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Минимална плата: вовед

Намалувањето на нееднаквоста и промовирање на пристојната работа за сите жени и мажи што биле 
идентификувани како клучни цели во Агендата за одржлив развој 2030 година е усвоена во Обединетите 
нации во 2015 година.

Седумнаесетте (17) цели за одржлив развој (ЦОР) се стремат да воведат рамнотежа меѓу трите димензии на 
одржливиот развој: економската, социјалната и еколошката.

Цел 8 повикува на „непрекинат, инклузивен и одржлив економски раст, целосно и продуктивно вработување 
и пристојна работа за сите“, и ја нагласува важноста од постигнување еднаква плата за работа со еднаква 
вредност и заштита на правата на работниците.

Цел 10 се стреми кон „намалување на нееднаквоста во и меѓу земјите“, нагласувајќи раст на приходите на 40% 
од населението што се наоѓаат најниско, елиминирање на дискриминацијата, како и донесување политики, 
особено фискални, политики за плата и социјална заштита, и постепено постигнување поголема еднаквост.

Добро дизајнирана и ефективна минималната плата може да придонесе за овие цели. Тие можат да помогнат 
да се обезбеди „праведна и рамноправна распределба на плодовите на напредокот за сите“1 и „минимална 
плата за живот на сите вработени и на оние што имаат потреба од таква заштита“2.

Лошо дизајнирана минимална плата, од друга страна, може да ја загрози добросостојбата на работниците, 
да ја поткопа ефективна имплементација и ризикува поттикнување неформалност.

Овој Водич за политики се надоврзува на постојните стандарди на труд, на најновиот глобален преглед на 
националните закони и практики што се преземаат во МОТ3, како и на долгогодишно искуство стекнато во 
контекст на соработка на МОТ со владите и социјалните партнери од целиот свет.

Водичот ја одразува разновидноста на меѓународните практики и различни избори што може да се направат 
во зависност од националните приоритети и околности во земјата. Водичот не се обидува да промовира 
еден единствен модел за сите земји. Сепак, ги нагласува клучните принципи на добрата практика и дава 
примери за добрите и за лошите страни на различни опции за политики.

Конечно, водичот нагласува и еден друг клучен принцип на ЦОР-партнерството. Кога станува збор за 
утврдувањето минимална плата, само социјалниот дијалог и колективното договарање можат да помогнат 
да се воспостави рамнотежа меѓу легитимните потреби и на работниците и на претпријатијата.

1 Види Резолуција за долгорочна дискусија за социјална заштита (заштита на трудот).
2 Види Декларација на МОТ за социјална правда за праведна глобализација.
3 МОТ, 2014 година, „Системи на минимална плата“, Општ преглед на извештаи за Конвенцијата за утврдување минимална плата, 
1970 г. (бр.131), и Препораката за утврдување минимална плата, 1970 г. (бр. 135). Како и Исходот од трипартитната дискусија во 
овој извештај. 
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Резиме

Минималната плата е дефинирана како минималниот износ на надоместок што работодавачот е должен да 
му го плати на работникот за работата сработена во текот на одреден период, што не може да биде намален 
со колективен или индивидуален договор.

Според оваа дефиниција, минималната плата постои во повеќе од 90% од земјите-членки на Меѓународната 
организација на трудот (МОТ).

Целта на минималната плата е да се заштитат работниците од прекумерно ниска плата. Таа помага да се 
обезбеди праведна и рамноправна распределба на плодовите на напредокот за сите и минимална плата за 
живот на сите вработени што имаат потреба од таква заштита. Минималната плата, исто така, може да биде 
еден елемент на политиките за сузбивање на сиромаштијата и намалување на нееднаквоста, вклучувајќи ја 
онаа меѓу мажите и жените.

Системите на минимална плата треба да се дефинираат и да се дизајнираат на начин што ги надополнува и 
ги зајакнува другите социјални и политики за вработување, вклучувајќи го колективното договарање што се 
користи за утврдување на условите за вработување и работните услови.

Историски гледано, целта на минималната плата еволуирала од политичка алатка што се користи селективно 
во некои ниско платени сектори во инструмент со многу поширок опфат.

Конвенциите на МОТ ја одразуваат оваа еволуција:

• Конвенцијата за машинерија за утврдување минимална плата, 1928 г. (бр. 26), ги охрабрила земјите да 
ја спроведат минималната плата онаму каде што „не постојат договори за ефективно регулирање на 
платите со колективен договор или поинаку и платите се исклучително ниски“.

• Подоцна, Конвенцијата за утврдување минимална плата, 1970 г. (бр. 131), повикала на опфатеност на 
„сите групи работници чиишто услови за вработување се такви што би било соодветно тие да бидат 
опфатени“. Начелото на целосни консултации со социјалните партнери е во сржта на оваа Конвенција.
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При дефинирањето минимална плата, важно е прецизно да се утврди кои компоненти од платата можат 
да се сметаат во минимумот, опсегот и условите под кои може да се дозволи плаќање во натура, како се 
пресметува минимумот за работници платени според учинок и дали минимумот се пресметува по час и/или 
на месечна основа.

1.1 Дефиниција и цел

Минималната плата е дефинирана како „минималниот износ на надоместок што работодавачот е должен да 
му го плати на работникот за работата сработена во текот на одреден период, што не може да биде намален 
со колективен или индивидуален договор“.4

Оваа дефиниција се однесува на обврзувачката природа на минималната плата, независно од методот за 
нејзино утврдување. Минималната плата може да се утврди со закон, одлука на надлежен орган, одбор за 
плати, совет за плати, или индустриски или трудови судови или трибунали. Минималната плата, исто така, 
може да се утврди преку давање сила на закон на одредби од колективните договори.

Целта на минималната плата е да се заштитат работниците од прекумерно ниска плата. Таа помага да се 
обезбеди праведна и рамноправна распределба на плодовите на напредокот за сите и минимална плата за 
живот на сите вработени што имаат потреба од таква заштита. Минималната плата, исто така, може да биде 
еден елемент на политиките за сузбивање на сиромаштијата и намалување на нееднаквоста, вклучувајќи 
ја онаа меѓу мажите и жените, преку промовирање на правото на еднаков надоместок за работа со иста 
вредност.

Системите на минимална плата не треба се набљудуваат или да се користат сами за себе, туку тие треба да 
се дизајнираат на начин што ги надополнува и ги зајакнува другите социјални и политики за вработување. 
Неколку видови мерки може да се искористат за справување со нееднаквоста на приходот и нееднаквоста 
на пазарот на труд, вклучувајќи политики за вработување, социјални трансфери и создавање овозможувачка 
средина за одржливи претпријатија.

Целта на минималната плата, која поставува минимална граница, треба да се разликува и од колективното 
договарање, кое може да се користи за платата да се утврди над постојната минимална граница. На Слика 
1 е прикажана хипотетичка дистрибуција на плата со „зона на минимална плата“ и „зона на колективно 
преговарање“, која може да се искористи за да се воспостават минимални стандарди и платите да се утврдат 
над постојната минимална граница.

На Слика 2 е прикажано дека ефективноста на минималната плата зависи од многу фактори, вклучувајќи 
го и степенот до кој овозможуваат заштита на сите работници во работен однос, вклучувајќи жени, млади 
и работници-мигранти, без оглед на нивните договорни аранжмани, како и сите индустрии и занимања во 
економијата (покриеност); без оглед на тоа дали тие се поставени и се приспособуваат на соодветно ниво 
што ќе ги покрие потребите на работниците и нивните семејства, притоа, земајќи ги предвид економските 
фактори (ниво); и дали работодавачите ги исполнуваат прописите за минимална плата (согласност).

4 МОТ: Општо истражување на Конвенцијата за утврдување минимална плата, 1970 година (бр. 131), и Препораката за утврдување 
минимална плата, 1970 година (бр. 135), Комитет на експерти за примена на конвенции и препораки, 2014 г. 
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Слика 1. Распределбата на платите

Како се толкува оваа слика: На Слика 1 е прикажана хипотетичка распределба (дистрибуција) на плата на 
население од 56 работници пред воведувањето минимална плата. Нивото на плата е на хоризонталната 
оска, а бројот на работници е на вертикалната оска. Го гледаме целиот опсег на пазарна плата, вклучувајќи 
релативно мал дел работници со екстремно ниски плати на левиот крај на распределбата на плати. На 
пример, 1 вработен има плата од 1 УСД, 2 вработени се плаќаат 3 УСД, додека, пак, 5 вработени примаат 
плата од 8 УСД. Црвениот круг наречен „зона на минимална плата“ покажува дека минималната плата треба, 
во принцип, да остане насочена кон најниско платените работници, да се елиминираат „претерано ниски 
плати“; синиот круг е „зона на колективното договарање“ и го илустрира принципот дека колективното 
договарање може да се искористи за платите да се утврдат над постојната долна граница.

Слика 2. Главни димензии на ефективна минимална плата5

 

1.2. Колку земји имаат минимална плата?

На Слика 3 подолу е прикажано дека повеќе од 90 отсто од земјите-членки на МОТ имаат една или повеќе 
минимални плати утврдени преку законодавството или преку обврзувачки колективни договори.

Ова не значи дека во сите овие земји минималната плата го покрива поголемиот дел од работниците или 

5  ILO: Advances and Challenges in Labour Protection. Conditions of Work and Equality Department Policy Brief.

Зона на 
минимална 
плата

Број на
работници

Зона на 
колективно 

договарање

Плата

Целосни 
консултации 

со социјалните 
партнери

Ниво Усогласеност

Покриеност
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дека таа редовно се приспособува. Сепак, тоа покажува дека минималната плата се користи од страна на 
голем дел од земјите во светот. Во многу од овие земји, политичките дебати не се фокусираат толку многу на 
тоа дали да имаат минимална плата, туку на тоа како да се убеди поединецот да работи ефективно.

Слика 3. Удел на земјите-членки на МОТ со и без минимална плата

 Извор: Процена на МОТ.

Забелешка: Заклучно со септември 2015 година, во МОТ има 186 земји-членки. Само земјите каде што 
минималната плата се применува во цел или во дел од приватниот сектор се сметаат за земји што имаат 
минимална плата. Тоа ги вклучува и минималните плати утврдени преку колективни договори што имаат 
ефект на закон.

Може да се даде статистички преглед по региони

Сите европски земји имаат или законски или колективно договорени минимални плати што опфаќаат барем 
дел од приватниот сектор. Во Северна и Јужна Америка и на Карибите постојат само неколку исклучоци, како 
што е, на пример, Суринам. Постојат уште неколку исклучоци во Азија, вклучувајќи ги Сингапур и Брунеи, 
а, исто така, и во Африка, како што се Етиопија, Еритреја и Сомалија. Меѓу арапските држави не постои 
минимална плата во Катар, Бахреин и Обединетите Арапски Емирати.

Слика 4. Број на земји со минимална плата, по региони, 2014 г. или најново достапно

Извор: Процена на МОТ

Статистиката може да се подели на ниво од бруто-домашниот производ (БДП) на земјите по глава на жител. 
Бројот на земји со минимална плата е малку повисок кај групи со високи и средни примања, отколку кај 
групите со ниски приходи.

со минимална плата

без минимална плата

Со
од

но
с 

на
 з

ем
ји

 (%
)

          Европа       Америка        Азија и Пацифик  Африка                  Арабија
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Слика 5. Број на земји со минимална плата, по група на примања, 2014 г. или најново достапно

Извор: Процена на МОТ

1.3. Краток историски преглед

Почетна селективна интервенција6

Првично, минималните плати опфаќале релативно мал број категории работници и се обидувале да ги 
заштитат оние што се сметале дека се особено ранливи. Нов Зеланд беше првата земја што ја спроведе 
минималната плата во 1894 година, по што следуваше австралиската држава Викторија во 1896 година, и 
Обединетото Кралство во 1909 година. Често, минималната плата се сметала како привремена мерка, што 
ќе се укине откако ќе се воспостави преговарање за плата меѓу социјалните партнери. Раните форми на 
минимална плата понекогаш ја насочувале заштитата кон домашните работници или жените (види Поле 1 
подолу).

Поле 1.
Потеклото на минимална плата во САД

На почетокот од 1900-тите години имаше широко распространета загриженост во врска со 
„експлоататорските претпријатија“ во САД, а особено за условите за работа на жените и децата. Идејата за 
минимална плата беше поддржана и од страна на Американската асоцијација за трудово законодавство и 
од Националната лига на потрошувачи, група предводена од жени чијшто одбор на директори ја одобрил 
идејата за законска минимална плата на жени во 1909 година. Минималната плата прво беше воведена на 
ниво на држави и во повеќето случаи се применувала само за жени и деца. Државните минимални плати 
редовно биле оспорувани во судовите, и во 1923 година Врховниот суд на САД ја прогласи минималната 
плата за неуставна. Во 1938 година, по иницијатива на претседателот Рузвелт, Конгресот на САД усвои 
Закон на правични стандарди на труд, со што се воведе федерална минимална плата. Нејзината уставност 
речиси веднаш беше оспорена пред судовите, но на крајот беше потврдена од страна на Врховниот суд во 
1941 година.

Извор: Neumark D.; Wascher, W. 2008. Minimum Wages. (Cambridge, MIT Press)

6  Врз основа на Стар Г., 1981 година. Утврдување минимална плата, Меѓународни преглед на практики и проблеми 
(Женева, МОТ): Neumark and Washer (2008, гл. 2), и Marinakis, A. 2008. The role of ILO in the development of minimum 
wages, the ILO Century Project (Geneva, ILO).Улогата на МОТ во развојот на минимална плата, век на проектот на МОТ 
(Женева, МОТ).

Со
од

но
с 

на
 з

ем
ји

 (%
)
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Проширување на опфатот по Втората светска војна и застој во 1980 година

По Втората светска војна, бројот на земји со минимална плата се зголеми. Новите независни земји, како што 
се Индија (1948 г.) и Пакистан (1961 г.), беа меѓу земјите што донесоа минимални плати. Франкофонските 
африкански земји го усвоија францускиот модел на општа минимална плата (SMIG) со пониска стапка за 
земјоделството (SMAG), додека, пак, англофонските африкански земји ја усвоија традицијата на секторски 
одбори за плата.

Законскиот опфат на минималната плата постепено се проширувал како што сè повеќе се чинело дека 
сите работници, како прашање на право, треба да добијат заштита од прекумерно ниски плати. Минимални 
плати на национално ниво се појавиле во Холандија (1969 г.), Франција (1970 г.) и во Шпанија (1980 г.). Во 
Соединетите Американски Држави, опфатот се проширил од околу 20% од работната сила во раните години 
на речиси 80% во 1970 година7. Опфатот, исто така, се проширил и во земји со секторски минимални стапки. 
Државите во Индија, на пример, постепено го проширувале бројот на сектори и занимања „предвидени“ да 
бидат опфатени со минимална плата.

Економскиот и интелектуалниот контекст во 1970-тите и 1980-тите години го доведе ова проширување до 
точка на застој во некои земји. Велика Британија ги распушти советите за плата во 1980 година.

Враќањето на минималната плата – 1990-тите години и натаму

Во последниве години, системи на минимална плата се воспоставени или се зајакнати во многу земји со 
цел да се справат со сиромашните работници и со нееднаквоста. Обединетото Кралство воведе нова 
законска минимална плата со национален опфат во 1999 година. Од почетокот на 1990-тите години, осум 
други членови на Организацијата за економска соработка и развој (ОЕСР) ја усвоиле законската минимална 
плата, меѓу кои се Чешка, Словачка, Полска, Естонија, Словенија, Ирска, Израел, а неодамна и Германија.8 
Повеќето земји-членки на ОЕСР без законска минимална плата имаат законски долни граници поставени 
преку колективните договори, како што се, на пример, во Данска, Финска, Норвешка и во Швајцарија. Како 
резултат на тоа, минималната плата постои во сите европски земји.

Многу земји во развој, како и економии во развој, исто така, утврдиле или ја зајакнале минималната плата. 
Кина ја усвои минималната плата во 1994 година и ја зајакна во 2004 година; Јужна Африка воспостави 
систем на минимална плата по завршувањето на апартхејдот во 1997 година; Бразил повторно ја активира 
својата политика за минимална плата во 2005 година; Руската Федерација ја измени и ја дополни нејзината 
минимална плата со регионалните долни граници во 2007 година; Малезија донесе минимална плата во 
2013 година, а потоа следуваа Мјанмар и Народна Демократска Република Лаос во 2015 година, а од страна 
на Макао (Кина) во 2016 година. Во Африка, последната земја што неодамна воведе минимална плата беа 
Зелено’ртските Острови во 2014 година.

1.4 Главни конвенции на МОТ

Минималната плата била предмет на дискусија на МОТ од нејзиното формирање во 1919 година.

• Врз основа на ставот дека „универзалниот и траен мир може да се постигне само ако се заснова врз 
социјална правда“, Уставот на МОТ во 1919 година, во својата Преамбула, повика на итно подобрување 
на условите за работа, вклучувајќи „обезбедување соодветна минимална плата за живот“.

• Во 1944 година, Декларацијата на МОТ од Филаделфија се осврна на значењето на „минималната 
плата за сите вработени што имаат потреба од таква заштита“. Ова беше повторно нагласено во 
Декларацијата на МОТ за социјална правда за праведна глобализација.

Конвенција за машинерија за утврдување минимална плата, 1928 г. (бр. 26)

7  Neumark D.; Wascher, W. 2008. Minimum Wages. (Cambridge, MIT Press)
8 OECD. May 2015. “Focus on minimum wages after the crisis: Making them pay”.
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Во 1928 година, МОТ ја донесе Конвенцијата за машинерија за утврдување минимална плата, 1928 (бр. 
26). Во согласност со филозофијата што преовладувала во тоа време, оваа Конвенција поттикнала многу 
земји-членки да спроведат минимална плата „за работници вработени во одредени професии или делови 
од професии (особено домашните работници и слично) каде што не постојат аранжмани за ефективно 
регулирање на платите преку колективен договор или на друг начин, и платите се исклучително ниски“. 
Земјоделството не беше вклучено.

Со повеќе од 100 ратификации, Конвенцијата бр. 26 до денес останува една од најшироко ратификуваните 
конвенции на МОТ. Таа е надополнета со Препораката бр. 30, што повикува на учество на жените во телата 
што ги утврдуваат платите и на силни мерки за извршување за да се заштитат работодавачите што ги 
почитуваат законите од нелојалната конкуренција.

Земјоделски работници и поморски работници

Во втората половина на дваесеттиот век, МОТ учествуваше во проширувањето на заштитата преку 
минималната плата на претходно исклучените категории работници.

Во 1951 година, МОТ ја донесе Конвенцијата за машинерија за утврдување минимална плата (земјоделство), 
1951 г. (бр. 99). До крајот на 2015 година, Конвенцијата бр. 99 имала 54 ратификации. Таа е надополнета со 
Препораката бр. 89.

Во 1946 година, минимална плата за првпат беше договорена за поморски работници во МОТ – традиција што 
продолжува до денес. Конвенцијата за поморски труд, 2006 година, предвидува дека платите на поморските 
работници не треба да бидат пониски од износот што периодично го утврдува заедничката Комисија за 
поморство што заседава во МОТ.

Конвенција за утврдување минимална плата, 1970 г. (бр. 131)

Во 1970 година МОТ ја донесе Конвенцијата за утврдување минимална плата, 1971 г. (бр. 131), која се смета 
дека нуди поширока заштита отколку што е предвидена во Конвенцијата бр. 26)9.

Конвенцијата бр. 131 ги поттикнува земјите-членки што ратификувале да воспостават систем на минимална 
плата10 што:

• нуди широк опсег на примена и исклучоците се сведуваат на минимум:

• воспоставување машинерија за утврдување и приспособување на минималната плата одвреме-навреме;

• се заснова врз принципот на целосни консултации со социјалните партнери;

• ги вклучува социјалните партнери на рамноправна основа, како и независни експерти во дизајнирањето 
и работењето на системот;

• ги утврдува нивоата на минималната плата што ги земаат предвид работниците и нивните семејства, 
како и економските фактори;

• вклучува соодветни мерки за осигурување ефективна примена на ефективна плата.

