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„Неблагоприятните обстоятелства често
отварят нови възможности.”

Увод
Ръководството е предназначено за работодатели и синдикати като представители
на служителите с цел по-активно включване в проблемите, засягащи компанията,
за съвместно идентифициране на проблемите и търсене на най-добрите решения в новата реалност, свързана с пандемията от вируса Covid-19. Това проучване
трябва да улесни разработването на стратегии и конкретни проекти в областта
на управлението на риска и търсенето на добри практики за осигуряване на непрекъснатост на бизнеса със значително участие на служителите. В този контекст
е важно да се осигури поток от информация и да се проведат консултации с цел
съвместно планиране на промени и усилия за създаване на максимално благоприятни условия за работа с оглед на последиците от разпространението на коронавируса, чието наличие може бързо се разпространи и доведе до нова международна криза. Целта на това ръководство е да помогне на социалните партньори
да разпознаят шансовете и опасностите, които засягат поддържането на стабилна
позиция на компанията, да обърнат внимание на различни аспекти, които може
да са били пренебрегнати в предишното й функциониране и да идентифицират
предизвикателствата въз основа на диагностика на постпандемичната ситуация.
Обучението е създадено въз основа на резултатите от емпирично изследване,
което се състои от анализ на намерените данни (документални проучвания), задълбочени индивидуални интервюта с работодатели и мнения на участници в
международни обучения, проведени в шест държави, участващи в проекта. Докладите на различни европейски институции за Covid-19 бяха много полезни и
въз основа на тях обществеността можеше да се запознае добре с опасността,
която представлява споменатият вирус.
В самото начало трябва да се подчертае, че преди да се проверят възможните решения, първо трябва да се идентифицира проблемът, за да бъдат предприетите
действия адекватни и ефективни. Събирането на данни за пандемията от коронавирус е важно преди всичко, защото това инфекциозно заболяване не се е срещало
досега, а противоречивата информация, която получихме за него, само засили тре3

вожността и затрудни нормалното функциониране. В същото време статистиката
за смъртността беше тревожна. Друг показател е задълбочен анализ на средата и
ситуацията в промишлеността по отношение на податливостта ѝ към въздействието на пандемията от коронавирус. Много компании, особено тези, чиято дейност
беше ограничена с цел защита на гражданите от заболеваемост, претърпяха сериозни промени в търсенето и предлагането, смущения в логистиката и загубиха
икономическата стабилност. В резултат на необходимите намеси на европейските
правителства, за да се защитят хората от разпространението на вируса, се наблюдава общ спад в икономиката, масови спирания на работа или намаляване на обема
на работа в много сектори, намалено потребление и замразяване на инвестициите.
Най-засегнати бяха услугите, предоставяни директно на потребителите, които се
наложи незабавно да бъдат спрени поради необходимост от спазване на социална
дистанция и санитарен режим. Най-ярките примери са туризмът, гастрономията,
транспортът, културата и отдихът. От друга страна, ИТ и телекомуникационните индустрии се развиха, всички дейности, които се извършват по електронен път или от
разстояние, като електронна търговия, управление на уебсайтове (hosting), логистика и съхранение, телефонни консултации, доставка и куриерски услуги.
Глобалната пандемична криза е предизвикателство за европейската икономика.
Като се има предвид необходимостта да се даде приоритет на здравето на гражданите, е много важно едновременно да се защитят секторите, които са ключови за
по-нататъшното социално-икономическо развитие, за да се запазят работните места и да се погрижат за работниците. Чрез различни програми за инвестиции, технологии и инфраструктура целта е да се създаде по-устойчива, цифрова и зелена
Европа. С решителни политически мерки за поддържане на положителен БВП (прогнозиран на 2,7% в еврозоната през 2022 г. и 2,3% през 2023 г.) и забавяне на растежа
на безработицата се очаква стабилността да бъде възстановена след пандемията.
Фигура 1. Индикатори за БВП в европейските страни

Източник: Коронавирус – отговор на ЕС, https://ec.europa.eu/
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Ключовият документ, съдържащ пакет от мерки за икономическо възстановяване, е „Планът за обновяване“, който трябва да бъде възможност за излизане от
задънената улица и за модернизиране в следните области:
» научни изследвания и иновации,
» справедлив климатичен и цифров преход,
» готовност за кризи, възстановяване и устойчивост, включително дейности,
свързани със здравето.
Освен това пакетът взема предвид и:
» продължаване на промените в политиката на сближаване и общата селскостопанска политика с цел максимизиране на техния принос за изпълнението на
приоритетите на Европейския съюз,
» борбата с изменението на климата,
» опазване на биологичното разнообразие и равенство между половете.
Многогодишното финансиране (2021-2027) на определени проекти включва следните области:
1. единен пазар, иновации и цифрови технологии,
2. последователност, устойчивост и ценности,
3. природни ресурси и околна среда,
4. миграция и управление на границите,
5. сигурност и отбрана,
6. съседни страни и останалия свят,
7. европейска публична администрация.

