобилостроенеавтомобилостроене
,,строителствотостроителството , , химическатахимическата промишленостпромишленост..



ЗАКОНОДАТЕЛСТВОЗАКОНОДАТЕЛСТВО НАНА ЕСЕС
НАСОЧЕНОНАСОЧЕНО КЪМКЪМ НАСЪРЧАВАНЕНАСЪРЧАВАНЕ НАНА СОЦИАЛНИЯСОЦИАЛНИЯ ДИАЛОГДИАЛОГ ИИ МИНИМИЗИРАНЕМИНИМИЗИРАНЕ

ОТРИЦАТЕЛНИТЕОТРИЦАТЕЛНИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯПОСЛЕДСТВИЯ ЗАЗА РАБОТНАТАРАБОТНАТА СИЛАСИЛА ВВ ПРОЦЕСАПРОЦЕСА НАНА
ПРЕСТРУКТУРИРАНЕПРЕСТРУКТУРИРАНЕ НАНА ИНДУСТРИЯТАИНДУСТРИЯТА

•Европейска социална харта
•Харта на основните права на Европейския съюз
•Директива 98/59/ЕО за сближаване на законодателствата на страните-членки относно
колективните уволнения
•Директива 2001/23/ЕО относно сближаване на законодателствата на страните –членки
във връзка с гарантирането на правата на работниците и служителите при
прехвърляне на предприятия, стопански дейности или части от предприятия или
стопански дейности
•Директива 80/987/ЕИО и Директива 2002/74/ЕО имащи отношение към гарантиране
вземанията на работниците и служителите при фалит на работодателя.
•Директива 2002/14/ЕО за създаване на обща рамка за информация и консултация на
работниците и служителите в Европейската общност
•Директива 2001/86/ЕО за допълване на Устава на европейското дружество по
отношение участието на работниците и служителите
•Директива 2003/72/ЕО за допълване на Устава на европейското кооперативно
предприятие по отношение на участието на работниците и служителите
•Директива 2009/38/ЕО касаеща процедурите по създаване и работа на Европейски
работническии съвети.



НАЦИОНАЛНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, 
ТРАНСПОНИРАЩО ДИРЕКТИВИТЕ НА ЕС

•Кодекс на труда

•Кодекс за социално осигуряване

•Закон за насърчаване на заетостта

•ЗАКОН за информиране и консултиране с работниците и служителите в
многонационални предприятия, групи предприятия и европейски
дружества

•Закон за гарантираните вземания на работниците и служителите при
несъстоятелност на работодателя.



44. ПазарПазар нана трудатруда

ДВЕТЕДВЕТЕ ЛИЦАЛИЦА НАНА ПРЕСТРУКТУРИРАНЕТОПРЕСТРУКТУРИРАНЕТО

Като цяло сме по- склонни да възприемаме
преструктурирането като процес, който има за
цел да излекува, реорганизира и да направи
бизнеса по-гъвкава и адаптивна към новите
условия на глобалната икономика ..

В последните години сме свидетели на редица случаи и
примери за лошо управление на този процес, което
доведе до много негативни последици за всички
заинтересовани страни - работници, синдикални
организации / представители на работниците и
служителите в предприятия, в компаниите , като цяло.

••КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТКОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТ

••ГЪВКАВОСТГЪВКАВОСТ

••НАМИРАНЕНАМИРАНЕ НАНА НОВИНОВИ ПАЗАРИПАЗАРИ

••ВЪВЕЖДАНЕВЪВЕЖДАНЕ НАНА НОВИНОВИ ТЕХНОЛОГИИТЕХНОЛОГИИ

••СЪЗДАВАНЕСЪЗДАВАНЕ НАНА КРЕАТИВНИКРЕАТИВНИ УСЛОВИЯУСЛОВИЯ
НАНА ТРУДТРУД

••ИЗГРАЖДАНЕИЗГРАЖДАНЕ НАНА ФИРМЕНАФИРМЕНА КУЛТУРАКУЛТУРА

••ВЪВЕЖДАНЕВЪВЕЖДАНЕ НАНА ГЪВКАВИГЪВКАВИ ФОРМИФОРМИ НАНА
ЗАЕТОСТЗАЕТОСТ

••ИНВЕСТИРАНЕИНВЕСТИРАНЕ ВВ ЧОВЕШКИЯЧОВЕШКИЯ РЕСУРСРЕСУРС

••ПОПО-- ГОЛЕМИГОЛЕМИ ПЕЧАЛБИПЕЧАЛБИ ЗАЗА РАБОТОДАТЕЛЯРАБОТОДАТЕЛЯ ИИ
ДРАСТИЧНОДРАСТИЧНО НАМАЛЯВАНЕНАМАЛЯВАНЕ НАНА РАЗХОДИТЕРАЗХОДИТЕ ЗАЗА
УСЛОВИЯТАУСЛОВИЯТА НАТРУДНАТРУД ИИ РАБОТНИЦИТЕРАБОТНИЦИТЕ