Целта на општоприфатената долна граница, под која не е дозволено платите да се намалуваат, го одразува 
ставот дека сите работници – како нивно право – треба да добијат заштита од „прекумерно ниски плати“. 
Меѓутоа, Конвенцијата бр. 131 не предвидува единствена национална минимална плата. Препораката за 
утврдување минимална плата, 1970 година (бр. 135), што ја надополнува Конвенцијата, јасно покажува дека 
поширок опфат може да се постигне „или преку утврдување единствена минимална плата со општа примена 
или преку утврдување серија минимални плати што се применуваат за посебни групи работници“. Со тоа 
што не наметнува единствен модел за сите земји-членки на МОТ, Конвенцијата бр. 131 дозволува постоење 
различни национални околности и различни нивоа на економски и општествен развој.11

9  Општиот преглед на МОТ за 2014 година за системи на минимална плата, став 406.
10 МОТ, Заклучоци на Комисијата за долгорочна дискусија за социјална заштита (трудова заштита), Меѓународна конференција 
за труд, 104-та сесија, Женева 2015 г.
11 Видете МОТ: Извештај на Комисијата за примена на стандарди, Меѓународна конференција за труд, Report of the 
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До крајот на 2015 година, Конвенцијата бр. 131 била ратификувана од 52 земји-членки, вклучувајќи ги 11 
земји од 2000 година.

1.5 Што е вклучено во минимална плата?

Под поимот „плата“ најчесто се подразбира исплата од страна на работодавачот за неговите вработени 
– вклучувајќи вработени редовно, нередовно, привремено, краткорочно или сезонски, како и практиканти 
и стажанти. Оваа поширока дефиниција на поимот „плата“ е дадена во член 1 од Конвенцијата на МОТ за 
заштита на плати, 1949 година (бр. 95):

„...под поимот ’плата‘ се подразбира приход или заработувачка, независно како се означува 
или се пресметува, што може да се изразува преку пари и утврден со заеднички договор или со 
национални закони или прописи, што може да се исплати врз основа писмен или друг договор 
за вработување од страна на работодавачот на вработено лице за работата извршена или што 
треба да се изврши или за дадени услуги или услуги што треба да се дадат“.

Во оваа поширока смисла, поимот „плата“ често е синоним со поими како што се „заработувачка“ или 
„приход“. Тука не се вклучени приходите од самовработување.

Компоненти на плата

Во многу случаи, вкупната плата или заработувачка вклучува различни компоненти, како што се:

• основица;

• годишни бонуси;

• додатоци;

• додатоци во натура;

• плата за продуктивност и работа; 

• надоместоци и премии за нестандардни работни часови или опасна работа.

Фактот дека вкупната плата или приход се состои од различни компоненти доведува до прашањето кои 
компоненти треба да се земат предвид при усогласувањето на минималната плата. Дали минималната плата 
треба да се применува за вкупната заработувачка на работниците – или, пак, треба да се применува само на 
некои нејзини компоненти?

Конвенцијата бр. 131 не укажува експлицитно кои елементи да се вклучат во минималната плата.12 Но, 
потребна е јасност за да може политиките за минимална плата да бидат функционални.

Во некои земји, за целите на минималната плата предвид се зема само основната плата. Во други, пак, вклучени 
се и многу други компоненти на платата. Иако се возможни двете опции, проблем се јавува во случаи кога 
основната плата претставува само многу мал дел од вкупниот приход (во таков случај, минималната плата 
што се применува само на основната плата нема големо значење) или кога компонентите на минималната 
плата останале недефинирани. Во некои земји, каде што нема јасна законска дефиниција што треба да 
вклучува минималната плата, ова прашање најчесто завршува пред суд.

Бруто и нето-плата

Пошироката дефиниција на „плата“ – а истото важи и за „минимална плата“ – генерално се однесува на 
бруто-заработувачката или бруто-приходот. Тоа значи вкупен приход во готовина или во натура исплатен на 
вработените пред работодавачот да ги одбие даноците, придонесите за социјално осигурување и пензиски 

Committee on the Application of Standards, International Labour Conference, 103rd Session, Provisional record 13 part 
one, Geneva 2015.
12  Општиот преглед на МОТ за 2014 година за системи на минимална плата, ст. 19.



11

Водич за политики за минимална плата

шеми, премии за животно осигурување, давачки за синдикат или други обврски на работодавачот. Оттука, 
платите се разликуваат од она што вработените го носат дома, односно она што останува по даноците, 
придонесите за социјално осигурување или други одбитоци.

Тоа треба да се зема предвид кога се оценува способноста на минималната плата да ги покрие потребите на 
работниците и нивните семејства.

1.6 Исплата во натура

Плаќањето во натура е непаричен надоместок што вработениот го прима за извршената работа. Тоа може 
да вклучува: храна, пијалаци, облека, обувки, бесплатно или субвенционирано сместување или транспорт, 
електрична енергија, паркинг, детска градинка, заеми без или со ниска камата или субвенционирани 
хипотеки.

Конвенција на МОТ бр. 95

Конвенцијата на МОТ за заштита на платите, 1949 г. (бр. 95) дозволува „делумна исплата на платата во вид на 
надоместок во натура во индустрии или занимања каде што плаќањето ваков вид надоместок е вообичаено 
или посакувано поради природата на таа индустрија или занимање“ (член 4.1). Во вакви случаи, потребни се 
мерки да се осигури следново:

(а) „ваквите надоместоци се соодветни за лична употреба и корист на работникот или неговото семејство“; 
и

(б) „вредноста што му се припишува на надоместокот е правична и разумна“.

Мора да се има предвид дека плаќањето во натура го ограничува финансискиот приход на работниците. Ова 
мислење е наведено во Системот на национални сметки (СНС 1993):

Приходот во натура може да носи помалку задоволство отколку приходот во готовина бидејќи 
вработените не можат да изберат како ќе го потрошат. Некои од стоките или услугите што им се 
даваат на вработените можат да бидат од различен тип или квалитет од она што вработените најчесто 
го купуваат.13

Потреба за регулатива

Исто така, постои ризик од злоупотреба. Оттука, дури и во оние индустрии или занимања каде што одамна 
е воспоставен овој вид плаќање и работниците добро го примаат, постои потреба од заштитни мерки и 
законодавна заштита.

Тоа може да се направи на различни начини:

• Забрана за плаќање во натура како дел од минималната плата. Во Шпанија, законодавството дозволува 
вклучување на плаќањето во натура во платата до 30%, но го забранува како дел од минималната плата. 
Во Камбоџа, плаќањето во натура не може да се смета како дел од минималната плата.

• Се дозволува максимален процент на платата: Иако никаква конвенција или препорака не утврдуваат 
конкретен праг за плаќање во натура, Комитетот на експерти на МОТ изразува сомневање за плаќањето 
во натура што надминува 50% од платата.14 Повеќето земји имаат пониски прагови, а многу од нив не 
дозволуваат плаќање во натура што надминува 30% од платата.

13 Систем на национални сметки 1993 г., став 7.38.
14  Извештај III на Комитетот на експерти. Општ преглед на извештаите за Конвенцијата за заштита на платата, Конвенција (бр. 95) 
и Препораката (бр. 85).
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• Утврдување максимално ниво: Некои земји назначуваат посебна вредност за надоместоците во натура. 
Во секторот на домашна работа во Швајцарија, храната и сместувањето можат да претставуваат
најмногу 33 ЦХФ дневно. Сличен систем функционира и во Франција.

• Вреднување на плаќањето во натура по набавна вредност или помалку од набавната вредност за
работодавачите: Со цел да се спречат работодавачите да профитираат од провизии од плаќањето
во натура, некои земји експлицитно изјавуваат дека работодавачите не смеат да наплаќаат повеќе од
реалната вредност на обезбедените стоки. Други земји ја користат цената што работникот би ја платил
за производ, услуга или сместување доколку тој/таа би го купиле.

• Ограничување на вредноста на надоместокот во натура на дел од минималната плата: Во Чад и
Сенегал, вредноста на еден оброк е еднаква на еден час сработен за минимална плата.

Придонеси за социјално осигурување

Плаќањата во натура се една компонента од вкупната заработувачка и поради тоа треба да се сметаат како 
дел од вредноста врз која се засноваат придонесите за социјално осигурување. На пример, ако минималната 
плата е 100 долари месечно и 30% се плаќаат во натура, придонесите за социјално осигурување (вработен и 
работодавач) сепак треба да се пресметуваат врз основата од 100 долари (а не на 70 долари).

1.7 Плата според учинок

Плаќањето според учинок се случува кога работниците се плаќаат според сработеното (на пример, број на 
маици или произведени цигли) наместо врз основа на времето поминато на работа.15

Плаќањето според учинок често се користи во одредени индустрии или занимања каде што работата се 
повторува и каде што работниците имаат високо ниво на контрола над резултатите. Такви примери се 
задачи како берење чај, режење овошки, сортирање користени книги, производство на облека или извозени 
километри. Домашните работници и другите надворешни соработници (оние што не работат во просториите 
на работодавачот), исто така, често се плаќаат според учинокот.

Во земјите во развој, работниците што се потпираат на плати според учинок често претставуваат ранлив дел 
од работниците, и многу од нив работат во неформалната економија. Голем број од нив се жени. Платата 
според учинок исто така е честа во текстилната, конфекционерската, чевларската и кожната индустрија, 
но и во глобалните синџири на набавка.

Регулирање на плаќањето според учинок

Во некои услови, плаќањето според учинок може да биде корисно за работодавачите и за вработените. За 
тоа да биде така, начинот на кој се пресметува платата за секое произведено парче или извршена задача 
треба да биде правичен за двете страни: ако платата е премногу ниска, работниците ќе се обесхрабрат и 
ќе работат прекумерно и на крај може да се чувствуваат премногу уморно. Прашањата за безбедноста и 
здравјето на работното место исто така се јавуваат кога, на пример, таксисти треба да работат прекумерни 
часови за да заработат пристојна плата. Доколку стапката не е правична кон работодавачот, претпријатието 
може да пропадне.

За да биде правичен и ефективен, системот за плаќање според учинок треба да биде транспарентен, 
да ги наградува вработените според тешкотијата и квалитетот на нивната работа, и да се осигури дека 
мотивираните работници можат да заработат значително повеќе отколку минималната плата. 

15  Овој дел во голема мера се заснова врз G. Billikopf, Piece-Rate Pay Design, ILO, Forthcoming (2015), and on K. Sankaran, Piece 
Rated Minimum Wages, ILO, Forthcoming.
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Многу земји ја регулираат работата и платата според учинок:

• Во различни земји, законодавството предвидува дека платата според учинок не може да изнесува 
помалку од применливата минимална плата. Во овие земји, работниците што се платени според 
учинок треба да заработуваат најмалку барем колку минималната плата. Ако не заработуваат толку, 
тогаш работодавачот треба да им ја исплати разликата меѓу она што го заработиле и минималната 
плата.

• Во други земји, законодавството предвидува можност за утврдување посебни стапки на минимална 
плата за работниците што заработуваат според учинок врз основа на „стандардна норма“. На пример, 
во државата Мадја Прадеш во Индија, указот за минимална плата според учинок за виткачи на „beedi“ 
(рачно виткани цигари) гарантира минимална неделна плата доколку свиткаат 5.600 „beedi“ неделно. 
Работниците имаат право на тоа ако набавените суровини не се соодветни за да се свитка тој број 
цигари. Сепак, гарантираната минимална плата нема да се исплати доколку работникот по своја вина 
не успеал да свитка 5.600 цигари.

• Во некои земји, работниците платени според учинок мора да добијат „правична плата“. Во 
Обединетото Кралство, плаќањето според учинок може да се користи само во ограничени ситуации, 
кога работодавачот не знае колку часа му се потребни на работникот за работата (на пример, кај некои 
домашни работници). Ако работодавачот ги утврди работните часови и работникот треба да „чукне“ 
картичка на почетокот и на крајот од работното време, тоа се смета за работа платена според работни 
часови, а не работа според остварена норма (видете Поле 2 подолу).

Поле 2.
Правична плата за работници платени според учинок во Обединетото Кралство

Работодавачите имаат обврска да го спроведат следниов метод:

Треба да се открие просечниот број задачи или парчиња што треба да се завршат за еден час; на пример, 
работниците треба да произведат просечно 12 маички за еден час.

Тој број се дели со 1,2 за да не бидат новите вработени во понеповолна ситуација ако не се брзи како 
другите; во нашиот пример се дели 12 маички со 1,2, што е еднакво на 10 произведени маички.

Минималниот надоместок за еден час се дели со тој број за да се добие правичната стапка за секое 
произведено парче. Ако стапката на минималната плата е 6,70 фунти, работниците мора да бидат 
платени најмалку 67 пени за една маичка што ќе ја произведат (6,70 фунти поделено со 10).16

1.8 Плаќање според час или месечно?

Начелно, минималната плата може да утврди за час, седмица, месец, или кој било друг период.

Белгија, Естонија, Франција, Луксембург, Малезија, Романија и Украина предвидуваат и месечна минимална 
плата и минимална плата исплатена според сработен час. Спротивно на тоа, Обединетото Кралство и 
Соединетите Американски Држави предвидуваат минимална плата само на часовно ниво, а Малта има само 
седмична минимална плата. 

Различните единици за пресметка на минимална плата имаат предности и недостатоци.

Доколку се утврди стапка на месечно, седмично или дневно ниво, работниците треба да бидат исплатени 
во замена за нормални часови на работа на вработен со полно работно време, како што е утврдено во 
трудовото законодавство на земјата. Плаќањето за прекувремена работа треба да биде исклучено од 

16  https://www.gov.uk/minimum-wage-different-types-work/paid-per-task-or-piece-of-work-done 
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пресметките на минималната плата. Доколку работникот треба да работи прекувремено за да го добие 
законскиот минимум, тоа е форма на неусогласеност. За работниците со скратено работно време, износот 
на минималната плата треба да биде пропорционален на нивните работни часови.

Минималната плата по час го олеснува еднаквиот третман на работниците со полно и со половина работно 
време преку обезбедување дополнителни информации за работниците и за работодавачите. Минималната 
плата по час особено е значајна за одредени категории работници што се во ситуација на делумна законска 
опфатеност – тие се опфатени со законодавството за минимална плата, но не со одредбите за работно 
време.

Ова најчесто е случај со домашните работници, 56,6% од нив се исклучени од границите на работното време 
ширум светот.17 Тоа значи дека тие немаат заштита од премногу работни часови или право на плата според 
одработените часови што ја надминуваат стандардната работна седмица за работници што се опфатени во 
законодавството.

Некои земји утврдиле повисока минимална плата по час за работници што работат помалку часови. Во Јужна 
Африка, на пример, стапките по час за работници што работат помалку од 27 часа седмично се повисоки.

17 ILO (2013). Domestic workers across the world: Global and regional statistics and the extent of legal protection, (Geneva, ILO).
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Резиме

Системите на минимална плата ширум светот се различни и можни се многу пристапи во зависност од 
потребите и изборите на поединечни земји.

Некои земји имаат само една минимална плата што се применува за сите вработени во земјата; други имаат 
повеќе стапки за минимална плата според сектор на дејност, занимање или географски регион.

• Некои системи се полесни за работење, комуницирање и спроведување, но нудат помал опсег за 
земање предвид на посебните околности на различни региони или сектори во рамките на една земја. 

• Посложени системи можат подобро да бидат „скроени“ според конкретните околности на различни 
сектори или региони, но бараат поголем институционален капацитет. Системи што се прекумерно 
сложени ја губат својата ефективност и, во некои случаи, можат да се мешаат со колективното 
договарање меѓу работниците и работодавачите. 

Треба да се осигури усогласеност со принципот на еднаква плата за работа со еднаква вредност, особено 
кога минималната плата е утврдена според категоријата на секторот или занимањето. На пример, може 
да има дискриминација кога минималната плата е систематски пониска во секторите каде што доминираат 
жени. Слично, важно е да се избегне дискриминација во плата кај работници-мигранти и работници со 
попречености.

Исто така, постои врска меѓу еднаквата плата за работа со еднаква вредност и постоењето намалена 
минимална плата во некои земји што се применува на млади работници под одредена возраст, утврдена со 
цел да се олесни нивниот влез на пазарот на труд.

Во контекст на посебните околности и цели на политиките на секоја земја, се препорачува минималната 
плата да биде „онолку сложена колку што е потребно, и онолку едноставна колку што е можно“, и да се 
избегне диференцијација меѓу различни групи работници што не се заснова врз објективни и валидни 
причини, како што се образовни цели, работно искуство или вештини. Системите за минимална плата, исто 
така, треба да остават простор за утврдување на платата преку колективно договарање.
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2.1 Логиката зад различни системи на минимална плата

Системите на минимална плата се движат од многу едноставни системи, кои утврдуваат единствена стапка 
што се применува во цела земја, до многу сложени системи што утврдуваат повеќе различни стапки во 
зависност од секторот на дејноста, занимањето, географскиот регион и/или големината на претпријатието, 
меѓу другото. Секој пристап има посебна логика зад себе и ги отсликува размислувањата на креаторите на 
политиките додека ги создавале тие политики.

Национални и регионални стапки

Националната минимална плата – што има само една стапка применлива за сите работници на земјата 
– се заснова врз идејата дека секој работник има еднакви права на иста заштита на плата. Единствена 
минимална плата исто така се поврзува со идејата за задоволување на потребите на работниците и нивните 
семејства, што ќе биде иста, независно од секторот на дејноста или големината на претпријатието каде што 
работат.

Меѓутоа, цената на стоките и услугите може значително да се разликува меѓу региони во иста држава. 
Исто така, некои земји можат да имаат регионални разлики на пазарот на труд, со динамични економии 
и ниска стапка на невработеност во некои делови на земјата и помалку динамични области со повисока 
невработеност во други делови.

Некои големи земји, како што се Бразил, Руската Федерација или САД, ја комбинираат долната граница за 
национална минимална плата со можност да се постават повисоки регионални стапки.

Разлики меѓу сектори и занимања

Други системи на минимална плата се структурирани со цел да ги штитат работниците преку комбинација 
на колективни договори и законска минимална плата во ниско платените сектори или дејности каде што 
нема колективно договарање. Резултатот на тоа најчесто е систем на минимална плата по сектори на 
дејности, а понекогаш занимања, со многу специфични стапки, земајќи ги предвид економските фактори 
карактеристични за секторите. Таков е примерот во Индија, каде што постојат голем број различни стапки за 
„резервирани“ занимања, како и во Јужна Африка. Во некои земји, овие системи се надополнети со општа 
стапка што се применува во општи дејности, како што е во Костарика.

Еден предизвик со сложените системи е дека треба да се почитува начелото еднаква плата за работа со 
еднаква вредност (видете дел 2.4). На пример, во случаите каде што минималните плати по сектори и/или 
занимања се утврдени пониско од националната минимална плата, тоа може да претставува прекршување 
на принципите врз кои се заснова Конвенцијата за дискриминација (вработување и занимање), 1958 г. (бр. 
111) Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111).

Други разлики

Во некои системи може да постои разлика во минималната плата за различни групи од населението, или во 
зависност од големината на претпријатијата.

 Дознајте повеќе за стапките на минимална плата според големината на претпријатието:

Диференцијацијата на минималната плата според големина на претпријатие може да изгледа привлечно, 
но, исто така, има практични пречки. Кога зависи од бројот на вработени, доколку претпријатието треба 
да вработи дополнителен работник и со тоа да премине во категорија на повисока минимална плата, 
тоа може да ги зголеми трошоците за работна многу сила над трошоците за дополнителниот работник. 
Затоа, работодавачот може да одлучи да не вработи нов работник, туку да го зголеми прекувременото 
работно време или, пак, да се одлучи за сомнителна форма на договор што не би барала дополнително 
пријавување промена на големината на претпријатието.
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Тоа, исто така, може да претставува мотив за поголемите претпријатија да создаваат помали 
„сателитски“ претпријатија за да ја искористат пониската минимална плата. За да се излезе во пресрет 
на потенцијално помалиот капацитет на малите и средните претпријатија да платат и да го ублажат 
ефектот што би можела да го предизвика посебна стапка за минимална плата, некои земји воспоставиле 
постепен пристап. Овој пристап прво воведува пониска минимална плата, но таа постепено се зголемува 
со текот на времето додека не се изедначи со постојната општа, или национална, минимална плата.

 

Поле 1.
Образложение за секој вид систем на минимална плата

Национална. Секој работник има право на иста минимална плата, и работниците и нивните семејства имаат 
исти потреби, независно од секторот на работа.

Регионална. Постојат значителни регионални разлики во трошоците за живот, економскиот развој и 
ситуацијата на пазарот на труд во рамките на една земја.

Секторска. Некои сектори имаат повисока просечна продуктивност и „капацитет да платат“ отколку други 
сектори, и можат да си дозволат повисока минимална плата.

Според занимање. Одредени занимања бараат повеќе вештини од други и работниците во овие занимања 
имаат повисоко ниво на продуктивност.

Големина на претпријатие. Помалите претпријатија имаат пониска продуктивност и, следствено, понизок 
просечен капацитет да платат.