| ВАЖНО |
Европейските страни реагираха незабавно на здравната криза и
смекчиха последиците от икономическия спад. Изолираните дейности обаче не са достатъчни. Европа трябва да бъде изградена
отново колективно, което изисква солидарност, сплотеност и конвергенция, за да ускори своя екологичен и цифров преход и да укрепи конкурентоспособността, устойчивостта и международното
си положение.
Пандемията не приличаше на никоя предишна криза; оказа се, че е много прогресивна и причинява огромни смущения и много от последствията ще продължат да
ни изненадват, като се има предвид, че проблемът не е изчезнал. Освен това ефектите и потенциалът за възстановяване ще варират значително поради неравномерните нива на социално-икономическо развитие в различните страни, въпреки че вирусът се е разпространил еднакво навсякъде. Регионите, които разчитат
на директни клиентски услуги, износ или голям брой малки предприятия, могат
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да бъдат по-засегнати от стагнацията, причинена от пандемията Covid-19. Подпомагането на компаниите и защитата на служителите се осъществяват в различен
мащаб, което създава риск от разминаване на пазарните позиции и увеличаване
на диспропорциите. Отговорът на тази ситуация трябва да бъдат съвместни инициативи и обмен на добри практики, за да се създадат равни условия за водене на
бизнес и този проект е пример за това.
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Участие на служителите
Представителите на работниците и служителите имат право да участват активно
в дейностите на работодателите, свързани с управлението на компанията, с цел
повишаване устойчивостта срещу различни негативни явления, включително смекчаване на последиците от пандемията. На практика, силата на участие до голяма
степен зависи от редица фактори, включително текущото състояние на предприятието, мащаба на проблема и наличните решения, признаването на възможност за
преговори въз основа на надеждна и справедлива оценка на ситуацията, нагласите
на самите партньори и установените принципи на сътрудничество, както и готовността им за постигане на съгласие в името на общото благо. Независимо от реалната роля, която социалният диалог има в трудовите отношения, той може да прерасне в проява на разбирането на съвременния бизнес модел и демократизацията на
живота пред предизвикателствата на глобализацията, нарастващата конкуренция,
технологичния прогрес и създаването на зелена сделка. Необходимо е партньорите да променят съзнанието, подхода към работните задачи и позицията си при
преговори. Работодателят – като субект майка в работата – има предимство, тъй
като той определя бизнес стратегията и условията на работа, но носи и рисковете
и отговорността (материална, лична). Ако има синдикати, неговата независимост
е намалена и той трябва да води диалог, за да получи одобрение за дейността си
в правилно разбран обществен интерес. От друга страна, синдикалната страна не
може да гледа само през призмата на исканията и социалната защита, а трябва да
се включи активно в намирането на по-добри концепции и иновативни промени.

| ВАЖНО |
Участието на служителите в смисъл на информиране, консултиране и участие играе основна роля за ефективността на социалния
диалог и е едно от основните социални права, съдържащи се в
международни и европейски документи, които оформят съвременните трудови отношения.
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Отправна точка за формирането на европейския социален модел е законодателството на ЕС, приложено в националните правни системи, което включва, наред с
други неща, Директива 2002/14/ЕО от 11 март 2002 г. относно създаването на обща
рамка за информиране и консултиране на служителите в Европейската общност
(L 80/29)1 и посочва необходимостта от засилване на диалога и подкрепа на взаимното доверие в компаниите с цел подобряване на предвидимостта на риска,
по-гъвкава организация на работата и улесняване на достъпа до обучение на служителите, като същевременно се запазва безопасността, както и повишаване на
осъзнаване на необходимостта от адаптиране към новите условия, повишаване
на способността за предприемане на подходящи мерки и дейности за повишаване на сигурността на работното място и ангажираност към бизнеса и бъдещето
на компанията, както и гарантиране на нейната конкурентоспособност. Съгласно
постулатите на тази директива е оправдан стремеж към развитие на процеса на
информиране и консултиране относно ситуацията и потенциалното увеличаване на броя на работните места в компанията, а ако заетостта е застрашена, към
предприемането на възможни предвидими изпреварващи мерки, преди всичко
развитието на нови умения на служителите като противотежест на негативните
промени или техните последствия и адаптиране към реалността, причинена от
различни кризи. Компаниите трябва да прилагат програми, базирани на концепциите за: 1) предвиждане, 2) превенция, 3) заетост, успехът на които зависи от социалния диалог, който трябва задължително да включва следното:
» информиране, т.е. предоставяне на информация от работодателя, за да се даде
възможност на представителите на работниците и служителите да се запознаят
с темата и да я проучат;
» консултации, които включват обмен на мнения и разговор между представители на работниците и служителите и работодателя.
Основните въпроси, обхванати от тези процедури, са:
» текущо и вероятно развитие на дейността на компаниите и икономическото
състояние;
» състоянието на заетостта, структурата ѝ и възможно развитие в предприятието,
както и предвидените корективни мерки в случай на заплаха за трудовия статус;
» вземане на решения, ако е вероятно те да доведат до значителни промени в
организацията на работа или договорните отношения, включително тези, предвидени от последните разпоредби на Европейската общност относно колективните съкращения и поглъщането на компания или част от компания от друг
работодател.
Информацията трябва да се предоставя своевременно, в такава форма и такова
съдържание, което позволява на представителите на служителите да се запознаят
със случая, да го проучат и да се подготвят за консултации. За по-добро разбиране на темите и професионализиране на сътрудничеството може да се потърси
помощта на експерти. Поверителността на данните е разрешена, особено когато
става въпрос за бизнес тайни. Ако предстои консултационен процес, той трябва
да бъде организиран своевременно, по адекватен начин и в адекватен обхват: на
подходящо управленско ниво, съобразено с предмета на консултацията; въз ос8

нова на данните, предоставени от работодателя и становището на представителя
на работниците и служителите въз основа на данните, получени от работодателя;
по начин, който позволява на двете страни да се срещнат и да представят позицията си една на друга, т.е. да предоставят на работодателя отговор с обяснение на
становището, изготвено от представителя на работниците и служителите, за да
се постигне споразумение, особено когато се вземат решения относно трудовата
заетост.
Когато определят или прилагат практически договорености за информиране и
консултиране, двете страни трябва да действат добросъвестно, да зачитат правата и задълженията на другата, като вземат предвид интересите на компанията и
преди всичко икономическите аспекти и въпроси, свързани със служителите, т.е.
условията на работата и гаранции за запазване на работни места. Водещият принцип за постигане на компромис следва да бъде осигуряването на ефективност
при минимизиране на тежестта. Затова е важно да се изберат подходящите методи и инструменти за социален диалог, за да се улесни прилагането на приетите от
страните насоки. Трябва да се помисли за приспособяване на хода на самия процес, което често зависи от самите взаимоотношения и съпътстващите ги обстоятелства. Той може да е сложен (формализиран), но и опростен, без процедура,
предприет ad hoc, базиран на традиционни контакти (разговори лице в лице) или
дистанционен контакт (онлайн комуникация). Заслужава да се отбележи и честотата на участие, тъй като интересът към компанията не трябва да се ограничава до
ключови въпроси, а може да бъде постоянен, което позволява по-голяма интеграция на служителите и по-добро разбиране на бизнес политиката.