•• ИЗПОЛЗВАНЕИЗПОЛЗВАНЕ НАНА ЕВТИНАЕВТИНА РАБОТНАРАБОТНА РЪКАРЪКА

••ИЗПОЛЗВАНЕИЗПОЛЗВАНЕ НАНА ДЕТСКИДЕТСКИ ТРУДТРУД

••ПРЕНЕБРЕГВАНЕПРЕНЕБРЕГВАНЕ НАНА БЕЗОПАСНОСТТАБЕЗОПАСНОСТТА НАНА
РАБОТНОТОРАБОТНОТО МЯСТОМЯСТО

••НЕЗДРАВОСЛОВНАНЕЗДРАВОСЛОВНА ИИ СТРЕСОВАСТРЕСОВА РАБОТНАРАБОТНА
СРЕДАСРЕДА

••НЕРЕГЛАМЕНТИРАНИНЕРЕГЛАМЕНТИРАНИ ТРУДОВИТРУДОВИ ОТНОШЕНИЯОТНОШЕНИЯ

••ТЕКУЧЕСТВОТЕКУЧЕСТВО НАНА ПЕРСОНАЛПЕРСОНАЛ

В отрицателната си светлина ,лошо управление и не разбиране на процеса на преструктуриране , 
той доводи до още едно явление на глобализиращата се икономика - нестандартната заетост ,
слаб социален диалог, несигурна работа и достигна и още по далече – доведе до голям брой
работници ,които изпадат/ отпадат от пазара на труда за дълго време - т.н трайно безработни..



Налице е все по‐голям поява на така наречените гъвкави форми на труд, които се
отклоняват от стандартните трудови отношения. 

Нестандартната работа може да бъде определена в много атипични форми на
работа:

‐ кратко срочни договори, 

‐непълно работно време,

‐ работа на 4 часа , 

‐ без писмени договори, 

‐работа на повикване

Освен това вече отдавна не говорим ,че атипичните форми на заетост са
характерни само за нискоквалифицирани работници със сезонни договори ,

Атипичните форми на заетост са вече широко разпространени и сред високо
квалифицирния специалисти , чиито договори се ограничават само до времето на
изработване на определената задача,  за която са наети. 

‐Предимства и недостатъци на атипичните форми на труд

(за бизнеса)

(за наетите лица)



60%60% вътрешновътрешно преструктуриранепреструктуриране

15% 15% банкрутбанкрут

20% 20% БизнесБизнес експанзияекспанзия

5 % 5 % ДругиДруги

ПрезПрез последнитепоследните годинигодини преструктуриранетопреструктурирането ее постояннапостоянна характеристикахарактеристика нана
икономикатаикономиката ии обикновенообикновено сесе появявапоявява въввъв всичкивсички странистрани отот ЕСЕС катокато частчаст отот
процесапроцеса нана глобализацияглобализация ии непосредственанепосредствена последицапоследица отот настоящатанастоящата
((финансовафинансова ))икономическатаикономическата кризакриза..



n/nn/nПреместване

n/nn/nНаемане на външни изпълнители / отделяне на
съпътстващи дейности

n/nn/nОфшорин / Делокализация

n/nn/nСливания

n/n6- Съкращаване на персоналВътрешно преструктуриране

n/n1- съкращаване на персоналЗатваряне

n/n67 – наемане на персоналБизнес навлизане

n/n1-съкращаване на персоналБанкрут

2009-2011 (  / България )

СтроителствоПроизводствен секторПреструктуриране

n/n2Преместване

n/n1 – съкращаване на персоналНаемане на външни изпълнители /
отделяне на съпътстващи дейности

n/n2 - съкращаване на персоналаОфшорин / Делокализация

n/nn/nСливания

2 - съкращаване на персонала.53 - съкращаване на персонала.Вътрешно преструктуриране

n/n9 - съкращаване на персоналаЗатваряне

n/n63 - наемане на персоналБизнес навлизане

n/n2  - съкращаване на персоналБанкрут

2009-2011 (  Румъния )