Население. Висока општа минимална плата може да биде пречка за вработувањето членови на одредени 
групи, како што се млади работници, практиканти или работници со попречености.

2.2 Нека биде едноставно

Околу половина од земјите спроведуваат едноставни системи на национална и/или регионална минимална 
плата. Едноставните системи се предоминантни во развиените земји, Централна Европа и Јужна Америка.

 Научете повеќе за едноставните системи.

Целта на едноставните системи за минимална плата е да утврди ефективна долна граница на плата. 
Една предност е дека утврдувањето почетна стапка и последователните приспособувања може да 
бидат врз основа на релативно едноставни збирни информации и макроекономски податоци. Телото 
што ги утврдува платите може да ги обработи и да ги анализира овие информации, а тоа тело може да 
биде национална трипартитна комисија за минимална плата, со поддршка на технички секретаријат 
што обезбедува извештаи и основна статистика.

Друга предност на едноставните системи за минимална плата е леснотијата со која применливите стапки 
може да се соопштуваат и да се дистрибуираат. Кога земјата има национална минимална плата, за секој 
работник е полесно да знае која е соодветната стапка. Дистрибуцијата, исто така, е поедноставна кога 
земјите со национална минимална плата вршат редовни приспособувања како што е, на пример, во 
исто време секоја година.

Трето, едноставните системи за минимална плата полесно се следат (мониторираат). Трудовите 
инспектори треба само да ја земат предвид платата исплатена во однос на одработеното време – и 
таа вредност да ја споредат со единствената стапка на минималната плата. Исто така, утврдувањето 
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единствена минимална плата ја поедноставува процената на неусогласеноста преку анкети на 
домаќинства, бидејќи единствената стапка се применува за сите вработени.

Меѓутоа, националната минимална плата дава јасно упатување за најниското ниво на скалата на 
плати. Дополнителните механизми за плата, особено колективното договарање, начелно, се потребни 
за да се утврди структурата на платата на работниците над најниското ниво на плата. Во земјите со 
слаби институции на пазарот на труд (односно, слабо вклучување во синдикати и ограничен опфат 
на колективното договарање), едноставните системи за минимална плата понекогаш се сметаат за 
недоволни за да генерираат правична дистрибуција на плати.

Другата половина земји спроведуваат посложени системи со повеќе стапки врз основа на регион, 
индустрија и/или занимање.18 Посложените системи претежно се доминантни во Африка, Азија, 
Централна Америка и на Карибите.

 Научете повеќе за сложените системи.

Посложените системи на минимална плата утврдуваат повеќе долни граници за плата. На тој начин, тие 
не само што утврдуваат апсолутна долна граница, туку и релативна структура меѓу различни стапки. 
Во отсуство на колективно договарање, сложените системи можат да понудат можност за поставување 
повисока долна граница за плата во сектори или индустрии што имаат повисок „капацитет да платат“.

Сепак, комисиите за плата или советите за плата, кои ги утврдуваат и ги приспособуваат овие нивоа 
на минимална плата, не бараат само информации на национално ниво, туку бараат и поконкретни 
информации релевантни за одредени сектори, занимања, региони или други подгрупи. Спроведувањето 
на сложените системи на минимална плата претставува информациски и комуникациски предизвик. 
Како резултат на тоа, работниците, работодавачите, па дури и трудовите инспектори може да не знаат 
која стапка се применува, што остава простор за сомнеж и конфликт.

Сложените системи, исто така, се во интеракција со колективното договарање на различни начини. Онаму 
каде што минималната плата поставува сложена мрежа од стапки за плата за различни индустрии преку 
трипартитни преговори, тоа може да претставува некаков хибрид меѓу традиционалното утврдување 
минимална плата и колективното договарање, и можеби посреднички чекор кон автономно колективно 
договарање меѓу социјалните партнери. Онаму каде што колективното договарање е слабо и/или 
минималната плата е единствената патека за преговарање за плата, минималната плата понекогаш е 
„преоптоварена“ со поамбициозни цели. Во најекстремни случаи, ваквиот систем станува замена за 
колективното договарање – го истиснува и го одложува неговиот развој.

Сложените системи треба повремено да се ревидираат и да се модифицираат. На пример, системите 
што имаат детални занимања мора да ги отстранат оние што станале застарени и да вклучат други 
што се појавиле. Во некои случаи, процесот на ревидирање е толку бавен што постојните системи за 
минимална плата стануваат застарени.

Независно од тоа каков систем постои, вниманието треба да се насочи кон тоа да се задржи нивото на 
сложеност со кое може да се управува, имајќи ги предвид институционалните капацитети на земјата, 
квалитетот на статистиката за плата и капацитетите за извршување на трудовата администрација.

Кога нивото на посакувана сложеност ги надминува капацитетите на земјата, минималната плата слабее 
како ефективен инструмент за социјална заштита и политики за плата.

Еден преглед на минималната плата во земјите во развој заклучува дека, на пример, „подобро е да се дизајнира 
едноставен систем што сите добро го разбираат, наместо да се обиде целосно да се адресираат хетерогените 
потреби на работната сила“.19

18  ILO Working Conditions Laws Report 2012, p. 61.
19  Cunningham, W. 2007. Minimum wages and social policy: Lessons from developing countries (Washington, DC, World Bank).
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Разлики меѓу сложените и едноставните системи:

Едноставни системи Сложени системи

Утврдување и приспособување на нивото: Утврдување и приспособување на нивото:

  Само едно (или неколку) ниво(а) за утврдување, 
игнорирајќи ја хетерогеноста на различни 
сектори, региони, итн.

  Национално репрезентативни податоци што 
можат да го информираат социјалниот дијалог 
на нивото. 

Кој ја утврдува?
Еден трипартитен совет би можел да ги разгледува 
националните податоци за една национална минимална 
плата.

Кој ја добива?
Општа или минимална плата начелно обезбедува 
долна граница за сите вработени. 

Како се спроведува и следи?
  Полесно е за работодавачите и за работниците 

да го знаат нивото. 
  Полесно се соопштува нивото. 
  Лесно се следи користејќи податоци од анкетата 

на домаќинства. 
  Полесно е трудовите инспектори да го познаваат 

нивото. 

Каква е интеракцијата со колективното 
договарање?
Минималната плата обезбедува долна граница за 
најниско платените, а со колективно договарање 
се утврдува платата за оние над минимумот.

  Да се утврдат повеќе нивоа, посебно создадени 
за поединечните околности на секој сектор, 
занимање, итн. 

  Потребни се податоци со доволна големина на 
примерокот за да биде информативна на ниво 
на сектор и/или занимање.

Кој ја утврдува?
Еден трипартитен совет би можел да ги разгледува 
националните податоци за една национална 
минимална плата.

Кој ја добива?
Општа или минимална плата начелно обезбедува 
долна граница за сите вработени.

Како се спроведува и следи?
  Полесно е за работодавачите и за работниците 

да го знаат нивото. 
  Полесно се соопштува нивото. 
  Лесно се следи користејќи податоци од анкетата 

на домаќинства. 
  Полесно е трудовите инспектори да го познаваат 

нивото. 

Каква е интеракцијата со колективното 
договарање?
Минималната плата обезбедува долна граница за 
најниско платените, а со колективно договарање 
се утврдува платата за оние над минимумот.

2.3 Реформирање на системите на минимална плата

Едноставните и сложените системи на минимална плата не се добри или лоши сами по себе. Нивното 
оценување ќе зависи од тоа колку тие се ефективни во практиката и дали ѝ служат на оригиналната намена. 
Сложеноста може да функционира добро во некои земји – најчесто во оние со силни социјални партнери и 
јавни институции – или полошо во други.

Системите на минимална плата често еволуираат и се менуваат со текот на времето. Некои системи на 
минимална плата станале посложени, тешки за управување и помалку ефективни како основна граница за 
заштита. Тоа понекогаш ги натерало земјите да ги поедностават своите системи за минимална плата.

Пред да се впуштат по оваа патека, креаторите на политиките треба внимателно треба да ги разгледаат 
потенцијалните последици. Независно кои се ограничувањата, постојниот систем на минимална плата 
може да игра значајна улога во утврдувањето на платата за значителен дел од работната сила. Ненадејното 
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укинување на сложен систем – негова замена со поедноставен систем – може да доведе до несакан вакуум, 
особено кога колективното договарање е слабо.

Оттука, постепен пристап кон промената може да биде побезболен. Централен елемент на реформскиот 
процес е консултацијата со социјалните партнери – тие не само што најдобро ги познаваат тие прашања, 
туку тие, исто така, се клучни актери во спроведувањето на промените. Нивната вклученост во процесот 
на промена не само што ја зголемува сопственоста на резултатот, туку, исто така, помага да се стигне до 
поефективен систем на минимална плата.

Следниве примери ја илустрираат еволуцијата на некои системи на минимална плата, во една или друга 
насока.

Примери:

 Бразил – од регионална до национална, до комбинација на национална и регионална стапка 

Кога Бразил ја воведе минималната плата во 1940 година, имаше 14 различни нивоа по региони. 
Овие различни стапки се обидоа да ги земат предвид значајните разлики во трошоците за живот меѓу 
регионите, како и разликите во нивоата на економски развој и пазарот на труд. До 1963 година, бројот 
на регионални минимални плати се зголеми на 39. 

По тоа, се чувствуваше дека секој работник во Бразил треба да ја добие истата заштита со минимална 
плата. Ова гледиште преовладеа, процесот се врати во спротивна насока, со прогресивна консолидација 
кон помал број стапки. До 1984 година, во Бразил имаше една национална минимална плата. Меѓутоа, 
ова ниво испадна ниско во поразвиениот југоисточен регион на земјата, додека, пак, тоа беше високо 
во однос на просечните плати во североисточните региони. 

Поради таа причина, од 2000 година, на секоја држава ѝ е дозволено автономно да ја утврдува својата 
минимална плата над националното ниво, со обврска да се почитува законот за фискална одговорност. 
Законот за фискална одговорност воведен во 2000 година имал цел да ги насочи властите (федерални, 
регионални и општински) да применуваат претпазливи фискални политики. Додека малку држави 
ја усвоија оваа алтернатива (само пет во 2015 година), сите што го направија тоа се сместени во 
поразвиениот југоисточен дел, каде што се наоѓаат најдинамичните индустрии и највисоките плати. 
Разликата меѓу најниската регионална стапка и националната минимална плата се движи од 12% 
повисоко од националната минимална плата во Сао Паоло до 35% повисока во Парана. 

Регионалните минимални плати исто така утврдуваат стапки по категорија. На пример, во Парана 
постојат четири различни стапки за земјоделски и сточарски активности, услуги и трговија, индустриско 
производство и полуквалификувани технички работници; во Рио де Жанеиро има девет нивоа; во Рио 
Гранде четири, а во Сао Паоло три. 

  Костарика – од 520 до 23 стапки 

Костарика воведе минимална плата во 1933 година, воведувајќи минимална плата по ден, што се развила 
на кантонско ниво, а потоа и на ниво на провинции. Системот бил структуриран по сектори на дејност 
или занимање, но, исто така, вклучувал разлики според регион, големина на претпријатие (утврдено 
преку износот на продажба) и ниво на вештини. И покрај некое првично поедноставување во 1960-тите 
години, системот на минимална плата се обидувал да опфати колку што е можно повеќе занимања со 
посебни минимални плати. Указот за плата од 1987 година вклучувал 520 посебни минимални плати. 

Системот на минимална плата станал навистина тежок за управување. Затоа, Националниот совет за 
плати започнал со процес на поедноставување преку спојување слични занимања и до 1992 година 
бројот се намалил на 72 минимални плати. Процесот на поедноставување продолжил и до 1997 година, 
секторската димензија била отстранета и системот главно се засновал врз ниво на вештини и некои 
конкретни занимања (како домашна работа). Бројот на стапки бил намален на 23. 



21

Водич за политики за минимална плата

Сржта на системот сега се состои од минимални плати утврдени за неквалификувани, полуквалификувани, 
квалификувани и специјализирани работници, плус пет дополнителни стапки во зависност од нивото 
на образование. Минималната плата што се применува за неквалификувани работници што не се 
опфатени од конкретна стапка е позната како „salario minimo minimorum“ и служи како долна граница 
за плата, под која не може да се утврди ниту една плата, со исклучок на домашната работа за која има 
посебна и пониска професионална минимална плата.

 Другите детали што ги обезбедува системот на минимална плата ги нагласуваат и делумно ги 
надоместуваат слабостите на трудовите институции, со ниско ниво на организирање во синдикати во 
приватниот сектор и многу ограничен опфат на колективното договарање.

Костарика: for the historical reference, see Rojas and Murillo (1997) “Minimum wage fixing in Costa 
Rica”, labour law and labour relations briefing note nº 10, ILO, Geneva. For the present system, see Trejos 
(2014) “Costa Rica: un esfuerzo para mejorar la aplicación de los salaries mínimos”, in Marinakis (2014) 
Incumplimiento con el salario mínimo en América Latina, ILO, Santiago.

  Ирска – комбинирана секторска и национална стапка 
Ирска воведе минимални плати на почетокот од XX век преку основање Заеднички работни комисии 
(ЗРК). Тоа се „законски тела што ја утврдуваат минималната плата и условите за вработување кај ниско 
платените вработувања каде што колективното договарање е слабо развиено“. Овие комисии издаваат 
укази што ги регулираат минималната плата и условите за вработување. 

Покрај земјоделскиот сектор, сите комисии регулираат потсектори или посебни занимања 
(професионално чистење, адвокатски службеници, фризери...) и опфаќаат меѓу 9% и 25% од вкупното 
вработување. Тие се состојат од 6 до 15 репрезентативни организации на работодавачи и работници 
(во еднаков процент) и неколкумина независни членови. Бројот на ЗРК варира со текот на времето, и до 
2013 година останале 10. 

Во 2000 година беше воведена минималната плата, со што се прошири заштитата со минимална плата на 
сите вработени (а не само оние вклучени во колективно договарање и ЗРК), но, исто така, релевантноста 
на системот на ЗРК е доведена во прашање. За да се оцени нејзината релевантност, Комисијата за 
работни односи доби задача да нарача ревидирање во 2005 година и препорача ЗРК да се задржат, 
иако подлежат на проверка и можна рационализација. Делумно поради тоа што ЗРК не ја регулирале 
само минималната плата, работниците можат да изгубат други права и заштити (прекувремена работа, 
надоместоци за работење во смени, пензија, боледување) доколку би биле укинати ЗРК. 

Поедноставувањето на постојните ЗРК било предмет на консултативен процес, вклучувајќи поднесоци 
од социјалните партнери: конечните резултати беа објавени во извештајот поднесен до Судот за работни 
односи. Процесот на ревизија резултираше со укинување на два ЗРК и измени и дополнувања на указот 
за основање издаден од страна на другите осум ЗРК. Крајниот резултат е систем што обезбедува 
основна сигурносна мрежа за сите работници и ЗРК со кои се уредуваат посебните услови за работа за 
индивидуални потсектори. 

Ирска: O’Sullivan, M. and Wallace, J. (2011) ‘Minimum labour standards in a social partnership system: the 
persistence of the Irish variant of Wages Councils’ in Industrial Relations Journal, Vol. 42, No. 1, pp. 18-35. 

Ibid. Авторите наведуваат: „Широкиот диспаритет на овие бројки е одраз на незадоволителната 
ситуација дека не се достапни прецизни податоци за тековниот број работници опфатени со системот 
на ЗТК, и никој не е одговорен за обезбедување податоци за опфатеноста“. 

- Закон за индустриски односи 2012 година. Преглед на Заеднички трудови комитети. Овластена од 
страна на Судот за работни односи. Дел 11, Закон за индустриски односи 2011 година. Спроведена од 
страна на Janet Хјуз, април 2013 година. 
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2.4 Еднаква плата за работа со еднаква вредност 

Некои земји поставиле пониски стапки за минимална плата за некои групи работници, како што се младите 
лица или лицата со попречености. Различните минимални плати по сектори или занаети, индиректно, може 
да доведе до пониска минимална плата за работници со различни карактеристики, на пример, кога стапките 
се пониски во занимање или сектори каде што доминираат жените или работниците-мигранти.

Кога се утврдуваат различни минимални плати, треба да се почитува принципот на еднаква плата за работа 
со еднаква вредност.

Конвенцијата за еднакви примања, 1951 г. (бр. 100) го наведува принципот на еднаква плата за мажи и жени 
работници за работа со еднаква вредност. Став 2 (а) од Препораката за еднакви примања, 1951 година 
(бр. 90) повикува на примена, колку што е можно побрзо, на овој принцип при утврдувањето на стапките 
на минималната и други плати во индустрии и услуги каде што таквите стапки се утврдени во согласност со 
јавните власти.

Конвенцијата бр. 111 има поширок делокруг и има цел да се елиминира секоја дискриминација во однос 
на вработување и занимање, независно дали врз основа на пол, раса, боја, религија, политичко мислење, 
национално или социјално потекло, или друг критериум утврден од страна на државите-членки на 
Конвенцијата.

Еднаква плата за работа со еднаква вредност

Принципот еднаква плата за работа со еднаква вредност, како што е утврден во Преамбулата на Уставот 
на МОТ, не е ист како еднаква плата за еднаква работа. Еднаква плата за еднаква работа ја ограничува 
примената на принципот за еднаква плата што ја вршат две лица во истата област на активност и во истото 
претпријатие.

Концептот на еднаква плата за работа со еднаква вредност е поширок и опфаќа случаи кога мажите и 
жените извршуваат различна работа. За да се утврди дали различни видови работа имаат иста вредност, 
тие можат да се оценат преку метод за оценување работно место (видете Еднаква плата – Водич на МОТ за 
детален опис).

На пример, некои работни места што се споредуваат во контекст на оценување еднаква плата за работа со 
еднаква вредност вклучуваат: угостители и чистачи (најчесто жени) со градинари и возачи (најчесто мажи); 
менаџери за социјални прашања (најчесто жени) со инженери (најчесто мажи); стјуардеси (најчесто жени) со 
пилоти и механичари (најчесто мажи). 

Минималните плати во секторите или занимањата каде што се доминантни жени често се пониски 
отколку онаму каде што се доминантни мажи. Ова делумно може да се објасни со недостигот на нивни 
претставници во процесот на договарање, но, исто така, и со општествените норми и тенденцијата да се 
потценува женската работа.20

2.5 Подминимални плати за млади лица и практиканти

Млади лица

Голем број земји донеле намалена минимална плата под одредена возраст, или повеќе стапки за 
подминимални плати за млади лица на различна возраст. Ваквите пониски стапки најчесто се утврдуваат со 
цел да се олесни нивниот влез на пазарот на труд.

Критичарите на подминимална плата главно се засегнати со можната дискриминација на младите лица, кои 
систематски немаат помала продуктивност.

20   ILO General Survey on minimum wage systems (2014). 
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На тој начин може да се објасни зошто значителен број земји ги отстраниле или го ограничиле делокругот на 
одредбите што ја утврдуваат минималната плата за младите лица. Во Словенија, на пример, оваа реформа 
беше донесена во согласност со законодавството за еднаквост на третманот и заштита од дискриминација.21

Пробен период и практиканти или стажанти

Разни земји воспоставиле намалена минимална плата за пробен период по вработувањето на работникот. 
Тоа може да се направи наместо диференцирани стапки на минимална плата за млади лица, со цел да се 
надомести за потенцијалната пониска продуктивност на нововработените лица. Соодветно на тоа, пониската 
минимална плата се однесува на ограничен период за сите работници, независно од возраста.

Други земји поставуваат минимална плата за практиканти или стажанти. Образложението тука е поврзано со 
недостигот на искуство – и, оттука, пониска продуктивност – и фактот дека во замена за пониската плата се 
стекнува обука. Во ваквите шеми, лицата опфатени со договори за практиканство или стажирање можат да 
примаат пониска стапка само кога добиваат конкретна обука во текот на работното време.

Во практиката, употребата на диференцирани стапки за практиканти или стажанти се разликува во секоја 
земја. Во некои, тие имаат право на цела минимална плата. Во други, тие имаат право да заработуваат 
целосна минимална плата по одреден период. Меѓутоа, во многу земји, националното законодавство 
предвидува стажантите/практикантите да добијат одреден надоместок или обесштетување. Тоа често се 
изразува како процент од применливата минимална плата, на пример, 90% во Бугарија, 60% во Парагвај и 
75% на Филипините.22

2.6 Подминимална плата за работници-мигранти

Одредени земји имаат посебни стапки за минимална плата за работници-мигранти. Во некои случаи, стапки 
за подминимални плати се оправдуваат врз основа на исплати во натура, особено во секторот на домашна 
работа (видете глава за домашна работа и плаќање во натура).