Таблица 1. Избрани техники за информиране и консултиране.
ФОРМИ
Предоставяне на информация

Консултации

срещи, консултативни
ТЕХНИКИ NIKI листовки, реклами, презентации, конференции, работни
доклади, периодични отчети
срещи, публични дебати,
за дейността, текущи отчети,
фокус групи, проучвания на
бележки
общественото мнение
Целта на информирането и консултирането трябва да бъде не само обмен на мнения, забележки и идеи, но и сключване на споразумения, тоест взаимно разбирателство и съгласие по въпроси, свързани със заетостта. Успехът на такова споразумение до голяма степен зависи от спазването на принципи, които свидетелстват
за зрелостта и доверието на договарящите страни.
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| ВАЖНО |
При провеждането на диалог първо трябва да се определи формата на участие на служителите в създаването на работните взаимоотношения, а след това да се определи обхватът на темите,
процедурата и оценката.
Предимството на сътрудничеството и съвместното намиране на решения е избягването на конфликти, които имат разрушително въздействие и често са просто
демонстрация на сила, без осезаеми резултати. Ако има колективен спор и двете
страни губят и икономически, и имиджово. В кризисна ситуация, както се доказва
от пандемията от Covid-19, е трудно да се действа автономно, изолирано от заобикалящата реалност и директиви от върха. Напротив, човек трябва да е гъвкав
и да гледа напред. Универсалните ценности, които трябва да бъдат защитени, са
особено важни. Несъмнено, особено внимание заслужават: социалният мир, независимостта на партньорите, добросъвестността, доверието, равнопоставеността
на страните, човешкото достойнство както на служителите, така и на работодателите. Не трябва да се пренебрегват трудът и икономиката, които влияят върху
реализирането на две основни функции: защитна и организационна.
Когато се подхожда към създаването на стратегия и оперативен модел на компанията, трябва да се има предвид работата, тъй като тя е източник на доходи и
служи за получаване на средствата, необходими за издръжката на служителя и семейството му. Ето защо е необходимо да се погрижим за това и да предотвратим
закриването на работни места, дори когато обстоятелствата налагат преструктуриране на компанията. Целта и на двете страни трябва да бъде подобряване
на условията на труд и социалната сигурност в по-широк смисъл. Това от своя
страна рефлектира върху благосъстоянието на работодателя като субект, който
осигурява работни места и работни стандарти. Затова съобразяването с неговите
интереси е оправдано, дори необходимо. При решаването на различни проблеми често възниква въпросът дали да запазим работните места, дори и с цената
на намалени заплати, или да се борим за правата на работниците, независимо от
последствията.

| ВАЖНО |
Независимо от предмета на диалога, две ценности често се
сблъскват: работа и достойно заплащане и свобода за извършване на избраната икономическа дейност (икономическа свобода).
В условията на криза те придобиват особено значение и за да се
поддържа балансът трябва да се ръководят от икономически причини, а не от частни интереси или политически причини.
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В трудовите отношения важна роля играе рационализмът, разбиран по такъв начин, че липсата на средства за изпълнение на задълженията на служителите прави договорите безполезни и насърчава социалните конфликти. Придобиването
на нови права на фирмено ниво не означава непременно тяхното изпълнение,
тъй като те не са икономически неограничени. Трябва да се ръководим от принципа на адекватност и да приемам изпълними решения, защото конкурентоспособността и глобализацията карат работодателите да намаляват разходите за труд.
Воденият по този начин диалог е конструктивен и полезен, той не вреди на никоя от страните нито материално (намаляване на заплатите, финансови загуби на
компанията), нито човешки (стрес, липса на чувство за стабилност, риск от фалит).
Поради тази причина преди започване на разговора е необходимо да се избере
начинът за провеждане и да се подготвят аргументи, свързани с актуалното социално-икономическо състояние на страната (региона) и степента на дейностите,
които трябва да се предприемат за решаване на проблемите с трудовата заетост.
Тогава се увеличава вероятността за запазване на мира, което защитава интересите не само на страните, но и на други хора (клиенти, сътрудници) и непосредствената среда (общност, местни власти).
Принципът, който благоприятства консултирането и участието на служителите, се
отнася до равните права, разбирани като идентична и стабилна система от противоположни сили. Равенството пред закона предполага задължение за прилагане
на валидни разпоредби относно едни и същи (еднакви) правила и от двете страни.
Необходимо е да има баланс между двете страни. Ако има неформално прехвърляне на ползи към един от тях, съществува риск от провал на диалога. Страните
престават да бъдат третирани равнопоставено, без дискриминация и фаворизиране, което затруднява изграждането на конструктивен трудов модел. Балансирането на капитал и труд е условие sine qua non за поддържане на коректни отношения между работодател и служители. От това зависи балансираното социално
развитие и качеството на системата на трудовите отношения, които влияят върху
икономическата ситуация.
Показател за участие е способността на представителите на работниците и служителите да водят преговори и да сключват колективни споразумения и договори с цел представляване и защита на професионалните и социални права и интереси на работниците и служителите. В по-широк смисъл става дума и за контрол
на спазването на нормативната уредба от страна на работодателите и публичните
органи, участие във формирането на закони и информация.