СтроителствоПроизводствен секторПреструктуриране



n/n4 - съкращаване на персоналаПреместване

n/n10 случая - , само в един от тях е имало откриване на нови
работни месттаОфшорин / Делокализация

n/nСливания

3 - съкращаване на персонала115 случая , само в 4 от тях са разкривани нови работни местта , 
в останлите случай е имало съкращаване на персонала .Вътрешно преструктуриране

n/n23 - съкращаване на персоналаЗатваряне

340 случая – само в един , е имало съкращаване на работните
местаБизнес навлизане

3 - съкращаване на персонала46 -съкращаване на персоналаБанкрут

2009-2011 (Франция )

СтроителствоПроизводствен секторПреструктуриране

1 - съкращаване на персонал1 – съкращаване на персоналПреместване

n/n8 – съкращаване на персоналОфшорин / Делокализация

n/nn/nСливания

6 - съкращаване на персонала56 - съкращаване на персонала.Вътрешно преструктуриране

1 -съкращаване на персонала19- съкращаване на персоналаЗатваряне

3 - наемане на персонал9- наемане на персоналБизнес навлизане

4- съкращаване на персонала12 - съкращаване на персоналаБанкрут

2009-2011 ( Испания )

СтроителствоПроизводствен секторПреструктуриране



СтатистикаСтатистика :: В периода 2008‐2010 г.  5 милиона работници (ЕС 27)  са
загубили работните си места. (най‐ вече поради наложилите се вътрешни
преструктурирания на фирмите и изпадане в несъстоятелност/бакрут и
затваряне на производството.)

Едни от най често срещаните преструктурирания са банкрут , вътрешно
преструктуриране и бизнес експанция.

Първите два типа преструктуриране имат показател до 100 % загуба на
работните месата. Но бизнес експанзията в момента се оказва един от
спасителните механизми на преструктуриране на икономиката и генерира
заетост в сферата на услугите и наукоемките секотори.

ПрофайлърПрофайлър ‐ Кои са най ‐уязвимие групи в условията на преструктуриране и
икономическа криза?

‐ работят в частния сектор (в частни компании)

‐ на възраст между 20 – 49 години

‐ мъжемъже

‐рабоятрабоят нана пълнопълно работноработно времевреме ии нана постояненпостоянен трудовтрудов договордоговор



вътрешновътрешно преструктуриранепреструктуриране , , банкрутбанкрут =

100100%  %  загубазагуба нана работнитеработните местаместа
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и
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••ПроектътПроектът дадедаде възможноствъзможност ,,чрезчрез дискусионнидискусионни форумифоруми, , дада сесе споделятсподелят

‐‐опитопит , , проблемипроблеми , , добридобри практикипрактики ии иновациииновации междумежду социалнитесоциалните партньорипартньори вв
металнияметалния секторсектор отот 11 11 странистрани‐‐БългарияБългария, , РумънияРумъния, , МакедонияМакедония, , ФранцияФранция, , ИспанияИспания
‐‐ прекипреки партньорипартньори попо проектапроекта, , ии ИталияИталия , , БелгияБелгия, , ПортугалияПортугалия, , ПолшаПолша, , УнгарияУнгария, , 
ХърватияХърватия‐‐ коитокоито участвахаучастваха съссъс свойсвой експертенекспертен потенциалпотенциал вв дейноститедейностите попо
проектапроекта..

••ПроектнитеПроектните дейностидейности дадохададоха възможноствъзможност заза дебатидебати междумежду синдикалистисиндикалисти отот 11 11 
странистрани отот ЕвропаЕвропа , , относноотносно разработванеторазработването нана новинови политикиполитики, , насоченинасочени къмкъм
въпроситевъпросите, , касаещикасаещи гъвкавосттагъвкавостта нана пазарапазара нана трудатруда ии организациятаорганизацията нана трудатруда, , 
трудовитетрудовите отношенияотношения, , заетосттазаетостта, , социалнатасоциалната сигурностсигурност ии гъвкаватагъвкавата сигурностсигурност..

•• ОсъщественотоОсъщественото сътнудничествосътнудничество ее основаоснова нана бъдещибъдещи действиядействия заза адекватноадекватно ии
конструктивноконструктивно участиеучастие нана социалнитесоциалните пратньорипратньори отот цялацяла ЕвропаЕвропа заза добродобро
упавлениеупавление нана поцеситепоцесите нана преструктуриранепреструктуриране ии постиганетопостигането нана
конкурентноспособнаконкурентноспособна националнанационална ии общоевропейскаобщоевропейска икономикаикономика ии създавенесъздавене нана
новинови ии попо –– добридобри работниработни местаместа..