Во други случаи, додека посебна минимална плата можеби нема да се утврди експлицитно за работници-
мигранти, мигрантите може да бидат значително повеќе претставени во секторите со најниски минимални 
плати. Во двата случаи постои стравување за потенцијално прекршување на принципот еднаква плата за 
работа со еднаква вредност.

Во член 25.1 од Меѓународната конференција за заштита на правата на сите работници-мигранти и за нивните 
семејства, донесена од страна на Генералното собрание на Обединетите нации, се признава правото на сите 
работници-мигранти да уживаат ист третман како оној што се применува за државјаните на државата каде 
што се вработени во однос на надоместокот.

Мултилатералната рамка на МОТ за трудова миграција, 2006 г., потврдува дека сите меѓународни трудови 
стандарди се применуваат за работниците-мигранти, освен ако не е поинаку наведено, и дава јасно 
упатување на Конвенцијата бр. 131. Понатаму, според член 6 од Конвенцијата за миграција за вработување 
(ревидирана), 1949 г. (бр. 97), 315 земји што ја ратификувале Конвенцијата мора да применат третман за 
мигрантите во согласност со законите на нивната територија, што не ги става во понеповолна состојба 
отколку државјаните на одредена земја во однос на примањата, онолку колку што е уредено со законот или 
прописите, или подлежат на контрола на административните власти.23 (За повеќе информации, видете Општ 
преглед на системите за минимална плата (2014 г.), Глава 4, дел 5.4.)

21 ILO General Survey on minimum wage systems (2014).
22 За повеќе информации, видете General Survey on minimum wage systems (2014), глава 4, дел 5.3.
23 ILO General Survey on minimum wage systems (2014), pp. 95-96.
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2.7 Подминимални плати за работници со попречености

Лицата со попречености се приближно една милијарда, или 15% од светското население. Околу 80% се 
на работоспособна возраст. Лицата со попречености, особено жените со попречености, се соочуваат со 
огромни физички и информациски бариери и предрасуди за еднакви можности во светот на работата. Во 
споредба со лицата без попречености, тие се соочуваат со повисоки стапки на невработеност и економска 
неактивност и се изложени на поголем ризик од недоволна социјална заштита.

Еднаква плата за работа со еднаква вредност

Принципот на еднаквост на можности и третман на лицата со попречености и други работници е утврден 
во Конвенцијата на МОТ за стручна рехабилитација и вработување (инвалидни лица), 1983 г. (бр. 159), и 
Препораката за стручна рехабилитација и вработување (инвалидни лица), 1983 (бр. 168). Во став 10 од 
Препораката бр. 168 се предвидува дека треба да се преземат мерки за унапредување можности за 
вработување на лицата со попречености што се во согласност со стандардите за вработување и плата 
применливи општо за работниците.

Понатаму, Конвенцијата на Обединетите нации за правата на лицата со попречености од 2006 година, 
во член 27 предвидува дека земјите-членки ќе го обезбедуваат и ќе го унапредуваат остварувањето на 
правото на вработување на лицата со попречености. Тие треба да преземат чекори за заштита на лицата 
со попречености да уживаат, на еднаква основа како и другите, правични и поволни услови на работа, 
вклучувајќи еднакви можности и еднакви примања за работа со еднаква вредност.24

Минимална плата, квоти за вработување и субвенции на плата

Земјите во светот затоа донесуваат законодавство против дискриминација што ги штити правата на работа 
на лицата со попречености. Сепак, овие одредби против дискриминација не осигуруваат секогаш дека 
минималните плати се исти.

Во некои земји може да се утврдат пониски стапки за одредени работници со попречености. Ова најчесто се 
прави со цел да се унапреди вработувањето работници со намалена продуктивност.

• Во Нов Зеланд, на пример, работодавачите можат да се пријават во трудова инспекција за дозвола 
за изземање доколку работникот и работодавачот заеднички се согласат дека постои добра причина 
зошто работникот треба да биде платен помалку од минималната плата. Трудовата инспекција 
издава изземање од минимална плата доколку сметаат дека е разумно и соодветно така да постапи и 
попреченоста навистина ги спречува работниците да заработат минимална плата. 

• Во САД, законот ги овластува работодавачите, откако ќе добијат сертификат од Одделението за плата 
и работни часови, да исплатат помалку од федерална минимална плата на работници со попречености 
за извршената работа. Фактот дека работникот е со попречености не е сам по себе доволен за да 
гарантира исплата на подминимална плата доколку неговата/нејзината продуктивност за работата не 
е намалена. 

Во некои земји, пониските минимални плати се сметаат за форма на дискриминација, а работниците со 
попречености имаат право на иста минимална плата.

• Во Обединетото Кралство, на пример, работниците со попречености имаат право на иста национална 
минимална плата. 

• Во Франција, пониската плата за иста или слична работа се казнува како форма на дискриминација, 
а работниците со попречености имаат право на национална минимална плата. Работниците со 
попречености можат да го пријават обемот на нивната намалена продуктивност, давајќи им право на 

24 Дел адаптиран од ILO: General Survey on minimum wage systems (2014), pp. 97-98.
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работодавачите да се стекнат со субвенции на плата од државата. Претпријатијата со повеќе од 20 
работници во Франција се обврзани да имаат најмалку 6% работници со попречености меѓу нивните 
работници. 

  Дознајте повеќе за „Попречености и работа“ во МОТ 

  Data on labour force status of persons with disabilities
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Глава 3 – Кој ја утврдува минималната плата?

Содржина
 

 Страница

Резиме ......................................................................................................................................................................27

3.1 Консултации и директно учество на социјалните партнери .......................................................................28

3.2 Минимална плата преку колективно договарање ........................................................................................29

3.3 Законска минимална плата .............................................................................................................................31

3.4. Независни експерти и заводи за статистика ................................................................................................33

Резиме

Минималната плата може да се утврди на различни начини, вклучително давање сила на закон на одредбите 
од колективните договори.25

Колективното договарање може да биде средство за утврдување минимална плата. Сепак, има само неколку 
земји што единствено се потпираат на колективното договарање за утврдување на минималната плата. Тоа 
се земји каде што повеќе од 90% од вработените се опфатени со колективни договори. Во повеќето земји, 
опфатот на колективното договарање е недоволно за да обезбеди заштита на минималните стандарди за 
мнозинството работници. Во многу земји, владите донеле законска минимална плата покрај договореното 
преку колективните договори.

Кај законската минимална плата, владите треба многу да се потрудат да обезбедат целосни консултации 
и, онолку колку што е можно, директно учество, врз основа на еднаквост, на социјалните партнери во 
воспоставувањето и функционирањето на системите за минимална плата.

За да бидат ефективни, ваквите консултации треба да се спроведуваат во контекст на отворен социјален 
дијалог и тоа пред да донесат одлука јавните власти.

Иако владите и организациите на работодавачите и на работниците може да имаат различни гледишта 
за некои прашања, социјалниот дијалог е признание дека постои заеднички интерес за благосостојбата 
на претпријатијата и на работниците и нивните семејства. Исто така, преку него, креаторите на политики 
добиваат значајни информации за создавање ефективни политики, ја подобрува можноста за создавање 
сопственост и, оттука, ефективна реализација, и ги унапредува социјалниот и индустрискиот мир и 
стабилноста преку минимизирање на недоразбирањата и тензиите.

Независните експерти што ги претставуваат општите интереси на земјата, како и националните заводи 
за статистика, играат значајна улога. Доволно ресурси треба да се посветат на собирањето статистички и 
други релевантни податоци за платите, а организациите на работниците и на работодавачите треба да имаат 
пристап до релевантни информации како основа за формулирање на нивните ставови. 

25 Препораката за утврдување минимална плата, 1970 година (бр. 135).
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3.1 Консултации и директно учество на социјалните партнери

Социјални партнери во целосна консултација

Независно од машинеријата,26 владите треба многу да се заложат да воспостават и да одржуваат услови 
за соодветен социјален дијалог, процес што ги зголемува шансите минималната плата да одговара на 
потребите на разните страни и да придонесе за национален развој.27

Принципот на целосни консултации со социјалните партнери во утврдувањето, функционирањето и 
модификациите на оваа машинерија е сржта на Конвенцијата на МОТ за утврдување минимална плата, 1970 
г. (бр. 131) (член 4.1) – Minimum Wage Fixing Convention, 1970 (No. 131), (Article 4.1).

Социјалниот дијалог игра клучна улога во социјалната, политичката и економската стабилност, 
рамноправноста и демократијата на една земја. Тој создава рамка за мирни и уредни постапки со кои се 
решаваат потенцијално штетни спорови.28 Кога работниците или работодавачите чувствуваат дека биле 
исклучени од процесот на носење одлуки или не биле добро претставени во тој процес, тогаш ќе има помала 
сопственост на политиките за минимална плата – и може да се појават протести или штрајкови.

   Што е „консултација“?

Принципот дека треба да има целосна консултација и учество, врз основа на еднаквост, на социјалните 
партнери во воспоставувањето, работењето и модифицирањето на машинеријата за минимална плата 
е еден од столбовите на Конвенцијата бр. 131 и Препораката за утврдување минимална плата, 1970 г. 
(бр. 135).

Во Општиот преглед 2000 за трипартитни консултации, во врска со Примената на конвенциите и 
препораките, Комитетот на експерти на МОТ наведува дека консултациите подразбираат повеќе 
отколку просто споделување информации, без заеднички процес на носење одлуки. Ова е различно од 
„преговарање“, што подразбира дека целта на различните страни е да постигнат договор. Консултациите 
што се задолжителни според условите на Конвенцијата се наменети да им помогнат на надлежните 
власти при носењето одлуки – наместо да доведат до договор.

МОТ смета дека – за да се исполнат барањата на Конвенцијата бр. 131 –организациите на работодавачите 
и работниците треба целосно да бидат консултирани. Постоењето формална постапка за консултации 
не е доволно за да се исполни ова барање. Треба да се преземат чекори за да се осигури дека двоумењата 
и аргументите претставени пред социјалните партнери се навистина земени предвид. Тоа значи дека 
пред донесувањето одлуки мора да има консултации и дека претставниците на организациите на 
работодавачите и на работниците добиваат целосни и релевантни информации.

Директно учество

Конвенцијата бр. 131 – секогаш кога е соодветно со природата на машинеријата – повикува на директно 
учество на социјалните партнери.

Директното учество на социјалните партнери во утврдувањето на стапката и нејзиното приспособување 
треба да доведе до балансиран исход што може да се спроведе и да одржи социјална кохезија. Начелно, 
вклученоста на социјалните партнери дозволува интересите и приоритетите на оние што се најдиректно 
засегнати од политиките за минимална плата да бидат земени предвид на поефективен начин. Тоа, од своја 
страна, веројатно ќе осигури поголем авторитет и поголема поддршка за минималната плата што ќе се 
утврди, но и се стреми да го олесни неговото ефективно спроведување. Оние што го претставуваат општиот 
интерес на земјата може да бидат јавни службеници со одговорности во индустриските односи или други 

26 Поимот „машинерија“ се однесува на механизмот преку кој се утврдуваат и се приспособуваат минималните плати. 
27 Општиот преглед на МОТ за 2014 година за системи на минимална плата, ст. 119.
28 Fashoyin, T. (2004). “Tripartite cooperation, social dialogue and national development”, International Labour Review, Vol. 143.4, pp. 
341-72. 
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поврзани полиња, или, пак, независни експерти – како што се академски лица – кои се ослободени од секаков 
судир на интереси.

3.2 Минимална плата преку колективно договарање

Колективно договарање

Најдиректното вклучување на социјалните партнери е преку колективно договарање, што е совршено 
легитимна форма за утврдување минимална плата според Конвенцијата бр. 131.

  Научете повеќе за Конвенцијата бр. 131 и за колективно договорените минимални плати

Конвенцијата бр. 131 не се однесува само на законска минимална плата. Минималната плата, исто така, 
може да се утврди преку давање ефект на закон на одредби од колективните договори. Тоа не бара 
колективните договори да се прошират за да се применуваат за сите работници и работодавачи во 
одреден сектор или за сите гранки на дејноста во една земја. Барањето е единствено договорената 
минимална плата да биде законски обврзувачка за страните.

Меѓутоа, треба да се земат предвид одредбите на делокругот на системите за минимална плата – што 
според Конвенцијата треба да ги опфати „сите групи работници чијшто работен однос предвидува 
дека таков опфат би бил соодветен“.

На пример, состојбата во Австрија или во Белгија, каде што стапката на опфатеност со колективни 
договори надминува 90% од работниците, е многу различна од други земји каде што опфатеноста е 
многу пониска. Проширувањето на колективните договори може да игра корисна улога во намалувањето 
на бројот и на групи работници што не се заштитени со минимална плата.

Извор: Генерален преглед на МОТ за 2014 година

Во многу земји заедно постојат и договорена и законска минимална плата. Во малку поограничен број земји, 
колективното договарање е единственото средство за утврдување минимална плата. На Слика 1 подолу е 
прикажана разликата меѓу земји каде што минималната плата се утврдува единствено преку обврзувачки 
колективни договори и земји што се потпираат на законската минимална плата (со или без дополнително 
договараните минимуми).

Слика 1. Сооднос на земји со различни машинерии за утврдување минимална плата

Извор: Процена на МОТ.

■ Само законска минималнa плата, 
или во комбинација со минимуми 
договорени преку колективно 
договарање

■ Само законска минималнa плата, 
или во комбинација со минимуми 
договорени преку колективно 
договарање
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Може да се забележи дека само 10% од земјите со минимална плата се потпираат единствено на колективно 
договарање. Во практиката, многу од овие земји се нордиските земји. Покрај тоа, во Белгија, националната 
минимална плата исто така се утврдува преку меѓусекторски колективен договор донесен од Националниот 
совет за труд.

  Научете повеќе за минималната плата во нордиските земји

Ниту една од нордиските земји нема законска минимална плата.

Данска и Шведска ги користат колективните договори како единствен механизам за утврдување 
минимална плата, додека Финска, Исланд и Норвешка исто така почнаа да користат механизми за 
проширување за да ги опфатат сите работници на ниво на индустрија.

Договорите за минимална плата често се разликуваат според возраста, вештините или рангот. 
Повисоките плати понатаму се предмет на натамошни преговори на ниво на претпријатие. Во Данска и 
во Шведска, колективните договори се обврзувачки само за оние страни што ги потпишале. Овој систем 
опфаќа речиси 80% од вработените во Шведска и речиси 84% во Данска. Во Норвешка, проширувањето 
на ЕУ од 2004 година доведе до надополнување на овие практики со проширување на колективно 
договорените плати во индустрии што апсорбирале многу работници-мигранти од новите земји-членки. 
Дури и во тој случај, опфатот е само речиси 67%. Конечно, во Финска и во Исланд, опфатеноста со 
колективни договори е широко распространета, на речиси 90% од работниците. Финска ги проширила 
сите национални колективни договори што имаат опфат на индустрија што надминува 50%. Во Исланд, 
платите според колективно договарање се применуваат за сите работници што работат слична работа.

Извори: Eldring L. and K. Alsos (2012). European Minimum Wage: A Nordic Outlook (Fafo, Norway). 
Адаптирано од стр. 71-73 и 78. ILO (2015) Trends in collective bargaining coverage: stability, erosion or 
decline? Issue Brief No. 1 - Labour Relations and Collective Bargaining.

Колективното договарање може да овозможи заштита на минималните стандарди. Сепак, во повеќето 
земји, опфатот на колективното договарање е недоволно за да обезбеди заштита на минималните 
стандарди за мнозинството работници (видете Известување за политики бр. 1). Оттука, многу земји 
донеле законска минимална плата покрај минимумот договорен преку колективно договарање.

Таков е случајот со Германија, каде што приближно 60% од работниците се опфатени со колективни 
договори и каде што националната минимална плата беше донесена во 2015 година. Во Бразил, повеќе 
од 40.000 колективни договори опфаќаат околу две третини од вработените и тие се надополнети со 
национална законска минимална плата и неколку законски минимални плати на ниво на држава. Слични 
состојби се јавуваат и во други земји.

Начелно, со колективните договори се утврдува минималната плата под услов таа да не биде пониска од 
законското ниво. Тоа значи дека кога законскиот минимум е зголемен над нивото на долната граница на 
некои колективни договори, тогаш се применува законската минимална плата. 

Во Франција, на пример, беше забележано дека кога SMIC (Salaire minimum interprofessionnel de 
croissance) била приспособена во јули секоја година, најчесто ги надминувала договорените минимуми – и 
на тој начин правејќи ги застарени. Во Хрватска, исто така, беше забележано дека законската минимална 
плата често ги надминува колективно договорените долни граници – на тој начин создавајќи директна 
интеракција меѓу двата системи.29 

Во други случаи, законската минимална плата е толку ниско поставена што може да се смета за безначајна 
за колективно договорените долни граници.

  Дознајте повеќе за работата на МОТ за колективно договарање и работни односи

29 Grimshaw, Bosch and Rubery (2014). “Minimum wages and collective bargaining: What types of pay bargaining can foster positive 
pay equity outcomes?” British Journal of Industrial Relations, Vol. 52, Issue. 3, pp. 470-498.
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3.3 Законска минимална плата

Како што најчесто тоа се случува во економската литература, поимот „законска минимална плата“ се користи 
за да се означат сите механизми за утврдување минимална плата што не се колективни договори. Тоа може 
да ги вклучува минималните плати утврдени преку одлука на надлежно тело; одлуки за плата на совети за 
плата; или индустриски судови или трибунали за работни односи. Ова се разликува од потесната правна 
дефиниција на поимот „законска“ што се однесува на законодавен процес.

Во законските системи, најчестиот начин за да се осигурат консултации и учество на социјалните партнери 
и независни експерти е преку институции, како што се трипартитни или бипартитни комисии за плата, совети 
за плата или други тела со општа надлежност за економски и социјални прашања.

Но, можни се и други форми на консултации, вклучувајќи писмена комуникација или посебни ад хок 
билатерални консултации. Иако повеќето комисии за плата имаат консултативна улога, некои земји им 
доделиле овластувања за носење одлуки, како што е Република Кореја.

Начелото е дека социјалните партнери треба да бидат вклучени врз основа на еднаквост. Членството во 
советите или комисиите за плата треба да вклучува претставници на организациите на работодавачи и на 
работници.

  Научете повеќе за централизирани и децентрализирани совети за плата

Начините како се утврдуваат повеќе стапки на минимална плата се разликуваат во секоја земја. Во 
некои случаи, системите со повеќе стапки се зголемуваат од единствена комисија на национално ниво. 
Во случаи кога системот е многу сложен, тоа може да биде предизвик за единствената комисија за 
утврдување плати на високо ниво. Комисијата, всушност, треба да ја разбира комплексноста на секое 
поединечно занимање, регион и/или сектор каде што се утврдува минимална плата.

Но, во практиката, приспособувањата понекогаш се зголемуваат користејќи го истото процентуално 
зголемување низ цела структура на минимална плата. Во практиката, примена на еднообразно 
процентуално зголемување за сите минимални плати ја кристализира релативната структура меѓу 
различните минимални плати. Последователно, по неколку години, структурата на минималната плата 
веќе не ги отсликува соодветно актуелните трендови на пазарот на труд или економскиот развој на 
различни сектори на дејности.

Во вакви случаи, посоодветен пристап би бил подецентрализиран процес координиран на повисоко 
ниво. Минималните плати по сектор и/или занимање би се утврдувале преку активно учество на 
социјалните партнери, на децентрализирано ниво, но под општа координација на трипартитната 
комисија на национално ниво. Тогаш би се утврдиле посебни покачувања на минималната плата врз 
основа на директното познавање на социјалните партнери на посебните карактеристики на одреден 
сектор, регион и/или занимање.

Препораката за машинерија за утврдување минимална плата, 1928 (бр. 30), и Препораката за утврдување 
минимална плата (земјоделство), 1951 (бр. 89), експлицитно укажуваат дека организациите на работниците 
и на работодавачите треба да се повикаат да предложат лица што би биле назначени во вакви тела, за да се 
осигури дека овие лица ја уживаат довербата на оние чиишто интереси тие ги претставуваат.

Кога советите за плата се секторски, од суштинско значење е да бидат вклучени релевантните организации 
на работниците и на работодавачите. Жените, исто така, треба да бидат вклучени кај социјалните партнери.