| ВАЖНО |
Социалният диалог предполага преговори и сключване на колективни трудови договори.
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Воденето на колективно договаряне включва всички преговори между работодателя и синдиката, действащ от името на всички работници и служители, с цел регулиране на условията на труд и заплати и определяне на взаимните задължения
на страните, ако те не произтичат от общоприложими разпоредби. Преговорите
често се използват за разрешаване на спорове с цел предотвратяване на стачки
или друга протестна дейност. Те могат да бъдат доброволни или задължителни по
закон. Придаденият им формализъм означава, че трябва да се следват процедури,
които подлежат на съдебен или административен контрол.
Пример за законодателство на ЕС, който уточнява процедурата на преговори, е
Директива 98/59/ЕО от 20 юли 1998 г. относно хармонизирането на законите на
държавите-членки по отношение на колективните уволнения (L 225/16)2. В съответствие с разпоредбите на този закон работодателят, който иска да намали броя
на работните места, е длъжен да се консултира своевременно с представителите
на работниците и служителите за постигане на споразумение. Споразумението
задължително трябва да съдържа начини и средства за избягване на съкращения
и преди всичко прилагане на социални мерки и помощ за преквалификация с цел
по-голяма защита на служителите, като се има предвид устойчивото икономическо и социално развитие. Тези насоки остават в сила независимо от причините
за намаляването на броя на работните места (икономически, организационни,
технологични, производствени), което може да бъде причинено от пандемията от
вируса Covid-19 и новата реалност, до която пандемията доведе.
Вторият регламент е Директива 2001/23/ЕО от 12 март 2001 г. за хармонизиране на
законодателствата на държавите-членки относно защитата на правата на служителите в случай на прехвърляне на предприятия, заводи или части от предприятия или заводи (L 82/16)3. Тя подчертава необходимостта от гарантиране на безопасността на служителите, преди всичко чрез зачитане на правата, консултации
и своевременно уведомяване на своите представители, а ако прехвърлителят и
приобретателят са осигурили финансови средства за служителите си, тогава е необходимо да се гарантира достигането на споразумението. Трябва да се прилагат
предпазни мерки винаги, когато има промяна на работодателя поради законно
прехвърляне на собственост, сливане или разделяне. Тяхната същност е да гарантират на служителите продължаване на трудовата заетост при същите условия,
независимо от промяната на стопанския субект, т.е. поемането на съществуващи
права и задължения от новия работодател.
Трябва да се има предвид, че законодателството на ЕС определя минимални стандарти и не се намесва в националните разпоредби от законов, изпълнителен или
административен характер, които са по-благоприятни за служителите или допринасят за подкрепата или приемането на колективни договори или други споразумения на социалните партньори с цел подобряване на условията на заетост и на
пазара на труда.
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Управление на риска
Предприятията се нуждаят от стратегии, които не само трябва да позволяват тяхната ефективна работа и да откриват възможности за постигане на устойчиво
конкурентно предимство, но също така да инициират защитни мерки при извънредни ситуации поради нестабилност и несигурни обстоятелства. Непредсказуемостта на кризата, породена от пандемията от Covid-19, показа неподготвеността
на работодателите, които, изненадани от ситуацията, не знаеха какво точно трябва да направят, за да запазят непрекъснатостта на бизнеса и да защитят своите
служители. Много дейности се извършваха непрекъснато, без детайлен анализ на
плюсовете и минусите. Постоянните договорености и промени не осигуриха комфорт в работата, настъпи хаос и се появиха множество дезинформации. Служителите не бяха обучени и не им беше ясно казано какво да очакват. Нестабилността
в професионалната сфера предизвика различни проблеми в личния живот. Имаше оплаквания и критики към държавните органи за въвеждане на ограничения
и забрани без подходящи насоки и съвети, които да послужат като инструкции за
по-нататъшни действия. Фактът, че работодателите останаха без адекватна подкрепа, доказа колко е важно всеки да се предпази от евентуални опасности.
Няма съмнение, че кризата е фактор, който оказва силно влияние върху функционирането на компанията и показва необходимостта от промени или приемането
на нов модел на управление. Не дава време за предприемане на обмислени коригиращи действия, а по-скоро изисква бърза реакция, под натиск и с голяма тревога за бъдещето. Неизвестните, свързани с продължителността на безизходната
ситуация и произтичащите от нея проблеми, пораждат големи страхове. Последствията от подобна ситуация са тревожни тенденции под формата на намаляване
на доходите, спиране на инвестиции, неразкриване на работни места, несъздаване на нови компании, увеличаване на броя на обявените ликвидации и фалити,
както и неплатежоспособност на работодатели.
В зависимост от отрасъла и спецификата на икономическата дейност се различават и начините за реагиране на кризата. Нетипичността на пандемията от виру13

са Covid-19 доведе до факта, че независимо от секторната диференциация бяха
предприети както типични мерки, които обикновено се отнасят до намаляване на
производството или услугите, така и наложени нестандартни решения, които се
различаваха от предишната практика. Работодателите, които се стремят да сведат
до минимум негативните последици от икономическия спад, са приели стратегии,
които им позволяват да реализират незабавни спестявания и да намалят разходите. Те обикновено включват:
» забавяне или спиране на бизнес дейността,
» спиране (закриване) на част от дейността (второстепенни дейности, изискващи
прекомерни разходи),
» лимитиране на поръчки (доставка на материали и оборудване),
» забавяне или необходимост от замяна, обслужване, ремонт на машини и устройства.
За да се поддържа непрекъснатостта на бизнеса, бяха предприети следните стъпки:
» търговия и обмен на услуги по електронен път (онлайн),
» реорганизация в начина на доставка на стоки и услуги (персонализирано обслужване),
» продажба на ваучери, които да бъдат използвани в бъдеще,
» промяна в дейността на фирмата (производствен профил),
» интензивиране на търсенето на нови потребители (клиенти),
» проверка на възможни инструменти за финансова подкрепа за ликвидност, налична като част от публична помощ или търговско предложение.
Трябва да се подчертае, че дистанционната работа стана много популярна, което
всъщност доведе до промяна на мястото на дейност. Работодателите можеха да
се откажат от поддържане на недвижими имоти, тоест от наемане на помещения,
тъй като работата се извършваше в домовете на служителите, а управлението на
фирмата беше възможно дистанционно, чрез електронна комуникация. Поради
наложената разпръснатост, произтичаща от задължението за спазване на социална дистанция, помещенията (офисите) вече не бяха необходими за работа, но възникна нуждата от компютърна техника и задължителен достъп до ИКТ мрежата.
Друг начин за запазване на бизнеса на фирмата беше да отидем на място при
клиента и да изпълним индивидуално поръчките, като осигурим доставка до
посочения адрес. Често това означаваше преминаване към канал за електронна
търговия. Пример за индустрия, която предлага външна услуга, е гастрономията,
която развива гостоприемство и събития във виртуалното пространство. Въпреки че социалните и професионални срещи трябваше да бъдат отменени, нуждата
от контакти и поддържане на лични отношения беше много силна. В зависимост
от вида на събитието, на участниците се предоставят избрани ястия, подаръци и
празнични пакети за времето на срещата. Търговията функционираше по подобен начин, разширявайки асортимента и улеснявайки пазаруването. Куриерските
и транспортните фирми се откроиха с големия си оборот на пакети, а индивидуалният превоз на хора също се увеличи поради въведените ограничения в градския
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транспорт. Превозите, поръчани чрез приложението, бяха популярни сред пътниците, нуждаещи се от превоз. Предимството на тези решения, базирани на информационни технологии, е не само, че потребителите са в безопасност от заразяване с коронавирус, но и поради безопасността на живота в обществото в по-широк
смисъл. Особено подходящо е за улесняване на ежедневното функциониране на
определени групи (възрастни хора, хора с увреждания). Освен това предимството
е по-голям комфорт, спестяване на време и пари в сравнение с традиционното
използване на услугите.
Трябва да се отбележи, че възприемането на нови начини за бизнес дейности,
причинени от пандемията Covid-19, ускори процесите на внедряване на иновации, търсене на технологични иновации и мислене за следващото поколение
и инвестиции с цел укрепване на позицията на компанията и устойчивостта на
турбуленция. Пример може да бъде изкуственият интелект и нарастващото му използване поради по-голямата способност на машините да демонстрират човешки
умения, като разсъждение, учене, планиране, креативно мислене, прогнозиране.
Все по-проникващи и креативни технически системи са в състояние да възприемат околната среда и да се справят с външни събития, да решават проблеми и да
постигат целта. Чрез оптимизиране на програмата, изкуственият интелект може
да получава данни по-ефективно, да ги обработва по-добре и да реагира адекватно след анализ на предишни дейности. В резултат на това приложението му
става все по-широко разпространено. Той по-ефективно замества и надминава
възможностите и издръжливостта на човешкия ум. Работи добре в ежедневни
дейности, като изготвяне на персонализирани препоръки при пазаруване онлайн или търсене (проверка) на конкретни продукти въз основа на вашата хронология на търсенето; използване на виртуални асистенти при консултиране и
даване на съвети, организиране на часове; откриване на измамни съобщения и
осигуряване на сигурни транзакции, което е изключително важно в търговията в
контекста на избора на продукти, планирането на ресурсите и логистиката. Важен
е и в много други услуги, например банкиране и финанси, застраховане, посредничество и консултации, недвижими имоти и защита на хората и имуществото.
В автомобилната индустрия се използват навигация и автоматизирани сензори,
които разкриват опасни ситуации и аварии, а автономните автомобили, които се
движат без шофьор, ще бъдат новината. Промяната в усъвършенстваното използване на изкуствения интелект е особено забележима в медицината, както се вижда от подобренията в спешните случаи (SOS телефони), диагностиката и методите
за лечение. В борбата с коронавируса допринася за разпознаването на инфекцията, термовизията и проследяването на разпространението на Covid-19. Благодарение на популяризирането на тези приложения в здравеопазването може
да се очаква стъпка напред в осигуряването на безопасни и хигиенични условия
на труд за служителите и рационално управление на компанията. От друга страна, когато изчерпателно представяме технологичните постижения, трябва да се
каже, че промените в почти всички аспекти на живота и икономиката ще се пренесат и в сектора на труда. В новата реалност бизнес моделите трябва да отчитат
дигиталния потенциал и бизнеса в онлайн средата. Това предполага създаване на
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кадрови политики, базирани на ИТ знания и компетенции. Те все още са редки и
следователно съществен елемент от подготовката на служителите е да работят
в отдалечена, автоматизирана среда, базирана на данни. Те трябва да представляват на подходящо ниво набор от професионални, лични и социални умения,
необходими в предприятията, базирани на интелектуалния капитал, който революционно променя цялата сфера на производство и услуги. Потвърждение е
опитът от дистанционната работа, която се счита за иновативна, гъвкава форма
на заетост, доказала ролята на образованието и способността за бързо адаптиране към днешните предизвикателства, свързани с пандемията. Коронавирусът се
оказа като криза, която взе неочакван обрат в глобален мащаб, вариращ от здравословни, семейни и екологични проблеми до дълбока икономическа рецесия.
Фигура 2. Примери за използване на изкуствен интелект.

Източник: Какво е изкуствен интелект и как се използва?, https://www.europarl.europa.eu

Важно е да се има предвид, че правилно проектираният бизнес модел трябва да
дефинира начина на бизнес дейности, така че да носи печалба, да създава стойност за клиентите и да определя обхвата на сътрудничество с партньорите. За да
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се изпълнят тези изисквания, е необходим подбор на компетентен персонал и
създаване на резервни мощности под формата на организиран комплекс от материални и нематериални блага, които са функционално свързани помежду си4. Важна роля играят компонентите, които изграждат определена, закръглена цялост
на модела. Тяхната взаимозависимост означава, че дори едно незначително решение на работодателя за промяна на една част може да има редица последствия
и да доведе до промяна на други елементи. Поради това се препоръчва повишено
внимание срещу прибързани действия в кризисна ситуация, която иначе изисква
бърза реакция. Най-често споменаваните компоненти са:
» клиентска сегментация,		
» стойностно предложение,
» канали за дистрибуция,		
» структура на приходите,
» отношения с клиенти,		
» основни ресурси,
» структура на разходите,		
» ключови партньори,
» основен предмет на дейност5.
Много модели пренебрегват аспектите на риска и не предвиждат контрамерки.
Компаниите, работещи в несигурна среда, все пак трябва да са подготвени за внезапни ситуации и да имат готови алтернативни решения. На практика се използват различни подходи за поддържане на непрекъснатостта на бизнеса. В случая
с Covid-19 въздействието на пандемията върху индустрията беше огромно. Отрицателните ефекти се усещат по-силно в тези икономики, доминирани от услуги,
които зависят от клиенти и глобални доставчици и имат само няколко сектора,
монолитна структура, както и в повечето малки предприятия. Един от начините
за реакция на кризата може да бъде пасивността, т.е. готовност за изчакване и
проследяване на случващите се промени, което се преживява като незабавна реакция и преходно състояние. Въпреки несигурността има надежда за връщане
към предкризисната реалност. Друг вид поведение е адаптацията, т.е. приспособяването към нова ситуация. Работодателите се опитват да избират най-добрите
решения и непрекъснато да оценяват тяхната ефективност, да ги подобряват или
отхвърлят, за да променят принципите на бизнеса в условията на предстоящи
промени. Друг пример за реакция е фокусирането върху иновациите, търсенето
на нестандартни мерки и методи за засилване на пазарната позиция и възползване от възможностите, произтичащи от кризата.