Следуваат примери како се утврдува минималната плата во практиката:

  Франција

Францускиот систем SMIC (Salaire minimum interprofessionnel de croissance) се приспособува годишно 
на 1 јануари. Целите на последователните приспособувања мора да бидат за отстранување на 
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долгорочните отстапувања меѓу зголемувањата на минималната плата и зголемувањата на генералната 
плата.

Системот SMIC се приспособува со Указ на Советот на министри, по препорака на Националната 
комисија за колективно договарање (CNNC). CNNC се состои од 18 претставници на работниците и 18 
претставници на работодавачите.

Од 2008 година, CNNC се консултира со експертска група составена од петмина членови што се назначени 
за четири години од страна на премиерот. Улогата на групата е да се сретнат со социјалните партнери 
и да ги соберат нивните ставови за нивото и за дизајнот на минималната плата; да соберат достапни 
студии за ефектите на минималната плата; да стекнат подлабоко разбирање за она што е познато за 
минималната плата, воопшто, и во Франција, особено во однос на ефектите врз вработувањето; и да 
предложи нови студии за аспекти што се помалку познати или разбрани. 

Исто така, CNNC може да препорача – или не – дополнително зголемување „coup de pouce“, што се 
заснова врз анализа и разни економски фактори.

  Перу

Во Перу, Уставот предвидува дека државата ја регулира минималната плата, со учество на 
репрезентативни организации на работници и на работодавачи. Во практиката, минималната плата 
ја утврдува Владата по предлог на трипартитниот Национален совет за унапредување на трудот и 
вработувањето (CNTPE).

Од 2007 година, CNTPE добива поддршка од „техничка комисија за продуктивност и минимални плати“, 
која идентификува статистички показатели и критериуми за приспособување на минималната плата. 
Овие критериуми биле донесени од CNTPE и ја вклучуваат инфлацијата, како и мултифакторната 
продуктивност. Министерството изготвува технички извештаи за да се олесни реализацијата на 
механизмот за приспособување.

Предложените критериуми се договорени од сите страни со цел да се заштити куповната моќ на 
работниците што заработуваат минимална плата и да се осигури дека поголемите приходи на 
претпријатието што произлегуваат од зголемената ефикасност се одразуваат во повисоки плати за 
работниците што учествувале во процесот на производство.

  Малезија

Малезија донесе систем на минимална плата во 2013 година што се применува за сите работници, 
освен за домашните работници. Се применуваат две различни стапки – една стапка за полуостровска 
Малезија, а другата за Саба, Саравак и Федералната територија Лабуан.

Владата ја носи конечната одлука за нивото на минималната плата по препораките од Националниот 
советодавен совет за плата, како и по консултациите со релевантните чинители ширум земјата. Владата 
може да се согласи или да не се согласи со препораките на Советот или да му нареди да изготви нови 
препораки. Советот предлага сет критериуми и формула за насочување на приспособувањето на 
стапките на минималната плата.

Националниот советодавен совет за плати е трипартитно советодавно тело што вклучува и технички 
експерти и бил основан со Законот за национални плати од 2011 година. Советот е должен да заседава 
најмалку четири пати во годината. Пред да даде препораки, Советот мора (а) да се консултира со јавноста 
за стапката и за опфатот; и (б) да собере и да анализира податоци и да спроведе и да дистрибуира 
истражување за плати и социо-економски фактори. Советот, исто така, формулира препораки за 
опфатот на минималната плата, непримената во одредени сектори или региони, или прашања поврзани 
со реализацијата.

Покрај независен претседавач, заменик-претседавач и јавен службеник во својство на секретар, 
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Советот се состои од најмалку петмина членови од јавните службеници, најмалку петмина претставници 
на работодавачите, најмалку петмина претставници на работниците и најмалку петмина други членови.

Извор: Владин портал за минимална плата: http://minimumwaqes.mohr.qov.my/

  Јужна Африка

Еден начин за утврдување на минималната плата во Јужна Африка е преку „секторско утврдување“.

Законот за основни услови за работни односи (BCEA) предвидува основање Комисија за услови за 
вработување, што има клучна улога во изготвувањето и советувањето на министерот за секторските 
утврдувања. Комисијата првично се состоеше од петмина членови, со три (вклучувајќи го претседавачот) 
лица назначени од владата, еден член од организираните работодавачи и еден од организираните 
работници. Составот подоцна беше проширен за да дозволи по еден заменик за секој претставник 
од организираните работодавачи и од организираните работници. Назначените лица мора да бидат 
одобрени од Националниот совет за економски развој и труд (NEDLAC), што претставува примарно 
законско тело на Јужна Африка за социјален дијалог и што мора да биде консултирано во текот на 
изготвувањето трудови и економски политики. Сепак, назначените лица во Комисијата за услови за 
вработување не служат како „претставници“ на социјалните партнери и не се одговорни пред нив, во 
смисла на добивање мандат и известување на оние што ги избрале. Оттука, Комисијата не е трипартитно 
тело во строга смисла на зборот.

BCEA ја прецизира постапката за изготвување на секторското утврдување во одредени детали. 
Телото бара од Министерството за труд да објави јавен оглас за условите на ангажманот и бара 
писмени информации од членовите од страна на јавноста, спроведува истраги и изготвува извештај 
што е предмет на разгледување на Комисијата. Комисијата потоа го разгледува извештајот и му дава 
препораки на Министерот во врска со утврдувањето. Законот, исто така, предвидува дека Комисијата 
треба да одржува јавни сослушувања. Во практиката, сослушувањата ги организира Министерството и 
секогаш се присутни владини службеници, а членовите на Комисијата се присутни некогаш. 

Извор: Debbie Budlender, 2016. “The Introduction of a minimum wage for domestic workers in South 
Africa”, ILO Working Paper, Geneva.

3.4. Независни експерти и заводи за статистика

Независни експерти

Конвенцијата бр. 131, исто така, секогаш кога е соодветно, со природата на машинеријата – повикува на 
директно учество во утврдувањето на минималната плата од страна на лица со признаени компетенции 
за претставување на општите интереси на државата и назначени по консултации со репрезентативните 
организации на засегнатите работници и работодавачи, каде што постојат вакви организации и каде што 
ваквите консултации се во согласност со националниот закон или практиката. 

Заводи за статистика

Покрај социјалните партнери, независните експерти со техничка експертиза и националните заводи за 
статистика исто така имаат клучна улога. Утврдувањето минимална плата треба да се заснова врз докази и 
ефектите треба внимателно да се следат, па поради тоа, социјалните партнери и креаторите на политики 
треба да имаат навремен пристап до релевантните податоци и анализи на националниот завод за статистика.

Треба да се посветат доволно ресурси за собирање статистички и други релевантни податоци. Препораката 
бр. 135 смета дека „до онаа мера до која е можна, треба да се посветат доволни ресурси за собирање 
статистика и другите податоци потребни за аналитички студии на релевантните економски фактори, особено 
оние поврзани со критериуми за утврдување на минималната плата“.
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Целта на статистичките показатели, се разбира, не е да го заменат социјалниот дијалог или договарање, туку 
да овозможат добро информиран социјален дијалог.
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Резиме

Во принцип, минималната плата треба да овозможи соодветна заштита за сите работници во работен однос, 
вклучувајќи жени, млади и работници-мигранти, независно од нивните договорни аранжмани. Исклучоците 
треба да се сведат на минимум, особено во однос на ранливите категории работници.

Во практиката, одредени вработени се исклучени од заштитата на минималната плата од разни причини, на 
пример, домашни работници, работници во неформална економија или работници со нестандардни форми 
на вработување. Домашните работници или работниците во земјоделството исто така често се исклучени.

Во однос на домашните работници, Конвенцијата на МОТ за домашни работници, 2011 г. (бр. 189) смета 
дека: „Секоја членка треба да преземе мерки за да се осигури дека домашните работници се опфатени 
со минималната плата, онаму каде што постои ваква опфатеност, а надоместокот да се утврди без 
дискриминација врз основа на пол“ (член 11).

Според неодамна усвоената Препорака за транзиција од неформална во формална економија, 2015 г. 
(бр. 204), земјите треба постепено да ја прошират заштитата преку минималната плата, во законите и во 
практиката, на работниците во неформалната економија преку процесот на формализација.

Исто така, минимална плата треба да се применува на работниците во нестандардна форма на вработување, 
вклучувајќи ги и работниците на определено време и други форми на привремена работа, привремена 
агенциска работа и други договорни аранжмани со повеќе странки или работа со скратено работно време.

Вработените во јавниот сектор често се исклучени – целосно или делумно – од опфатот на законите за работни 
односи, вклучувајќи ги и одредбите за утврдување минимална плата. Сепак, ова не значи дека минималната 
плата се однесува на нив, бидејќи административните закони и спогодби, кои вклучуваат плати, може да 
ги опфатат. Понискиот опсег на плата вообичаено треба да се приспособи за да не се постави пониско од 
минималната плата.
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4.1 Дали минималната плата треба да се применува на сите вработени?

Стандардите на МОТ

Конвенцијата за утврдување минимална плата, 1970 година (бр. 131) се стреми „да воспостави систем 
на минимална плата што ги опфаќа сите групи работници чиишто услови за вработување се такви што 
покриеноста би била соодветна“.

Препораката за утврдување минимална плата, 1970 година (бр. 135) предвидува дека „бројот и групи 
работници што не се опфатени во согласност со член 1 од Конвенцијата за утврдување минимална плата, 
1970 г., треба да се сведе минимум“.

Меѓутоа, кога една земја-членка на МОТ ја ратификува Конвенцијата бр. 131, националниот надлежен орган 
начелно може да исклучи одредени групи работници од опфатот на минималната плата, во консултација со 
социјалните партнери. Последователно, системот на минимална плата утврден според Конвенцијата бр. 131 
не мора да ги опфати сите вработени.

Законски опфат во практиката

До денес, најчести групи исклучени од системите на минимална плата се земјоделските и домашните 
работници. Други групи, кои често се исклучени, вклучуваат: семејни бизниси, мали претпријатија, 
практиканти и стажанти, и работници со попречености. Случајот на вработените во јавниот сектор се 
дискутира во делот 4.3.

На Слика 1 подолу е прикажан предвидениот делокруг на законот за минимална плата со текот на времето 
за неколку економии во развој.

Како што може да се види, во поголемиот дел од овие земји, 100% од вработените се законски заштитени 
со закон за минимална плата, вклучувајќи ги и работниците во неформалната економија. Спротивно на тоа, 
во Индонезија, Перу, Индија и Јужна Африка, покриеноста на минималната плата е помалку од целосна. Во 
Индонезија, минималната плата ги опфаќа сите вработени освен домашните работници. Во Јужна Африка и 
во Индија, минималната плата е утврдена за одредени групи работници по сектор, занимања и/или регион.

На Слика 1 е наведена само законската минимална плата, а не минималните плати утврдени преку колективно 
договарање. Доколку беа вклучени минималните плати утврдени преку колективно договарање, ќе се 
зголеми опфатот на заштита со минимална плата.
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 Слика 1. Процент на приматели на плата покриени со закон за минимална плата во 11 економии во 
развој

Извор: Rani, U.; Belser, P.; Oelz, M.; and S. Ranjbar. 2013. ‘Minimum wage coverage and compliance in 
developing countries’ in International Labour Review, Vol. 152, No. 3-4.

4.2 Кој е вработен?

Законска дефиниција на поимот „вработен“

По дефиниција, минимална плата обично директно се применува само на вработените (оние што 
заработуваат), иако постојат некои исклучоци (види дел 4.4). Поимот „вработен“ се користи во правни 
текстови и статистички анализи – иако не постои меѓународна законска дефиниција за вработен. Земјите 
користат различни дефиниции и не постои единствен стандард.

За да се спречи злоупотреба, Препораката на МОТ за работни односи, 2006 година (бр. 198), дава 
необврзувачки насоки за критериумите што ќе се користат за да се утврди постоење работен однос.

Препораката го предлага следново:

• 4(а) Националната политика треба барем да вклучува мерки за да обезбеди насоки за засегнатите 
страни, особено за работодавачите и работниците, за ефикасно утврдување постоење работен однос 
и за разликување меѓу вработените и самовработените работници.

Таа објаснува дека:

 y 13. Членовите треба да ја разгледаат можноста за дефинирање во нивните закони и прописи, или 
преку други средства, специфични показатели за постоењето работен однос. Показателите може да 
вклучуваат:

(а) фактот дека работата се врши во согласност со упатствата и под контрола на друго лице; вклучува 
интеграција на работникот во организацијата на претпријатието; се врши исклучиво или главно во 
корист на друго лице; мора да се врши лично од работникот; се врши во рамките на одредени работни 
часови или на работното место договорени од страна на страната што ја бара работата; има одредено 
времетраењето и има одреден континуитет; бара достапност на работникот; или вклучува обезбедување 
алатки, материјали и машини од страната што ја бара работата;

Средината на 2000-тите години            Кон крајот на 2000-тите години
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(б) периодично плаќање надоместок на работникот; фактот дека таквите примања претставуваат 
единствен или главен извор на приход за работникот; обезбедување плаќање во натура, како што 
се храна, сместување или транспорт; признавање на правата, како што се неделен одмор и годишен 
одмор; исплата од страната што ја бара работата за патувања преземени од страна на работникот, со 
цел извршување на работата; или отсуство на финансиски ризик за работникот.

Статистички процени на учеството на вработените

Во развиените економии се проценува дека оние што заработуваат плата претставуваат околу 
90% од вкупната вработеност. Спротивно на тоа, во земјите во развој и економиите во развој, 
вработените може да претставуваат само 30% од вкупниот број вработени – понекогаш дури и помалку. 
Учеството на вработените во вкупната вработеност има важни импликации за оценување за тоа кој е покриен 
од страна на одредбите за минимална плата. Бидејќи минималната плата се однесува само на вработените, 
ако тие претставуваат само мал број работници, овие заштити се применуваат само за нив.30

На Слика 2 подолу е прикажан статистичкиот сооднос помеѓу вработените за плата, работната сила и 
вкупното население во целина, илустрирани преку случајот на Бразил во 2009 година. Вработените (оние 
што заработуваат плата) се само една подгрупа меѓу оние што се вработени. Самовработените работници 
не заработуваат плата – тие заработуваат приход од самовработување.

Ако имало 100 луѓе во Бразил, 70 (поточно, 69,8) ќе бидат во работната сила. Од оние 70 луѓе, околу шестмина 
ќе бидат невработени (8,3%) и 64 (91,7%) ќе бидат вработени. Од 64 вработени лица, околу 42 ќе бидат оние 
што заработуваат плата (66,4 отсто), додека, пак, другите 22 (33,6 отсто) би биле самовработени.

Слика 1. Сооднос на минимална плата со медијална плата во избрани развиени земји (2014 г.)

Извори: Клучни показатели за пазарот на трудот (KILM); Резолуција за статистика за недоволно користење 
на работата, вработувањето и трудот, усвоена од 19-тата Меѓународна конференција за трудова статистика 
(2013 г.); Резолуција за статистика на економски активното население, вработеноста, невработеноста и 
недоволната aангажираност, усвоена од страна на 13-тата МКТС (1982 г.).

30 МОТ: Глобален извештај за плати 2014/15 г. 

Figure 2. Relationship between wage employment, the labour force and the total population. (Brazil, 2009)

Note: In 2013, the International Conference of Labour Statisticians (ICLS) changed the definition of employment, the non-
active population and the active population (see sources for more detailed information). Employment includes all sectors of 
the economy, including the public sector, at the national level.

Sources: Key Indicators of the Labour Market (KILM) ; Resolution concerning statistics of work, employment and labour 
underutilization, adopted by the 19th ICLS (2013) ; Resolution concerning statistics of the economically active population, 
employment, unemployment and underemployment, adopted by the 13th ICLS (1982) .

4.3 Domestic workers 

Domestic workers should receive minimum wage protection equivalent to that provided to other workers generally. 
Minimum wage provisions are important instruments to protect the most vulnerable and lowest-paid workers – such 
as domestic workers – from unduly low wages. A minimum wage recognizes the basic contribution of these workers 
and is a key means of ensuring the principle of equal pay for work of equal value.

The Domestic Workers Convention, 2011 (No. 189) , explicitly states that: “Each Member shall take measures to 
ensure that domestic workers enjoy minimum wage coverage, where such coverage exists, and that remuneration 
is established without discrimination based on sex” (Article 11).

In line with this provision, several countries, including South Africa, Brazil, Switzerland or the U.S. have taken 
measures, in very different circumstances, to extend minimum wage coverage to domestic workers.

According to ILO estimates, 22.3 million domestic workers (42.5 per cent of the total) still do not have any protection 
against unduly low wages and no minimum wage is applicable to them.31

31 Domestic workers across the world: Global and regional statistics and the extent of legal protection , pp. 75–76. 
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4.3 Домашни работници

Домашните работници треба да добијат заштита со минимална плата еднаква на таа што ја добиваат и другите 
работници. Одредбите за минимална плата се важни инструменти за заштита на најранливите и најслабо 
платените работници – како што се домашните работници од прекумерни ниски плати. Минималната плата 
признава основен придонес за овие работници и таа е клучно средство за да се осигури принципот еднаква 
плата за работа со еднаква вредност.

Конвенцијата за домашни работници, 2011 г. (бр. 189) изречно наведува дека: „Секоја членка треба да 
преземе мерки за да се осигури дека домашните работници се опфатени со минималната плати, онаму каде 
што постои ваква опфатеност, а надоместокот да се утврди без дискриминација врз основа на пол“ (член 11).

Во согласност со оваа одредба, неколку земји, вклучувајќи ги и Јужна Африка, Бразил, Швајцарија или САД, 
презеле мерки, во различни околности, за проширување на опфатот на минималната плата на домашните 
работници.

Според процените на МОТ, 22,3 милиони домашни работници (42,5% од вкупниот број) сè уште немаат 
никаква заштита од прекумерно ниски плати и минималната плата не се применува за нив.31

Неколку примери:

  Јужна Африка – Воведување секторска минимална плата за домашни работници

Во Јужна Африка, минималната плата за домашни работници беше една од поголемите реформи што 
беа преземени во годините што следуваа по транзицијата од Апартхејд кон демократија во 1994 година. 
Има помеѓу 780.000 и повеќе од еден милион домашни работници во земјата, пред сè, африкански и 
црни жени.

Процесот на утврдување минимална плата сериозно започнал во 1999 година, пет години по првите 
демократски избори што го обележаа крајот на ерата на Апартхејдот. Минималната плата влезе во сила 
кон крајот на 2002 година, малку повеќе од осум години по првите демократски избори. Минималната 
плата за домашните работници беше резултат на процес што вклучуваше кампања од синдикатите, 
истражување на платите и условите за работа на домашните работници, како и серија работилници и 
јавни дебати.

Воведувањето на минималната плата и другата заштита за домашните работници може да смета за една 
од успешните приказни на Јужна Африка по 1994 година. Тоа беше значаен чекор кон признавањето 
на домашните работници како работници со права – промена од „слуга“ во „работник“. Исто така, 
може да се опише како дел од процесот на „укинување на робувањето“ и враќање на достоинството 
на домашната работа. Претходно, домашната работа беше можеби најлошата манифестација на 
експлоатацијата на црните жени.

Секако, останува уште многу незавршена работа, бидејќи домашните работници сè уште имаат една 
од најниските минимални плати од сите работници во Јужна Африка, а почитувањето на правилата 
останува предизвик. 

Извор: Debbie Budlender, 2016. „The Introduction of a minimum wage for domestic workers in South 
Africa”, ILO Working Paper, Geneva.

  Бразил – Уставни измени со кои се гарантираат правата на домашните работници

Во Бразил, домашната работа останува значајно занимање за жените и клучна компонента во 
организацијата на грижата. Во 2013 година, домашната работа изнесувала 6,7% од занимањата, 
достигнувајќи вкупно 6,4 милиони лица, од кои 92,6% биле жени. Во тоа занимање доминираат возрасни 
(81,6% се на возраст од 30 години или постари) и црни жени работнички (64%).

31 Domestic workers across the world: Global and regional statistics and the extent of legal protection, pp. 75-76 
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Во последниве години, во рамките на контекстот на меѓународната дебата, одобрени се законски 
мерки со цел да се прошират правата на оваа историски ранлива категорија работници.

Во 2013 година, 25 години по прогласувањето на Уставот, беше одобрена измена, но и дополнување 
на Уставот (ЦА 72), што конечно ги смести домашните работници меѓу другите категории работници 
со социјални права. Понатаму, во 2014 година, со Законот 12.964 од 8 април, се направија измени 
на претходниот закон за домашни работници од 1972 година, наметнувајќи парични казни за 
работодавачите што нема да го формализираат договорот за работа.

Со донесувањето на ЦА 72, бразилските домашни работници сега се здобиле со цела серија права, 
вклучувајќи минимална плата, но и надоместок во случај на отпуштање од работа без оправдана 
причина; осигурување во случај на невработеност; бонуси за ноќна работа (20%); заштита со плата 
(намерното задржување на платата е кривично дело); работен ден не подолг од осум часа и четириесет 
и два часа неделно; плаќање за прекувремена работа не помалку од 50% повеќе отколку вообичаената 
саатница; право на работа на место што ги задоволува стандардите за хигиена, здравје и безбедност; и 
осигурување од несреќи поврзани со работата.

Извор: IPEA. 2016. Initial Effects of Constitutional Amendment 72 on domestic work in Brazil, ILO Working 
Paper, Geneva.

  Швајцарија – национален стандарден договор за вработување за домашни работници

Во Швајцарија, во 2011 година беше воведен национален стандарден договор за вработување (СДВ) 
каде што се утврдува минималната плата за домашните работници, кои претставуваат приближно 4% од 
економски активното население. Иако нема законска минимална плата во Швајцарија, Конфедерацијата 
и кантонските власти можат да наметнат СДВ во гранки и занимања што не се опфатени со колективен 
договор, односно во отсуство на организации на работниците и на работодавачите.

Откако Државниот секретаријат за економски прашања издаде извештај во 2007 година, каде што беше 
документирана една од највисоките стапки за навреди и злоупотреби во секторот домашна работа, 
трипартитната комисија на Конфедерацијата (федералната ТРС) побара од Владата да воспостави 
СДВ, вклучувајќи минимална плата за тој сектор.

Во 2009 година, трипартитна експертска група доби мандат да изготви СДВ, кој – откако беше 
договорен – им беше претставен на засегнатите страни – вклучувајќи ги кантоните, економските 
здруженија, политичките партии и социјалните партнери од секторите каде што работниците вршат 
активности слични на оние од домашните работници, како што се чистење, хотелски и угостителски 
сектор, земјоделство и здравство (домашна нега).

Три нивоа вештини го утврдуваат нивото на минималната саатница: необучени (без вештини), необучени 
со најмалку четиригодишно стручно искуство и обучени (со вештини). Обучените работници понатаму 
се делат на оние што имаат федерален сертификат за стручна обука (FVTC) по домашна економија или 
сертификат од почетна двогодишна обука, и оние што имаат федерален сертификат за обука (FTC) по 
домашна економија или сертификат за тригодишна обука.

Извор: Graf, Roman. 2016. Introduction of the minimum wage for domestic workers in Switzerland, ILO 
Working Paper.

  САД – Проширување на минималната плата кај сите категории домашни работници

Во САД, како и на многу други места, патот кон вклучување на домашните работници во минималната 
плата и заштитата на прекувремената работа бил долг и сложен. На почетокот, домашните 
работници биле исклучени кога федералната минимална плата била воведена во 1930-тите години. 
Ова исклучување било резултат на расните интереси и родови претпоставки на законодавците и на 
синдикалното движење.

Во 1970-тите години, минималната плата била проширена на конкретни категории домашни работници 
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(како, на пример, дадијарките со полно работно време), додека, пак, други категории останале 
исклучени (на пример, придружници на постари лица и лица со попречености).

Иницијативите на државно ниво по 2010 година, како што е Законот за права на домашните работници 
во Њујорк, Калифорнија и Хаваи, помогнале да се постават темелите за понатамошни федерални 
законодавни и регулаторни промени.

Во 2013 година, со охрабрување од Претседателот Обама, Министерството за труд ги ревидираше 
регулативите за да се вклучат домашните работници што живеат во домаќинството. Единствените 
категории што останаа исклучени се повремените дадијарки, и „придружници“ што им овозможуваат 
социјална дружба на постари лица и лица со попречености. Сепак, опсегот на „придружниците“ 
значително се намалил за да се осигури ефективно опфаќање на работниците.

Како резултат на тоа, домашните работници сега се целосно вклучени во федералната минимална 
плата. Почетната минимална плата за домашни работници била еднаква со воведената федерална 
минимална плата во сила во 2013 година со 7,25 УСД на час. Домашните работници претставуваат 
приближно 1,7% од вкупната работна сила.

Извор: Goldberg, Harmony, 2015. The Long Journey Home: The Contested Exclusion and Inclusion of 
Domestic Workers from Federal Wage and Hour Protections in the United States of America, ILO Working 
Paper, Conditions of Work and Employment Series No. 58.

4.4 Работници во нестандардни форми на вработување

Нестандардните форми на вработување (NSFE) добиваат сè поголемо внимание. Тие вклучуваат, меѓу 
другото, „договори на определено време и други форми на привремена работа, привремена агенциска работа 
и други договорни аранжмани со повеќе странки, „скриени“ работни односи, зависно самовработување и 
работа со скратено работно време“.32

Меѓу работниците вработени преку овие различни видови договорни аранжмани, неколкумина се 
класифицирани како вработени од страна на нивниот релевантен правен систем. Ова важи особено за 
работниците со договори на определено време, привремените агенциски работници и работниците со 
скратено работно време, дури и ако значајни исклучоци може да влијаат врз овие работници во некои земји. 
Поради тоа, тие треба да бидат опфатени со законите за минимална плата, освен ако не се однесува на 
експлицитен исклучок.

Меѓународните, регионалните и националните правни инструменти можат да предвидат и 
недискриминаторски третман на работниците во овие нестандардни форми на вработување, во врска со 
платите, во однос на нивните колеги со „стандардни“ договори што работат за ист работодавач. На пример, 
според Конвенцијата на МОТ за скратено работно време, 1994 г. (бр. 175), се преземаат „мерки соодветни на 
националните закони и практики за да се осигури дека работниците со скратено работно време – само затоа 
што тие работат со скратено работно време – не примаат основна плата, која, пресметана пропорционално 
по час, според перформанси или според норма, е пониска од основната плата на соодветните работници со 
полно работно време, пресметана според истиот метод“ (член 5).

Принципите за недискриминација се донесени на регионално ниво, во директивите на ЕУ за скратено 
работно време (97/81/EЗ), определено работно време (1999/70/ЕЗ), привремена работа преку агенција 
(2008/104/EЗ), иако, во некои случаи, тие се предмет на одредени исклучоци.

Некои земји, исто така, имаат делумно проширена заштита на трудот кај категории работници што не 
се сметаат за вработени во согласност со соодветниот правен систем. Оваа категорија е признаена 
како „зависно самовработување“, чија дефиниција се разликува во секоја земја. Поединци во зависно 

32 МОТ, раководно тело, 323-та сесија, Женева, 12-27 март 2015 година, Заклучоци од состанокот на експерти за нестандардни 
форми на вработување (Женева: МОТ, 2015 г.). 
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самовработување автоматски не се опфатени со регулативите за минимална плата, но оваа заштита секако 
би можела да се прошири и кај нив.

Во Обединетото Кралство, на пример, беше воведена категоријата „работници“, која ги опфаќа и 
„вработените“ и други поединци што вршат работа или услуги, лично,33 и заштитата на трудот делумно 
беше проширена кај нив. Соодветно на тоа, „работниците“ имаат право на минимална плата, иако тие не се 
квалификуваат како „вработени“ според законите на Велика Британија.

Други работници во нестандардни форми на вработување можат да бидат исклучени од заштита со 
минимална плата, бидејќи тие се погрешно класифицирани. Ова особено се однесува на работници во 
„маскирани работни односи“, кои Препораката бр. 198 ги дефинира на следниов начин: „кога работодавачот 
го третира поединецот на друг начин наместо како вработен, односно на начин со кој се крие неговиот или 
нејзиниот вистински правен статус како вработен, може да настанат ситуации кога договорните аранжмани 
влијаат врз лишување на работниците од заштита на која имаат право“.

Во МОТ, во моментов, се работи на предметот на нестандардни форми на вработување.

4.5 Работници во неформална економија

Разграничување на поимите: неформален сектор, неформално вработување и неформална економија.

Земјите во развој често се карактеризираат со истовремено постоење на формално и неформално 
вработување.

Во 1993 година, на 15-тата Меѓународна конференција на трудови статистичари при МОТ се дефинираше 
неформалниот сектор како група производствени единици составени од неосновани претпријатија во 
сопственост на домаќинства, вклучувајќи неформални семејни претпријатија и претпријатија на неформални 
работодавачи (типично мали и нерегистрирани претпријатија). Оваа дефиниција ја ограничува дефиницијата 
на неформалност на претпријатија.

Во 2003 година, на 17-тата Меѓународна конференција за трудова статистика на МОТ се дадоа насоки што 
ја испитуваа неформалноста од поинаква перспектива, онаа на работните места. Со тоа, тие го дефинираа 
концептот на неформално вработување како „секоја платена работа (односно и самовработување и 
вработување за плата), кое не е регистрирано, регулирано или заштитено со постојните правни или 
регулаторни рамки, како и неплатена работа извршена во профитно претпријатие. Неформалните работници 
немаат сигурни договори за вработување, работнички бенефиции, социјална заштита или работничко 
застапување“.34

На овој начин, иако неформалниот сектор и неформалното вработување се различни концепти, тие, исто 
така, меѓусебно се надополнуваат. Неформалната економија ги опфаќа двете перспективи и се дефинира 
како сите економски активности на работниците и економските единици, кои – според законот или во 
практиката – не се опфатени или недоволно се опфатени со формални договори.

Нова Препорака на МОТ

Во однос на минималните плати, според неодамна усвоената Препорака за транзиција од неформална 
во формална економија, 2015 година (бр. 204), земјите треба постепено да ја прошират заштитата преку 
минималната плата, во законите и во практиката, на работниците во неформалната економија преку 
процесот на формализација.

Во некои земји, законските одредби за минимални плати не се однесуваат на некои работници во 
неформалното вработување, на пример, кога претпријатијата во кои се вработени помалку од десетмина 

33 Видете Закон за права на вработување, 1996 г., дел 230 (3).
34 Речник на МОТ.
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работници се исклучени од релевантното законодавство. Во повеќето земји, сепак, главниот предизвик е 
согласеноста, наместо правната опфатеност.

Во други земји, ситуацијата е повеќе двосмислена. Во Пакистан, на пример, иако работниците во претпријатија 
од неформалниот сектор или што имаат неформални работни места не се експлицитно исклучени од 
минималната плата или законодавството за индустриски односи, засегнатите страни имаат историски 
и речиси универзално толкувана правна заштита, применлива само за вработените во претпријатија од 
формалниот сектор. Како прашање на законска конструкција, сепак, можно е да се протолкува дека 
постојното законодавство ги вклучува работниците во неформалниот сектор или на неформални работни 
места.

  Видете, исто така, Глава 7.5 за ефектите на формалното и неформалното вработување

  Видете Р204 – Препорака за транзиција од неформална кон формална економија, 2015 г. (бр. 204)

МОТ во моментов дополнително работи на транзицијата од неформално во формална економија.

4.6 Вработени во јавниот сектор?

Во многу земји, вработените во јавниот сектор често се исклучени – целосно или делумно – од опфатот на 
законите за работни односи, вклучувајќи ги и одредбите за утврдување минимална плата. Сепак, ова не 
значи дека минималната плата се однесува на нив, бидејќи административните закони и спогодби, кои 
често вклучуваат плати, може да ги опфатат. Понискиот опсег на плата вообичаено треба да се приспособи 
за да не се постави пониско од минималната плата.

На пример, во октомври 2015 година, во Малезија, владата објави минимална плата за вработени во јавниот 
сектор што влегува во сила на 1 јули 2016 година. Ова соопштение беше независно од Националниот 
советодавен совет за плати, одговорното тело што препорачува минимална плата за приватниот сектор до 
владата.

Од друга страна, во некои земји, законите со кои се регулира минималната плата јасно наведуваат дека се 
вклучени вработените во јавниот сектор. На пример, законот за минимална плата се однесува на јавните 
службеници на Бахамите. Во Законот бр. 1 од 2002 година за минималните плати во Комонвелтот на Бахамите 
се наведува дека примената на Законот ги вклучува сите вработувања од страна на, или управувани од 
Кралицата под чија јурисдикција е Владата на Бахамите...“35

Една грижа не е само севкупното исклучување на овие работници од машинеријата за утврдување 
на минималната плата, туку и недостигот на консултации со социјалните партнери, особено со 
репрезентативните организации на засегнатите работници. Правните барања за консултации може 
да се разликуваат во секоја земја. На пример, синдикатите на јавниот сектор во Јапонија мора да бидат 
консултирани кога станува збор за прашања поврзани со платата. Случајот во Чиле е различен, таму нема 
обврзувачка обврска да се консултираат синдикатите на јавниот сектор во врска со прашања поврзани со 
вработувањето, вклучувајќи ја платата.

Друга област каде што постои загриженост е влијанието што зголемувањето на минималната плата би 
го имало врз трошењето јавни средства. Доколку минималната плата се зголеми, тогаш платата на оние 
што заработуваат помалку отколку новопредложената стапка исто така ќе се зголеми. Во некои случаи, 
минималната плата е фактор за повисоки плати во рамките на јавниот сектор. Во вакви случаи, зголемувањето 
на минималната плата може да има подалекосежни импликации врз расходите за плати за јавниот сектор.

  Научете повеќе за минималните плати за вработени во јавниот сектор во Прилог 1. 

За подетални информации, видете го Општиот преглед на МОТ за системите на минимална плата, 2014 
година.

35  Закон бр. 1 од 2002 година за минимална плата, примена на законот, дел 3 (1).
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Глава 5 – Утврдување и приспособување на 
нивоата на минималната плата
Содржина
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Резиме

Утврдувањето и приспособувањето на нивото е можеби најголемиот предизвик при утврдувањето на 
минималната плата. Доколку е поставена премногу ниско, минималната плата ќе има мал ефект во заштитата 
на работниците и нивните семејства против прекумерно ниски плати и сиромаштија. Доколку е поставена 
премногу високо, минималната плата нема да се почитува и/или ќе има негативни ефекти врз вработувањето.

Потребен е балансиран пристап што се заснова врз докази и што ќе ги земе предвид потребите на 
работниците и нивните семејства, од една страна, и економските фактори, од друга страна. Соодветната 
рамнотежа помеѓу овие две групи фактори е од суштинско значење да се осигури дека минималната плата 
е приспособена на националниот контекст и дека се земени предвид и ефикасната заштита на работниците 
и развојот на одржливи претпријатија.

Пристап базиран врз докази исто така значи дека треба да има јасни критериуми за насочување на 
дискусиите за нивото на минималната плата, како и веродостојни статистички показатели за поддршка на 
владите и социјалните партнери во нивните размислувања. Заедничките статистички индикатори што се 
користат вклучуваат општо ниво и дистрибуција на платите, еволуција и разлики меѓу регионите во однос 
на трошоците за живот, како и национално или секторско ниво на продуктивноста на трудот и стапки на 
економски раст.

За да се одржи нивната важност, нивото на минималната плата треба одвреме-навреме да се приспособува. 
Доколку не се направи тоа, може да дојде до ерозија на куповната моќ на работниците што заработуваат 
минимално кога се зголемуваат цените на стоките и услугите, или може да доведе до поголема нееднаквост 
на платата кога се зголемува општото ниво на платите.

Бидејќи социјалните и економските ефекти на минималната плата не се целосно предвидливи, од суштинско 
значење е да се осигури дека влијанието на корекцијата на минималната плата соодветно се следи и се 
проучува.

Ако се користат математички формули за повремено приспособување на стапките на минималната плата, 
социјалните партнери треба да бидат консултирани за тоа и тие не треба да се користат како замена за 
социјалниот дијалог.
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5.1 Што е балансиран и пристап заснован врз докази?

Балансиран пристап е пристап што ги зема предвид потребите на работниците и нивните семејства, од 
една страна, и економските фактори, од друга страна. Ваквиот пристап е комбинација на социјални и 
економски фактори со цел да се најде ниво од кое придобивки ќе има и за работниците и за општеството, 
без да се поттикнат негативни ефекти. Балансиран пристап е потребен бидејќи минималната плата е алатка 
за прераспределувањето што има и придобивки и трошоци.

Доколку е поставена премногу ниско, минималната плата ќе имаат мал ефект во заштитата на работниците 
и нивните семејства против прекумерно ниски плати и сиромаштија. Доколку е поставена премногу високо, 
минималната плата нема да се почитува и/или ќе има негативни ефекти врз вработувањето.

Балансираниот пристап во Конвенцијата на МОТ бр. 131

Балансираниот пристап е нагласен во Конвенцијата за утврдување минимална плата, 1970 година (бр. 131), 
каде што во членот 3 се наведува дека:

Елементите што треба да се земат предвид при определувањето на висината на минималната плата треба, 
колку што е можно и соодветно во однос на националната практика и условите, да го вклучуваат следново:

(а) потребите на работниците и нивните семејства, земајќи го предвид општото ниво на платите во земјата, 
трошоците за живот, придонесите за социјално осигурување, како и соодветниот животен стандард на 
други општествени групи;

(б) економските фактори, вклучувајќи ги и барањата на економскиот развој, нивото на продуктивноста и 
желбата за постигнување и одржување високо ниво на вработеност.

Разбирливо е дека овие критериуми не се исцрпни.

Иако економските фактори може да го ограничат зголемувањето на минималната плата, во други случаи 
тие можат да претставуваат можност за зголемување на минималните плати над минимумот потребен за 
опстанок на работниците и нивните семејства.

Како да се осигури дека утврдувањето минимална плата се заснова врз докази?

Иако утврдувањето на минималната плата секогаш е резултат на политички процес, вклучувајќи го и 
принципот на целосна консултација со социјалните партнери, поставувањето на минималната плата треба 
да се заснова врз докази. Во таа смисла, корисно е да се идентификуваат објективни критериуми. Важноста 
на прибирањето статистички податоци и други податоци за аналитички студии се нагласува во Препораката 
бр. 135 и во Конвенцијата за трудова статистика, 1985 година (бр. 160).

Кога владите и социјалните партнери ќе се договорат за основните критериуми што тие имаат намера да 
ги користат за приспособување на минималната плата, може да се дискутира во рамките на заедничка 
рамка. Достапноста на податоците, исто така, овозможува внимателно периодично следење на ефектите 
од минималната плата.

Овие ефекти, мерени преку процесот на следење, потоа може да се користат во следниот круг одлуки што 
ќе ги донесат креаторите на политиките за зголемување на минималната плата.

Податоците што се користат за оваа цел треба да биде навремени, сеопфатни и поделени според полот. Со 
цел да се процени ефектот на минималната плата или со цел да се симулираат ефектите на покачувањето врз 
економијата, потребно е да постојат податоци што се доволно репрезентативни за економијата.

  Дознајте повеќе за истражувањата

Во многу земји, истражувањата на работната сила во голема мера ги исполнуваат овие барања. Во некои 
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случаи, во соработка со националните заводи за статистика, Анкетата на работна сила може да се измени 
за да вклучува прашања за платите или да користи повеќе примероци од одредена популација, како што се 
домашни и работници-мигранти, како што беше направено неодамна во Намибија.

Мора да се признае, постојат критики за анкетите на домаќинствата, како и за анкетата на работната сила, 
бидејќи тие се подложни на грешки при мерењето, особено во однос на самопријавувањето на приходите, 
платите и часовите. Други истражувања, како што е анкетата на организациите, можат да ги надополнат 
анализите спроведени преку Анкетата на работна сила.

Сепак, важно е да се забележат групите што често се исклучени од анкетите на организациите – работниците 
во неформалната економија, самовработените, а често и малите и средните претпријатија. Исклучувањето на 
овие групи од анкетите понатаму ги исклучува од последователните анализи на податоците што се користат 
за да се постави и за да се приспособи минималната плата.

5.2. Колку често треба да се приспособува минималната плата?

Конвенции и препораки на МОТ

Конвенцијата бр. 131 смета дека минималната плата треба да се „приспособи одвреме-навреме (член 4)“.

Во соодветната Препорака за утврдување минимална плата, 1970 г. (бр. 135), понатаму се разјаснува дека „стапките 
на минималната плата треба повремено да се приспособуваат за да се земат предвид промените во трошоците за 
живот и другите економски услови“. Начелно, ваквата ревизија може да се случува „или на редовни интервали, или 
секогаш кога ќе се процени дека ваквата ревизија е соодветна во однос на варијациите во индексот на трошоци за 
живот“.

Предности на редовни приспособувања

Владите и социјалните партнери можат начелно да се договорат да ја ревидираат минималната плата 
секогаш кога сметаат дека тоа е потребно. Меѓутоа, во отсуство на утврдена периодичност, и работниците 
и работодавачите ќе бидат засегнати од одредена неизвесност.