| ВАЖНО |
Колкото по-драматична е кризисната ситуация, толкова по-широко трябва да се гледа на проблема и да се вземат повече мерки,
за да се предпази компанията от рецесия и да се справи с новите
предизвикателства.
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Промяната в бизнес модела е резултат от различни фактори. То се влияе и от
външни (пазарни) явления и цялостни вътрешни условия на компанията. Гласът
на работодателя е определящ - неговите лидерски качества, смелост, опит, познаване на принципите на икономиката, способност за поставяне на точна диагноза
и предвидимост, отговорност и загриженост за другите (съдбата на служителите,
интересите на клиентите, зависимостта на колеги). Потенциалът (капиталът) на
компанията играе важна роля. Неговите финансови, организационни, кадрови и
технически възможности не са неограничени и трябва да бъдат адаптирани към
визията за промени, за да се постигне относителен баланс и сигурност за оцеляване. Има неуспешни проекти (изискващи значителни разходи, неподкрепени с
надежден анализ на пазара, с надценена норма на възвръщаемост), които могат
да причинят загуби и да увеличат вероятността от провал, да доведат до влошаване на ефективността на компанията и намаляване на брой работни места. Динамиката на дейностите не може да бъде прекомерна. Ако мащабът на смущението
е голям, по-добре е да бъдете умерени и в същото време да наблюдавате обхвата
и скоростта на промените в икономиката.
Организационната структура може да бъде много полезна. Ако е линеена, неформална, гъвкава, тогава функциите и позициите могат лесно да се трансформират.
Административните процедури и съпътстващата ги бюрокрация стават ненужни. От
друга страна, много по-трудно е да се осъществят промени в компания, където има
многостепенна и йерархична система. Днес хората се отдалечават от сложните организационни схеми, предписания стил на управление и централизирано управление.
Нововъзникващата постиндустриална икономика, в която основният ресурс е интелектуалният потенциал, все повече придобива мрежовия характер на взаимоотношения, произтичащи от умения и репутация, а не от възложени функции.
Служителите оказват значително влияние върху начина на адаптиране на бизнес
модела към кризата. Тяхното отношение, подкрепено от определени дейности,
може да насърчи или забави промяната. Ако работодателят очаква подкрепа, той
трябва да позволи на служителите да участват във въпроси, които ги засягат пряко. Липсата на информация, породена от страхове за бъдещето, често е пречка за
постигане на споразумение и получаване на помощ от служителите, позволяващо
ефективното оздравяване на компанията.
На практика има пет вида социална адаптация на индивида, които възникват в
трудовите отношения. Това са:
» конформизъм, тоест способността за адаптиране към правилата, които се прилагат в дадена среда, одобрение на целите и средствата, които водят до тях;
» ритуализъм, който се основава на примирение или понижаване степента на
стремеж и приемане на изключително законни средства от индивида, със съзнанието, че чрез тях не е възможно да се достигне по-високо социално положение;
» иновация, която се възприема като начин за постигане на цели със средства,
които обикновено се считат за неморални или незаконни; предполага приемане на културни цели, като същевременно отхвърля легитимните средства за
постигането им;
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» отдръпване, тоест желанието да се избегне всяка форма на живот в обществото;
тази форма се избира предимно от пасивни, зависими хора, хора с проблеми;
обикновено предполага отричане на средствата, които биха могли да послужат
за постигане на целта;
» деструктивно възприеман бунт, идентифициран с отхвърляне на норми и принципи с едновременно желание за въвеждане на собствени принципи6.
Човешките взаимоотношения могат да бъдат доста сложни. Трябва да се познават
правилата на поведение и да се спазват аксиомите, за да се осигури обществен
ред в работната среда. Внезапните промени водят до факта, че съществуващите норми не съответстват на новата реалност и новите не се приемат, което допринася за аномията на служителите, която се изразява в прекомерна свобода,
неспазване на задълженията, неизпълнение на задачи, присвояване на служебно
имущество. Поради организационния хаос, неясната нормативна уредба и некомпетентността на ръководството е трудно да се контролира персоналът и да се изисква дисциплина от него, особено когато липсват стимули и когато освен това
ясно се вижда влошаването на условията на работа.
Ако анализираме елементите на бизнес модела, можем да забележим, че работодателите са реагирали във всеки един от тях. Разнообразието от процедури
доказва, че управлението на риска изисква многостранен подход. Въпреки че
дигитализацията е доминираща тенденция, други дейности стават също толкова
важни, ако влияят положително на функционалността на компанията.
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Таблица 2. Примери за промени в елементите на бизнес модела.

№

ЕЛЕМЕНТИ НА
БИЗНЕС МОДЕЛА

РЕАКЦИИ НА РАБОТОДАТЕЛЯ

1

клиентска
сегментация

търсене на нови клиенти; предефиниране
на ключов и обичаен клиент; въвеждане
на обезпечения за най-недоходоносните,
неплатежоспособни клиенти;

2

стойностно
предложение

въвеждане на иновативни решения; понижаване
на цените на продукти и услуги (отстъпки,
намаления) и продажба на изплащане;

3

структура
на доходите

предотвратяване на забавяне на клиентските
плащания; търсене източници на заеми и
помощни програми; използване на инструменти
за намаляване на блокиранията на плащанията;

4

канала за
дистрибуцията

диверсификация на каналите; преминаване
към онлайн разпространение; използване на
цифрови технологии;

5

отношения
с клиенти

разработване на нови начини за комуникация
от разстояние; използване на социални медии;
разпространението на интернет транзакции
и плащания; ползване на машини и каси на
самообслужване;

6

основни ресурси

запазване на работни места; по-гъвкава заетост;
информиране и консултиране на служителите;

7

структура
на разходите

търсене на начини за спестяване;
рационализиране на разходите;

8

ключови
партньори

възстановяване на непрекъснатостта на
веригата за доставки; търсене на нови източници
на доставки;

основен предмет
на дейност

адаптиране на начина на работа към въведените
от държавата ограничения и към новата
реалност; спазване на санитарния режим;
организиране на дистанционна работа;
предоставяне и експлоатация на електронна
инфраструктура; спиране на инвестициите;
осигуряване интересите на дружеството;
възползване от възможностите, възникнали по
време на пандемията от коронавирус;

9
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Кадровата политика
Един от елементите на стратегията на компанията е политиката за персонала,
разбирана като набор от правила и процедури за работа със служителите. Касае
се за трудови правоотношения, които определят взаимните права и задължения
на страните за постигане на целите и задачите на компанията и задоволяване на
професионалните, социалните и личните потребности на служителите. Тя трябва
да е съвместима с други компоненти на бизнес модела, за да може системата за
управление да функционира правилно и да позволява изпълнението на основни функции, свързани с планиране, организиране, мотивиране и контрол. SWOT
анализът на цялата компания помага при вземането на решения относно избора на политика за персонала, което позволява да се идентифицират: S (strength)
- предимства; W (weaknesses) - слабости; O (opportunities) - възможности; T (threats)
- опасности. Неговите компоненти (съставни части) също трябва да бъдат съобразени с общата визия и концепция за лидерство, сред които се открояват: рекрутинг (подбор на хора за конкретни работни места); организиране и управление
на служителите в процеса на работа; система за оценка, мотивация и напредване;
заплати и социална защита; професионално обучение (образование, обучение);
развлекателни дейности, почивка и отдих.

| ВАЖНО |
Кадровата политика е насочена към намиране на подходящи служители, необходими за изпълнение на мисията на компанията и
поддържане на техните умения и способност да изпълняват поверените им задачи по най-оптималния начин.
Основното предизвикателство на кадровата политика е да формира социалния потенциал на компанията в съответствие с поставените бизнес цели възможно най21

добре в съществуващите вътрешни условия и външна среда. Поради динамиката
на промените, настъпващи на пазара, нарастващата конкуренция, глобализацията,
несигурността на бизнеса и в допълнение появата на пандемична криза, необходимостта от нетипично управление на служителите се увеличи. Търсенето на знания
се е увеличило и поради интензивното развитие и използване на информационните
технологии и разрастването на сектора на услугите. Работодателите са принудени
да направят заетостта по-гъвкава, да модернизират работните места и да подобрят
компетенциите на служителите. Като част от рационализирането на дейностите,
класическата организация на работа се заменя с прилагането на иновативни методи за управление на служителите, ефективното използване на техния потенциал и
правилното разпределение на силните им страни по отношение на координацията
с други ресурси за изграждане на стойността на компанията и принос към икономическото развитие. В същото време те очакват от служителите партньорство, креативно мислене, лоялност и споделена отговорност при бизнес трансформацията,
а в замяна създават благоприятни условия за заетост, преди всичко справедлива
система на заплащане и им осигуряват по-голяма автономия.

| ВАЖНО |
Промяната в системата на работа, изразяваща се в трансформирането на класическите трудови правоотношения в гъвкави форми
на заетост, е явление, което дава предимство на конкурентния пазар, доказателство за което е дистанционната работа по време на
пандемията от Covid-19.
Нетипичното трудово правоотношение се основава на отклонение от особеностите, характерни за класическото (стандартно) трудово правоотношение, именно: личен характер на извършваната работа за друг субект, подчиненост, работна
заплата, работно място, работно време (установено работно време) и наложеният
начин на сътрудничество, който освен всичко друго предполага работа в екип, постоянство (систематичност), повторяемост на изпълнението на определени видове задачи, привилегия на служителя във връзка с неговата сигурност (социална,
лична), рискът който работодателят поема за стопанската дейност. Нарастващата
гъвкавост в това отношение се отнася както до правната основа на заетостта, така
и до организационните форми. Все по-популярни стават:
» срочни трудови договори,
» работа на непълно работно време (на половин работен ден),
» самостоятелна заетост, B2B (business-to-business) договори,
» граждански договори,
» договори за временна работа чрез агенция за работодател (наемане на персонал).
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Репертоарът от начини за организация на работата е разнообразен. Зависи кой от
следните критерии е приет:
» работно време,
» място,
» вид подчиненост на служителите,
» организация на работа.
Съществена роля играе диференциацията и разпределението на работното време
чрез отклонение от наложения стандарт, който определя фиксиран брой работни
часове в рамките на възприетия калкулационен период. Ако работодателите искат
да рационализират разходите за управление на бизнес и да свържат периодите на
реално изпълнение на работата с реалното търсене за нея, на тяхно разположение са широка гама от конфигурации, които им позволяват да използват ефективно
времето, в което служителите трябва да бъдат на разположение по време на ден,
седмица, месец или повече. Използването на гъвкави системи, като: балансирана
работа, работа с прекъсвания, съкратена работна седмица, работа по бизнес задачи, позволява на работодателите да управляват по-лесно работното време, но изисква от тях специално внимание и умения за изчисляване на последващите действия
(годишен отпуск за служителите, изплащане на компенсация за извънреден труд).
Не е задължително да изберат една и съща система за всички служители. Напротив,
те могат да приемат различни системи за работно време за различните групи служители в компанията. Те имат право да въвеждат по-дълги прекъсвания в работата,
да назначават временно работниците и служителите на друга работа, да съкращават работното време или да спират прилагането на правилата за вътрешния ред,
определящи правата и задълженията на страните по трудовото правоотношение. В
рамките на приетата система те могат допълнително да определят различни часове
(времеви интервали) за начало и край на работа, както и да определят работа на
смени, която се състои в изпълнение на задачи по график, който предвижда промяна в работното време на отделни служители след определен брой часове, дни
или седмици, включително неделя и празници. Система, базирана на задачи, която
се измерва с броя на дейностите, които трябва да бъдат извършени, е много популярна, особено в случай на дистанционна работа. Използва се, когато поради спецификата на работните задачи е трудно да се определи моментът на тяхното начало
и край, когато изпълнението на конкретна работа зависи от обстоятелства, които
не могат да бъдат предвидени или планирани предварително, когато се изисква
мобилност или когато тези задачи могат да се изпълняват извън нормалния ход на
бизнес операциите на компанията.
Гъвкавостта на работното място, състояща се от ротация на персонала (множество
местоположения), допринася за повишена мобилност и производителност или дистанционно делегиране на работа. Типичен пример е дистанционната работа, когато
служителят обикновено работи от вкъщи. Промяната на субординацията предполага
прехвърляне на служител към друг работодател, временна работа, външно ангажиране (аутсорсинг). От друга страна, същността на промените в областта на планирането на работата (най-често разпределението на персонала и задачите) са трансформации, които се състоят в индивидуализация на работата, хоризонтална структура,
23