Работниците што заработуваат минимална плата не знаат колку долго инфлацијата ќе ја уништува нивната куповна 
моќ, додека, пак, работодавачите не знаат кога одненадеж би се соочиле со зголемување на трошоците за работната 
сила. Навистина, забележено е дека во земјите без утврдена периодичност, минималната плата понекогаш останува 
некоригирана подолг период, по што следуваат ненадејни и големи корекции. Ова не само што ја ослабнува 
релевантноста на минималната плата, туку, исто така, таа станува уште поголем предизвик за претпријатијата да ги 
апсорбираат зголемувањата на трошоците.

Најчесто, земјите ја приспособуваат нивната минимална плата еднаш годишно. Некои земји ги приспособуваат 
стапките на секои шест месеци, додека, пак, други имаат интервал на 2-3 години. Годишните корекции се 
чинат соодветни во периоди на ниска или умерена инфлација, па работниците и работодавачите добиваат 
одредена предвидливост и тоа овозможува редовни корекции, во согласност со економските околности што 
се менуваат. 

Што се прави кога има висока инфлација?

Годишните корекции овозможуваат предвидливост и непречени корекции, и може да бидат надополнети со 
почести корекции кога инфлацијата надминува одреден праг.

Во некои земји, кога инфлацијата забрзува над одреден праг, автоматски се применуваат почести корекции. 
На пример, во Франција, минималната плата автоматски се зголемува секогаш кога инфлацијата надминува 
2% во текот на одредена година.
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Автоматското индексирање над одредено ниво, сепак, може да биде ризично и да води до инфлациски 
„спирали“ меѓу плата-цена во ситуации на нагло забрзана инфлација.

5.3 Потребите на работниците и нивните семејства

За да имаат значење, минималните плати треба да бидат поставени на ниво што ги покрива потребите на 
работниците и нивните семејства, земајќи ги предвид економските фактори.

Оценувањето дали постојните стапки се доволни за да ги задоволат потребите на работниците и нивните 
семејства може да претставува предизвик. Прво, потребите на работниците и нивните семејства не може да 
се разгледуваат во вакуум; тие мора да се разберат во однос на нивото на економски и социјален развој на 
земјата, земајќи ги предвид ставовите на социјалните партнери. Второ, дали минималната плата е доволна 
за покривање на потребите на семејството зависи од големината на семејството, што може да биде различна. 
Исто така, зависи од тоа колку членови на семејството заработуваат минимална плата и зависи од локалните 
трошоци за живот.

Поради овие причини, соодветни минимални стандарди за живот треба да се осигурат преку комбинација 
на минимална плата и мерки за социјално осигурување. Сепак, можат да се искористат некои корисни 
одредници за утврдување на минималната плата.

Процена на апсолутни и релативни потреби

Апсолутната процена на потребите на работниците и нивните семејства може да се направи преку 
проценување на просечниот трошок на основен но пристоен животен стил на работникот и неговото 
семејство доколку се собере трошокот за храна, сместување и други основни трошоци, како што се здравје, 
образование на деца и учество во социјалниот живот на заедницата. Овој пристап најчесто се користи кога 
се пресметува националната линија на сиромаштија36 или прагот на „плата за живот“.

Релативните потреби и релативната сиромаштија се дефинирани како удел – некогаш 60% – од средниот 
приход на домаќинството. Релативните линии на сиромаштија најдобро го отсликуваат „трошокот на 
социјалната инклузија и еднаквоста на можности во одредено време и место“37 и најчесто се преферираат 
во поразвиените економии.

  Научете повеќе за потребите на работниците и нивните семејства во Прилог 2

Коригирање за покачување на цените

Покачувањето на општото ниво на цените и на трошоците за живот најчесто се земаат предвид кога се 
коригира минималната плата. Тоа се случува поради тоа што со текот на времето инфлацијата ја нагризува 
реалната вредност на минималната плата. Еден показател што ги отсликува промените во цените е индексот 
на трошоци на живот (CPI). Овој индекс ја следи еволуцијата на цените од потрошувачката кошничка за стоки 
и услуги што потрошувачот ги набавува со текот на времето. Тоа функционира во повеќето земји. Месечните 
бројки најчесто се достапни по краток временски период.

Меѓутоа, земјите понекогаш објавуваат различен индекс. Некои земји можеби земаат предвид индекс на 
трошоци што се пресметува за најсиромашните домаќинства, бидејќи тие најверојатно се засегнати од 
минималната плата. Особено, ваквиот индекс има посебно значење во случаи каде што цената на храната 
расте многу побрзо отколку просечните цени, бидејќи сиромашните домаќинства најчесто најголем дел од 
нивниот приход трошат на храна.

36 Националниот праг на сиромаштија може да се утврди врз основа на различни методи. Некои примери се опишани во Haugh-
ton, J.; Khandker, S.R. 2009. Handbook on poverty and inequality (World Bank, Washington DC) 
37 Jonathan Bradshaw; Yekaterina Chzhen; Gill Main; Bruno Martorano; Leonardo Menchini; Chris de Neubourg (January 2012). Rel-
ative Income Poverty among Children in Rich Countries (PDF) (извештај). Innocenti Working Paper. Florence, Italy: UNICEF Innocenti 
Research Centre. ISSN 1014-7837.
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Минатата инфлација не мора повторно да се појави во иднина, па затоа како алтернатива се зема очекувана 
идна инфлација. Сепак, како и кај повеќето прогнози, процената на идната инфлација најчесто се разликува 
од ефективните стапки на инфлација. Затоа може да се воведе „еx-post“ „корективно приспособување“ во 
случај процените значително да се разликуваат од ефективните стапки.

  Кликнете за да научите повеќе за врската меѓу инфлацијата и реалната вредност на минималната 
плата во Прилог 3.

5.4 Економски фактори

Кога го утврдуваат нивото на минималната плата, креаторите на политики треба да ги земат предвид 
економските фактори. Доколку минималната плата е поставена премногу високо или доколку се 
зголеми премногу, тоа може неочекувано да има огромно влијание врз трошоците за работната сила што 
работодавачите мора да ја платат. Тоа, пак, може да повлече инфлација на цени, да го наруши извозот 
и да го намали нивото на вработеност. Од друга страна, платите што се премногу ниски ја ограничуваат 
домашната потрошувачка на домаќинствата.

Според Конвенцијата бр. 131 на МОТ, економските фактори што треба да се земат предвид вклучуваат 
„барања на економскиот развој, нивото на продуктивноста и желбата за постигнување и одржување високо 
ниво на вработеност“. Други економски фактори што треба да се земат предвид вклучуваат прашања 
поврзани со конкурентноста, инвестициите, цените и економскиот раст.38

Продуктивност на трудот – споделување на плодовите на напредокот

При утврдувањето и приспособувањето на минималната плата, креаторите на политиките често се повикуваат 
на продуктивноста на трудот. 

Продуктивноста на трудот обезбедува контекстуални информации за пазарната вредност на она што е 
произведено од еден просечен работник во земјата, според постојното ниво на капитал и технологија.39 
Земајќи ја предвид продуктивноста на трудот во редовните приспособувања, исто така, осигурува дека 
работниците добиваат дел од плодовите на напредокот.

Просечната продуктивност на трудот во една земја најчесто се мери како БДП по работник или БДП по 
одработен час. Податоците за продуктивност на секторско ниво се исто така корисни кога се утврдуваат 
минимални плати на различни нивоа во различни индустрии. Но, мерењето на продуктивноста на трудот во 
некои сектори е проблематично. На пример, квантификувањето на додадената вредност во образовниот 
сектор или кај домашните работници е особен предизвик.40

  Научете повеќе за плати и продуктивност

Во практиката, при периодичните приспособувања, многу земји користат индиректни показатели, како што 
се растот на БДП или растот на БДП по глава на жител. Во Бразил, законодавството ги става инфлацијата на 
цени и растот на БДП во математичка формула за приспособување на минималната плата. Други земји, како 
што е Костарика, ја зголемуваат минималната плата за инфлацијата плус дел од минатиот економски раст.

Број на засегнати работници и влијание врз вкупната сметка за плата

Уште еден статистички показател што треба да се земе предвид е бројот на работници што најверојатно би 
биле засегнати од воведувањето минимална плата или од зголемувањето на тековната минимална плата. Овој 

38  IQE. The Minimum Wage, Guidance paper of the International Organisation of Employers.
39 OECD. 2001. Measuring Productivity: OECD Manual, Measurement of aggregate and industry-level productivity growth (Paris, 
OECD).
40 Atkinson. 2005. Atkinson Review: Final Report. Measurement of Government Output and Productivity and the National Accounts 
(New York, Palgrave Macmillan).
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показател го отсликува влијанието што минималната плата најверојатно ќе го има врз севкупната структура 
на плата и врз вкупната сметка за плата.

Доколку минималната плата е поставена премногу високо, тоа најверојатно ќе засегне голем број работници 
и тоа може да има неочекувани големи ефекти врз просечните трошоци за работна сила и вкупните трошоци 
за плата што работодавачот мора да ги плати. Тоа, пак, може да повлече инфлација на цени, да го наруши 
извозот и/или да го намали нивото на вработеност. Бидејќи почитувањето делумно зависи од нивото на 
минималната плата, постои голема веројатност дека минималната плата што е поставена превисоко може 
да доведе до ниско ниво на почитување.

Бројот на засегнатите работници може да се пресмета на национално, регионално или на ниво на 
индустрија. Исто така, може да се пресмета за одредени групи работници (како, на пример, според пол, раса 
и така натаму). Овие поделени анализи овозможуваат подлабоко разбирање за распределбата на платите 
единствена за секој дел или за група работници во економијата. Тие, исто така, овозможуваат подобро 
разбирање на поединците, регионите или индустриите што најверојатно или непропорционално би биле 
засегнати од минималната плата.

  Дознајте повеќе за влијанието врз трошоците за работна сила во Прилог 4. 

Управување со агрегатната побарувачка – наоѓање на вистинската рамнотежа

За некои одделни претпријатија, зголемувањето на платите може да биде многу проблематично. Во исто 
време, дури и за време на економски тешкотии, постојат силни економски и социјални причини зошто владите 
можеби сакаат да се поттикне зголемување на платите во согласност со просечниот раст на продуктивноста. 
Една таква причина е тоа што повисоките плати за ниско платени работници може да го зголемат нивото 
на нивната потрошувачка и во некои околности да доведе до повисока агрегатната побарувачка. Сепак, 
кога платите се наметнуваат премногу високо, извозот и инвестициите може да се намалат, а агрегатната 
побарувачка може да опадне.

Од макроекономски аспект, платите што се зголемуваат приближно по стапка на среднорочниот раст на 
продуктивноста плус целната инфлациска стапка (или некоја друга ниска стапка на инфлација, ако не 
постои експлицитна целна инфлација) на Централната банка, би требало да гарантираат стабилност на 
цените, осигурувајќи се дека развојот на платата нема да предизвика дефлација или прекумерна инфлација.

5.5 Сооднос на минималната со просечните плати

Еден корисен и широко користен статистички показател е соодносот на минималната плата со средната или 
медијалната41 плата. Поради тоа што средната плата е под влијание на екстремни вредности, медијалната 

плата е подобра референтна точка, особено во земји каде што има висока нееднаквост во платите. 
Показателот покажува дека нивото на минималната плата во однос на платата на „просечниот работник“ – 
до степенот до кој просечната плата барем делумно го одразува нивото на продуктивност – исто така дава 
податоци за економските фактори.

На првата слика подолу е прикажано дека во развиените економии, минималната плата се движи од 35% до 
60% од медијалната плата. На втората слика подолу е прикажано дека во земјите во развој, соодносот на 
минималната и медијалната плата најчесто е повисок. Тоа може да се должи на фактот дека во земјите во 
развој, лицето што заработува медијална плата најчесто е релативно ниско платено. Оттука, размислувањата 
поврзани со потребите на работниците и нивните семејства понекогаш водат до повисоки коефициенти на 
минимална плата отколку во развиените економии.

41  Медијалната плата се однесува на средишната плата. На пример, во земја каде што 5 лица заработуваат месечна плата од 5, 
6, 7, 9 и 15, медијалната плата би била 7.
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Also, the minimum to average wage ratio should be interpreted with care. For example, in some sectors, 
the average wage may be very close to the minimum wage in industries where minimum wage-type work 
predominates. This is the case in Cambodia, where the minimum wage is exclusively set for the textile 
industry and where, with the exception of a few managers, the majority of workers earn the minimum 
wage. Under these circumstances, the minimum wage actually sets the average wage in the sector.

In all circumstances, the minimum to average wage ratio requires additional analysis. In emerging and 
developing economies, where employees represent a smaller share of total employment and the informal 
economy is usually larger, there may be a disconnect between the average wage of employees who would 
be legally covered by the minimum wage and the average wage of all employees.

Figure 1. Ratio of minimum wage to median wages in selected developed countries (2014)

Source: OECD (2015), "Earnings: Minimum wages relative to median wages", OECD Employment and Labour Market Statistics 
(database) .

Figure 2. Ratio of minimum wage to median wages in selected developing countries

Note: Analysis based on data from household and labour force surveys.
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Иако ваквите показатели можат да бидат корисни во оценувањето на нивото на минималната плата, 
тие треба да се надополнат со попрефинета анализа конкретно за одредена земја. Коефициентите на 
ниво на земја треба, исто така, да се пресметаат на разложено ниво по сектор, пол и регион со цел да се 
идентификуваат групите или регионите што најверојатно би биле засегнати од минималната плата.

Исто така, треба да се забележи дека овие коефициенти можат погрешно да насочуваат кога се толкуваат 
премногу буквално. На сликата подолу е прикажано дека минималната плата е релативно висока, на пример, 
во Франција, што би значело дека тоа има поголемо влијание врз трошоците за работна сила отколку во други 
земји. До некој степен, меѓутоа, трошоците за минималната плата во Франција се ублажуваат со намалените 
придонеси за социјално осигурување за работодавачите што ангажираат работници за минимална плата.

  Научете повеќе за ризиците и ограничувањата

Кога се споредува соодносот на минималната со просечната плата, важно е да се споредува месечната 
минимална плата за нормални часови за работници со полно работно време (или еквивалентно на тоа).

Податоците за просечната плата за сите вработени е пониска отколку таа за вработените со полно 
работно време, или еквивалентно на тоа, бидејќи има варијации во часовите што се одработуваат за 
другата. Разликата ќе зависи од процентот на вработени што не работат со полно работно време.

Исто така, коефициентот на минималната во однос на просечната плата треба внимателно да се 
толкува. На пример, во некои сектори, просечната плата може да биде блиску до минималната плата во 
индустрии каде што е предоминантен тип работа што е платена со минимална плата. Таков е случајот 
со Камбоџа, каде што минималната плата што е утврдена е само за текстилната индустрија каде што, 
со исклучок на некои раководители, повеќето работници заработуваат минимална плата. Во вакви 
околности, минималната плата всушност ја утврдува просечната плата во секторот.

Во сите околности, соодносот (коефициентот) меѓу минималната и просечната плата бара дополнителна 
анализа. Во новите и во економиите во развој, каде што вработените претставуваат помал дел од 
вкупното вработување и неформалната економија најчесто е поголема, може да нема врска меѓу 
просечната плата и вработените што законски би биле опфатени со минималната плата и просечната 
плата за сите вработени.

Слика 1. Сооднос на минимална плата со медијална плата во избрани развиени земји (2014 г.)

Извор: OECD (2015), “Earnings: Minimum wages relative to median wages”, OECD Employment and Labour Market Statistics 
(database).
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Слика 2. Сооднос на минимална плата со медијална плата во избрани земји во развој (2014 г.)

Забелешка: Анализата се заснова врз податоците од анкети на домаќинства и на работна сила.

Извор: Rani, U.; Belser, P.; Oelz, M.; and S. Ranjbar. 2013. “Minimum wage coverage and compliance in developing countries” 
in International Labour Review, Vol. 152, No. 3-4.

5.6 Дали треба да се користи математичка формула?

Некои земји имаат математичка формула за периодично приспособување на нивните минимални плати. На 
тој начин се зголемува предвидливоста, се избегнуваат долги дискусии за приспособувањето секоја година 
или се отстранува можноста за ненадејни или вонредни големи зголемувања поради политички, наместо 
поради технички фактори.

Сепак, доколку се користат математички формули, тие треба да се усвојат по целосни консултации со 
социјалните партнери.

Дали индексирањето е добра идеја?

Доколку минималната плата автоматски се зголемува за да компензира за сите минати инфлации, тоа, 
начелно, би гарантирало вистинско ниво (куповна моќ) на минималните плати.

Меѓутоа, ваквите механизми за индексирање се преиспитуваат во последно време, бидејќи се смета дека 
воведуваат „инертност на инфлацијата“ под некакви околности. Со други зборови, репродукцијата на мината 
инфлација во платите и други цени може да стане пречка за намалување на тековната стапка на инфлација.

Во текот на 1980-тите години, европските земји, како што се Данска, Австрија, Белгија, Италија и Франција, 
ја модифицирале или дури и ја елиминирале оваа формална врска.42 Истовремено, сличен процес се случил 
во земјите од Латинска Америка што страдале од уште повисоки стапки на инфлација. Оттогаш, земјите се 
попретпазливи кога усвојуваат математички формули за автоматско зголемување на минималната плата.

Посложени формули

Мора да се нагласи дека минималната плата што се приспособува само врз основана промена во трошоците 
за живот би резултирала со константно минимална плата во реални услови, а работниците што заработуваат 

42 Eyraud F.; Saget, C. 2005. The fundamentals of minimum wage fixing (Geneva, ILO).
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developing economies, where employees represent a smaller share of total employment and the informal 
economy is usually larger, there may be a disconnect between the average wage of employees who would 
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Figure 1. Ratio of minimum wage to median wages in selected developed countries (2014)

Source: OECD (2015), "Earnings: Minimum wages relative to median wages", OECD Employment and Labour Market Statistics 
(database) .

Figure 2. Ratio of minimum wage to median wages in selected developing countries

Note: Analysis based on data from household and labour force surveys.
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минимална плата нема да го почувствуваат реалното зголемување на нивните плати дури и во услови на 
економски раст. Повеќето земји што користат формула, вклучуваат и друг економски фактор, како што е, на 
пример, економскиот раст или растот на продуктивноста на труд.

Подолу се наведени некои примери на земји што усвоиле формула за минимална плата. Примерите на 
овие земји покажуваат разновидни критериуми што се користат со цел да се утврдат приспособувањата на 
минималната плата.

  Бразил

Во Бразил, со закон е предвидено приспособувањата на минималната плата да се утврдуваат преку 
формула што ја зема предвид минатата инфлација и растот на БДП. Во случај на инфлација, формулата 
ја зема предвид инфлацијата акумулирана во текот на претходната година (t-1), додека, пак, за БДП, 
поради доцното примање на конечните резултати, тие ја применуваат стапката на зголемување t-2.

Бразилската формула за утврдување на приспособувањата (каде што MW е минимална плата) е следнава:

∆ MW t = ∆ CPI t-1 + ∆ GDP t-2 
Законот предвидува оваа формула да се ревидира на секои четири години. Таа за првпат беше донесена 
во 2008 година, а беше ревидирана во 2012 и во 2016 година.

  Костарика

Во Костарика, во 2012 година беше договорена нова формула меѓу владата и социјалните партнери. 
Формулата содржи компонента на инфлација, како и компонента поврзана со раст. Компонентата на 
инфлација ја зема предвид очекуваната инфлација, плус „ex-post“ корекција на процените. Компонентата 
поврзана со растот вклучува 20-40% од просечниот раст на БДП по глава на жител од претходните 
пет години (се доцни една година). Конечното утврдување на производствената компонента останува 
предмет на преговори меѓу социјалните партнери во трипартитната комисија за минимална плата.

Оттука, формулата на Костарика е следнава:

∆ MW = expected ∆ CPI (+correction factor) + (20%-40%) * ∆ GDP per capita

Примената на оваа формула е условена од различни ситуации во економијата и во пазарот на труд. 
Компонентата на инфлацијата не е автоматска доколку инфлацијата се забрзува (односно, ефективната 
инфлација е поголема од очекуваната инфлација плус 1%). Компонентата на економскиот раст, исто 
така, не е автоматска ако настане една од следниве ситуации: стапката на невработеност е повисока 
од 8%; имало негативен економски раст четири последователни тромесечја; или има повеќе од 15% 
промена (позитивна или негативна) во курсната разлика меѓу приспособувањето на минималната плата.