подбор на работни екипи и създаване на различни връзки. Типичното йерархично
подреждане отстъпва място на мрежови взаимодействия (networking), технологична конвергенция (цифрови платформи) или интегрирани иновационни системи.
Нетипичният характер на работата се отразява на различното възприемане на
служителите, които са не само обект на дейността, но преди всичко субект, който
активно и интензивно участва в решаването на проблемите на компанията. Предоставя им се равнопоставено положение в трудовите правоотношения, което се изразява в участието им. От друга страна, има намаляване на тяхната правна защита и
социална сигурност, както и несигурност, чието пейоративно възприятие се задълбочава в ситуация на намалено търсене на работна ръка, за което най-добре свидетелства пандемията от коронавирус. Демократизирането на отношенията между
страните и преосмислянето на очакванията в работния процес не може да става
само за сметка на служителите. Необходимо е да се поддържат основни стандарти,
които подобряват качеството на заетостта и минимизират всички социални разходи. Насърчаването на алтернативни и по-гъвкави форми на работа като по-ефективни и адаптирани към новата реалност трябва да бъде свързано с подчертаната
необходимост от повишаване на благосъстоянието на населението и потискане на
негативните явления, най-вече безработицата и социалното изключване. Добрата
кадрова политика трябва да съответства на визията за бъдещето на света на труда.
Дистанционната работа е пример, който потвърждава тези предположения. Той се
оказа успешен в периода на глобалната здравна криза, тъй като позволи да се запази непрекъснатостта на бизнеса и да се запазят работни места, като в същото време
улесни хармонизирането на професионалния и личния живот.
Дистанционната работа се основава на изпълнение на възложени задачи извън
седалището (организационната единица) на работодателя и на отчитане на резултатите от работата от служителите чрез средства за дистанционна комуникация. Разрешаването на дистанционна работа зависи от вида на извършваната
работа. Подходяща е за професии (задачи, функции, специалности), базирани на
съвременни информационни и комуникационни технологии, които могат да се
изпълняват извън компанията, под формата на конкретна задача (проект), които
са измерими и позволяват голяма свобода и независимост в работата, не изискват непрекъснат или пряк контрол, който може да се извършва в нестандартни
условия, които не изискват технически създадено работно място, като например
работно място в производството (фабрични поточни линии), търговия или услуги,
предоставяни с участието на клиенти.

| ВАЖНО |
Дистанционната работа е гъвкава формула за заетост, доказала се
по време на пандемията Covid-19. Поради зависимостта от съвременните информационни технологии, той представлява реален
модел за създаване на бъдещи трудови правоотношения.
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За работодателите дистанционната работа е източник на спестявания, тъй като
генерира по-ниски разходи за оборудване и поддръжка на работни места, помещения и сгради, както и осигуряване на инфраструктура; дава възможност за гъвкаво формиране на условията за заетост по отношение на длъжности и работно
време; повишава продуктивността на служителите; благоприятства концентрацията на управленския процес върху стратегически цели; отстранява проблеми
с текущата организация на работа (закъснения, почивка по лично желание, напускане на работа през работно време); служи за оптимизиране на състоянието
и структурата на заетостта благодарение на набирането на работници, които не
са териториално ограничени; намалява тежестта и разходите в много области от
дейността на компанията (социални услуги, охрана, почистване, транспорт на служителите); намалява риска от трудови наранявания и заболеваемост (намаляване
броя на болничните дни); мобилизира за постоянно наблюдение и внедряване на
технологични иновации с цел подобряване на бизнес дейности.
Ползите, които дистанционната работа носи на служителите, са следните: позволява им да хармонизират професионалния си живот с личната си сфера (work-life
balance); повишава гъвкавостта, т.е. извършване на работа на всяко място, по всяко време, по начин, който съответства на текущата ситуация, собствените предразположения и темпото на работа; намалява проблемите, свързани с пристигането на работа (задръствания, замърсяване на въздуха); дава възможност да се
занимават с различни дейности едновременно (допълнителна работа, професионално развитие, разширяване на интересите, подобряване на здравето); намалява нивото на недоразумения в междуличностните контакти; повишава качеството
на живот и комфорта на ежедневното функциониране.
Най-честите опасности включват: незнание и липса на изчерпателна информация
относно възможностите за ефективно приложение на дистанционната работа; защитната мрежа на работодателя в резултат на недостатъчно ИТ образование и
вяра в способността на служителите да функционират самостоятелно; стереотипен, консервативен подход (манталитет) на служителите към въпроса за заетостта
по отношение на избора на традиционна, а не на гъвкава организация на работа;
намалено доверие на страните в дистанционната работа (въпрос на сигурността
на данните, използване на бизнес оборудване, ефективност на комуникацията);
ограничения, свързани с контрола и надзора на служителите; проблеми с достъпа до интернет; рискът от навлизане в сферата на личния живот на служителя;
влошаване на качеството на работа поради чувството на самота и изолация при
изпълнение на работните задачи, отслабване на идентификацията с компанията;
чувство на отчуждение поради нарастващата роля на технологиите в обработката
на информация и комуникацията.
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Заключение
Въпросът за поддържането на непрекъснатостта на бизнеса и заетостта е един
от основните елементи на икономиката, който определя нейното ефективно
функциониране. То придобива съвсем различно значение в контекста на непрекъснатите и интензивни промени, които се случват в момента в света, разтърсен
от пандемията от коронавирус. Не е лесно да се поддържа икономически баланс,
когато фирмата е изложена на влиянието на различни процеси, протичащи едновременно във всички основни сфери на социално-икономическия живот. Тяхното
разпространение, взаимозависимост и взаимопроникване налагат създаването
на стратегии, насочени към: сигурност (готовност за кризисна ситуация); гъвкавост; ефективност на управлението на веригата за доставки; общо разширение
на информационните технологии и развитие на съвременните услуги; компетентности на служителите (познаване на профила на поколението Z (постмилениали));
нетипични форми на заетост.
Опитът от времето на пандемията потвърди, че компаниите трябва да променят
подхода си при конструирането на нови модели от ясен фокус върху отговора и
поддържането или възстановяването на конкурентната си позиция към преориентация, която се проявява в активни и последователни усилия за укрепване на
потенциала и пазарното предимство в контекста на потенциални заплахи.
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