Доколку настане некоја од горенаведените ситуации, социјалните партнери се повикуваат да дадат 
препорака за конечното приспособување, земајќи ги предвид конкретните околности.

  Малезија

Во случајот на Малезија, стапката на минималната плата била утврдена како комбинација на неколку 
социо-економски показатели групирани или како основни критериуми, или како критериуми за 
приспособување. Основните критериуми беа Приходот на линија на сиромаштија (PLI) по работник 
и медијална плата. PLI се користи за да се пресмета основниот трошок за живот по работник во 
домаќинство, додека, пак, медијалната плата од пониската половина од работниците во приватниот 
сектор ја одразува способноста на претпријатијата да платат. Потоа беше направен просек од овие два 
елементи за да ја претставуваат долната граница на платата. Оваа долна граница потоа се приспособува 
според критериуми за приспособување. Втората група критериуми вклучува: раст на продуктивност на 
трудот, процентуална промена на Индексот на трошоци за живот (CPI) и реална стапка на невработеност, 
како што е прикажано подолу.
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 Costa Rica 
In Costa Rica a new formula was agreed between Government and social partners in 2012. The formula 
contains an inflation component, as well as a growth-related component. The inflation component considers 
expected inflation, plus an ex post correction of the estimates. The growth-related component incorporates 
20 per cent to 40 per cent of average GDP per capita growth of the previous five years (lagged by one year). 
The final determination of the production component is left for negotiations between the social partners in 
the minimum wage tripartite commission.

Costa Rica’s formula therefore is:

∆ MW = expected ∆ CPI (+correction factor) + (20%-40%) * ∆ GDP per capita

The application of this formula is made conditional on certain situations in the economy and labour market. 
The inflation component is not automatic if inflation accelerates (i.e. effective inflation is greater than 
expected inflation plus 1 per cent). Also, the economic growth component is not automatic if one of the 
following situations occurs: the unemployment rate is greater than 8 per cent; there was negative economic 
growth for four successive quarters; or there is more than a 15 per cent change (positive or negative) in the
exchange rate between minimum wage adjustments.

In the event that any one of the particular situations listed above takes place, the social partners are called 
on to recommend the final adjustment, taking the particular circumstances into account.

 Malaysia 
In the case of Malaysia, the minimum wages rate was set using a combination of several socio-economic 
indicators grouped as either base criteria or adjustment criteria. The base criteria were the Poverty Line 
Income (PLI) per worker and median wages. The PLI is used to account for the basic cost of living per worker 
in a household while median wages of the lower half of wage earners in the private sector reflects the firms’ 
ability to pay. These two elements were then averaged to represent the floor wage. This floor wage is then 
adjusted by the adjustment criteria. This second group of criteria includes: labour productivity growth, the 
percentage change in the Consumer Price Index (CPI) and real unemployment rate, as illustrated below:

MW = Minimum Wages (RM)
PLI = Poverty Line Income (RM)
P = Productivity growth (%)
CPI = Consumer Price Index (% change)
UE = Real Unemployment Rate (%) = (Unemployment rate – 4%)
i = Region (Peninsular Malaysia, Sabah and Sarawak)

 France 
In France, annual minimum wage adjustments are linked to the evolution of the CPI, as well as to the increase 
in the purchasing power of blue-collar workers’ basic hourly wage. The minimum wage adjustment takes 
place every January. It incorporates the change in the CPI over 12 months (November t-2 to November t-1).

The annual revision of the minimum wage also incorporates half the annual increase in the hourly basic rate 
of blue collar wages (from September t-2 to September t-1), resulting from a specific survey carried out 
quarterly by the Ministry of Labour.

50 
 

MW = Минимална плата (RM)

PLI = Приход на линија на сиромаштија (RM)

P = Раст на продуктивност (%)

CPI = Индекс на трошоци за живот (промена во %)

UE = Реална стапка на невработеност (%) = (Стапка на невработеност – 4%) 

i = Регион (Малајски Полуостров, Сабах и Саравак)

  Франција

Во Франција, годишните приспособувања на минималната плата се поврзани со еволуцијата на CPI, 
како и зголемувањето на куповната моќ на основната саатница на работниците. Приспособувањето на 
минималната плата се случува секој јануари. Ги вклучува промените во CPI во текот на 12 месеци (од 
ноември t-2 до ноември t-1).

Годишната ревизија на минималната плата опфаќа половина од годишното зголемување на основната 
саатница на неадминистративните работници (од септември t-2 до септември t-1), која е резултат од 
посебна анкета што Министерството за труд ја спроведува квартално.

Француската формула е следнава:

∆ MWt = ∆ CPI Nov t-2/Nov t-1 + 0.50 * ∆ Blue collar hourly wage Sep t-2/Sep t-1

Француската минимална плата, исто така, има автоматска гаранција во врска со еволуцијата на цените. Така, 
минималната плата се приспособува секогаш кога индексот на цени ќе се зголеми за 2% или повеќе од 
последното приспособување.

Покрај ова математичко утврдување на приспособувањето на минималната плата, Франција, исто така, 
има и дискрециска компонента што може да воведе дополнителен процент на крајното зголемување. Од 
2009 година, комисија од независни експерти препорачува да се утврди дали има простор за дополнително 
зголемување (coup de pouce), земајќи го предвид економскиот контекст.

  Холандија

Во Холандија, минималната плата се приспособува двапати годишно (1 јануари и 1 јули) во согласност 
со промените на пондерираниот просек на колективно договорените плати. Важно е да се напомни 
дека минималната плата, исто така, ги утврдува минималните придонеси за социјално осигурување, 
отворајќи прашања поврзани со даночното оптоварување што би ги наметнало зголемувањето на 
минималната плата.

Поради тоа, во 1993 година, условот за зголемување на минималната плата предвидувал дека ако 
„соодносот активни/неактивни“ го надминува прагот од 82,6%, тогаш нема да има зголемување. Како 
неактивни се дефинирани оние што примаат помош, вклучувајќи јавна старосна пензија, додека, пак, 
активни се оние што се вработени, вклучувајќи самовработени и работници на половина работно време. 
Покрај тоа, законот предвидува процена на секои четири години. И покрај овие јасни критериуми, 
во практиката, минималната плата е замрзната дури и во ситуации кога прагот на соодносот меѓу 
активните/неактивните не бил надминат (од јули 2003 година до јануари 2006 година).

(See: W. Salverda (2008) ‘The Netherlands: Minimum wage fall shifts focus to part-time jobs’, in Vaughan 
Whitehead, ibid.)
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Треба да се напомни дека речиси е невозможно математичката формула да ги вклучи сите клучни 
размислувања. Оттука, не е невообичаено да се забележи дека примената на формулата е условена од 
голем број ситуации, или, пак, покрај формулата и дополнителни разгледувања, постои простор за социјален 
дијалог или за барање различна одлука врз основа на политички размислувања.

5.7 Комбинирање краткорочни приспособувања и долгорочна перспектива

Кај периодичните приспособувања постои тенденција да се концентрираат на краткорочни и среднорочни 
показатели. Типично приспособување на минималната плата вообичаено дава голема тежина на ограничен 
број фактори, како што се инфлацијата на цени или економскиот раст.

Иако овој пристап е природен, властите задолжени за утврдување минимална плата, исто така, ја земаат 
предвид и долгорочната перспектива. 

Некои долгорочни цели можат да бидат да се постигне ниво на минимална плата што е доволно за да ги покрие 
основните потреби на работникот и неговото/нејзиното семејство (редовно ревидирано за да се опфати 
економскиот развој); да се осигури дека минималната плата ефективно се применува, а непочитувањето е 
сведено на минимум; и да обезбеди сеопфатна покриеност на вработените за плата. Исто така, корисно е 
да се утврди контекстот на политиките за минимална плата во поширока економска перспектива каде што 
економските фактори се засегнати од структурни промени.

Утврдете среднорочна стратегија

Многу земји откриле дека постои јаз меѓу легитимните потреби на работниците и нивните семејства, и она 
што економијата може да го плати како минимална плата. Нема да биде можно да се отстрани овој јаз во 
едно приспособување на минималната плата, барем не без негативни економски ефекти.

Тоа укажува дека треба да има среднорочна до долгорочна цел за оваа политика, односно затворање на 
овој јаз во последователни, постепени приспособувања. Овој пристап секогаш се користи, на пример, во 
секторот на домашни работници (видете Глава 8).

Исто така, важно е да се следи ефективната примена на политиките. Ефективното следење е од суштинско 
значење за успешно спроведување на минималната плата.

Оттука, властите за утврдување на минималната плата треба одвреме-навреме да нарачуваат детални 
извештаи со детали за извршените инспекции во врска со минималната плата, откриени случаи на 
прекршување и дејства преземени за да се поправи таа ситуација. Важно е властите и/или телата за 
утврдување на минималната плата да знаат дали нивните одлуки имаат вистинско влијание на терен.
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Глава 6 – Како законски да се спроведат 
минималните плати?
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Резиме

Во некои земји, повеќе од половината од сите приматели на плата, со право на минимална плата, примаат 
износ понизок од законскиот минимум.

Високите стапки на неусогласеност не влијаат негативно само врз работниците чиишто права се прекршени 
и врз нивните семејства, туку и врз усогласените работодавачи, бидејќи неусогласените претпријатија имаат 
нелегитимна предност во управувањето со трошоците.

Усогласеноста може да се подобри преку спроведување неколку мерки, како што се:

• кампањи за информирање и подигање на свеста;

• активности за зајакнување на капацитетите на претставниците на работодавачите и работниците;

• поттикнување на работниците да ги бараат нивните права преку индивидуални жалби и колективно 
дејствување;

• мерки за формализирање на неформалната (сивата) економија;

• стратешки планирани трудови инспекции;

• санкции чија цел е да обесхрабрат неусогласеност;

• надзор и одговорни практики за купување во глобалните синџири за снабдување;

• јавни програми за вработување со минимални плати.

Степенот на неусогласеност, исто така, може да варира како резултат на политиките за минимална плата 
и бројот на различни износи на минимални плати, а зависи и од делотворноста на целокупниот процес на 
составување и спроведување политики за минимална плата, од поставување соодветно ниво и соодветна 
структура на износи, до целосно консултирање со организациите на работодавачите и работниците.

Поради тоа, потребен е сеопфатен пристап.
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6.1 Потреба од сеопфатен пристап

Сеопфатниот пристап е неопходен затоа што усогласеноста е под влијание на нивото на кое се 
поставуваат минималните плати во однос на просечните, како и под влијание на институционални 
фактори. 

Графиконот 1 подолу покажува дека неусогласеноста е повисока во Перу и во Костарика, каде што 
минималните плати се повисоки отколку во Уругвај и во Чиле. Но, важни се институционалните фактори: 
иако нивото на минимални плати е слично во Перу и во Костарика, неусогласеноста со регулативите е 
значително повисока во Перу. Иако неусогласеноста со регулативата е релативно ниска во Уругвај и 
во Чиле, овој резултат е постигнат и покрај тоа што во Чиле минималната плата е значително повисока 
отколку во Уругвај.43 

Ако минималните плати се многу ниски, нормално е мал број работници да примаат плата пониска од 
минималната. Но, кога минималните плати се „голем залак“, усогласеноста станува предизвик. 

Графикон 1. Минимална плата и неусогласеност со регулативата во градските средини на Латинска 
Америка, 2011 г. 

Извор: Marinakis (2014).

Како да се зајакнат институционалните фактори?

Конвенцијата за поставување минимална плата, 1970 (бр. 131), уредува дека „за да се контролира 
делотворната примена на сите одредби поврзани со минималните плати, ќе се преземат соодветни мерки, 
како што е соодветна инспекција, која треба да биде поткрепена со други неопходни мерки“ (член 5).

Препораката за поставување минимална плата, 1970 (бр. 135), предлага во мерките да бидат вклучени:

a)  активности за рекламирање на одредбите за минимална плата на јазиците и дијалектите што ги 
разбираат работниците на кои им е потребна заштита, кои, ако е потребно, треба да бидат приспособени 
на потребите на неписмените лица; 

43  Marinakis, A. 2014. Incumplimiento con el salario minimo en America Latina. El peso de los factores económicos e institucionales, 
(OIT, Santiago).
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(б) вработување доволен број соодветно обучени инспектори екипирани со овластувања и средства за 
извршување на нивните обврски; 

(в)  соодветни пенали за прекршување на одредбите за минимални плати; 

(г)  поедноставување на правните одредби и процедури и другите соодветни средства што им овозможуваат 
на работниците делотворно да ги уживаат нивните права во поглед на одредбите за минимална плата; 

(д)  здружување на работодавачи и работнички организации со цел да се заштитат работниците од 
злоупотреби и 

(ѓ)  соодветна заштита на работниците од угнетување. 

Пресложените системи за плата, исто така, можат да ја намалат неусогласеноста. Подигањето на свеста и 
трудовите инспекции се полесни во земји со релативно едноставни системи на минимални плати наспроти 
премногу сложените системи со различни износи утврдени според сектор или занимање. Очигледно, 
големиот број различни износи на минимални плати потешко се објаснува и се проверува. 

6.2 Мерење на неусогласеноста

За да се состават, да се спроведат и да се следат квалитетни стратегии и мерки за усогласеност и 
законско спроведување, важно е колку што е можно повеќе да се анализираат степенот и шаблоните 
на неусогласеност, со употреба на расположливите податоци. На тој начин не само што интервенциите 
стануваат поделотворни, туку може да се донесат стратешки одлуки како да се распределат расположливите 
јавни средства.

Анализите можат да бидат насочени кон степенот на неусогласеност во урбаните и руралните области, 
формалната и неформалната економија, различните стопански сектори и занимања, големината на 
претпријатие и влијанието на неусогласеноста врз мажите и жените. Анализите на пропустите во 
усогласеноста, исто така, можат да бидат насочени кон групите подложни на дискриминација на работно 
место, како што се домородни и племенски народи, етнички малцинства, мигранти или лица со посебни 
потреби.

Усогласеноста може да се проценува на три нивоа:

• Првиот метод, кој има широка употреба во емпириски истражувања, е да се пресмета процентот на 
работници што примаат пониска од законски минималната плата за различни работни места и сектори, 
со употреба на статистички податоци. Овој метод обезбедува група процена и содржи грешка при 
мерењето.

• Второто мерење се заснова врз прекршувањата на законите за минимална плата утврдени при 
инспекција на работното место. Сепак, анализата заснована врз трудови инспекции може да биде само 
делумна, бидејќи се однесува само на откриените случаи.

• Третата мерка може да биде бројот на жалби поднесени од работници пред надлежните тела и судови. 
Сепак, тешко е да се добијат неопходните административните податоци, а, исто така, сите лица што се 
премалку платени не поднесуваат жалба.

 Приказ на статистичката методологија44

Графиконите подолу се резултат на примена на првиот метод и проценуваат колкав дел од законски 
покриените работници заработуваат плата пониска од законски минималната, имајќи ги предвид нецелосните 
податоци за нивните работни часови. Информацијата за плати произлегува од анкетите за домаќинствата 
или работната сила, а платите се споредуваат со применливите законски минимални плати. Овој метод 

44  Rani et al. (2013). „Опфат на минимална плата и усогласеност во земјите во развој“. International Labour Review, Vol. 152, No. 
3-4, pp. 381-410.
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овозможува споредба на повеќе земји во даден временски период. Сепак, мора да се земе предвид дека се 
работи само за статистички процени.

Овој метод покажува значителни разлики во усогласеноста меѓу земјите. Графиконот 2 покажува дека уделот 
на работници што биле земени предвид и заработуваат плата пониска од законски минималната варира од 
помалку од 10% во Виетнам, Чиле, Уругвај или во Мексико, до 50% во Турција и во Индонезија.

Графикон 2. Стапка на неусогласеност (процент на вработени што примаат пониска од законски 
минималната плата), последна година за која има податоци

Извор: Rani et al., 2013; Marinakis (2014).

Различни групи население

Во самите земји, неусогласеноста значително се разликува кај различни групи население. 

Состојбата во Индија е чест случај во многу земји: неусогласеноста е пошироко распространета во руралните 
отколку во урбаните средини и во неформалната наспроти формалната економија. Жените се почесто 
премалку платени отколку мажите, заедно со обесправените етнички или социјални групи, како кастите и 
племињата со најнизок економски статус во Индија (Графикон 3).

Ако, пак, ја следиме неусогласеноста во различните стопански сектори, случајот на Јужна Африка покажува 
висока неусогласеност во градежниот и во земјоделскиот сектор (Графикон 4). 

Разгледувањето на стапката на неусогласеност според големината на претпријатието, во случајот на 
Костарика, покажува дека таа има тенденција да биде повисока во помалите за разлика од поголемите 
претпријатија (Графикон 5).
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Графикон 3. Стапка на неусогласеност во Индија според различни категории работници, 2009/10 г.

Извор: Rani et al., 2013.

Графикон 4. Стапка на неусогласеност во Јужна Африка според стопански сектори, 2011 г.

Извор: Rani et al., 2013.
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Графикон 5. Стапка на неусогласеност во Костарика според големина на претпријатие

Извор: МОТ, врз основа на испитувања на работната сила.

6.3 Информирање и подигнување на свеста

Зошто е важно да се подигне свеста?

Една од клучните мерки е информациите за важечките минимални плати да им бидат достапни на 
работодавачите и на работниците – како и на јавноста воопшто. Покрај информирањето за важечките 
износи на минимални плати, треба да се покрене свеста и за санкциите во случај на неусогласеност. 
Притоа, може да се гради „култура на усогласеност“ со употреба на убедливи аргументи и поддржувачка 
јавна дебата.45 

На пример, во Обединета Република Танзанија беше утврдено дека работниците што си ги знаеле правата 
и законските поволности имале поголеми шанси да бидат соодветно платени.46 Студијата за евалуација 
на спроведувањето на Законот за минимални плати во Индија во 1948 година во индустриите за кршење 
и дробење камен во Карнатака во 2007/2008 година покажа дека само 30% од работодавачите биле 
свесни за Законот за минимални плати. Меѓу работниците, за законот знаеле само 8,4%, а 18,5% знаеле 
за постоењето на некаков инспекциски орган.47 

Како се рекламираат минималните плати?

Постапките за подигање на свеста и стратегиите за ширење информации што ги преземаат владите 
и социјалните партнери се потпираат на различни канали, како што се интернет, телевизија и радио. 
Давањето информации и совети на работниците и работодавачите е, исто така, една од главните функции 
на трудовите инспекторати.

45  Benassi, C. 2011, “The Implementation of Minimum Wage: Challenges and Creative Solutions”, Working Paper  No. 12, 
ILO GLU, March. 
46  Lee, S. and D. McCann (2011b). “The impact of labour regulations: Measuring the effectiveness of legal norms in a developing coun-
try”, in Sangheon Lee and Deirdre McCann (eds): Regulating for decent work. Geneva, ILO, pp. 291–312.
47  Government of India (GoI) (2009). Evaluation Study on the Implementation of Minimum Wages Act, 1948 in Stone Breaking and 
Stone Crushing Industry in Karnataka 2007-8, Government of India, Ministry of Labour and Employment, Labour Bureau, Chandigarh.
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На пример, кога се воведе националната минимална плата во Обединетото Кралство, се веруваше дека 
политиката ќе биде успешна само ако се спроведе сама по себе, односно кога ќе стане доволно широко 
позната и прифатена, ќе дојде до општа усогласеност. За таа цел, властите и социјалните партнери 
посветија огромно внимание на кампањи за информирање.

  Рекламирање на минималната плата во Обединетото Кралство 

Неколку месеци пред и по воведувањето на националната минимална плата (НМП) во Обединетото 
Кралство (март и април 1999 година) беа потрошени околу 4,5 милиони фунти за национална кампања 
за рекламирање, вклучувајќи и телевизиско рекламирање.

Одделни кампањи последователно беа насочени кон етничките малцински заедници и кон младите. 
Во рок од 2 месеци (од крајот на јануари до крајот на март), телефонската линија за помош за НМП 
одговори на 50.000 прашања.

Повеќе од милион копии од кратките информативни памфлети беа пратени до организации и до 
поединци во првите неколку месеци. За бизнисите во шесте сектори што беа најзасегнати (угостителство, 
малопродажба, социјална заштита, чистење и безбедност, фризери и облека) беа изработени посебно 
приспособени брошури со најдобрите практики.

Во нив беа претставени студии на случај што покажуваат како добрата плата може да ги зголеми 
перформансите, а беа подготвени во соработка со трговски здруженија и тела за обука, кои, исто така, 
се погрижија за нивната дистрибуција.

Во 2000 година, кога веќе беше воведена НМП, се спроведоа кампањи за подигање на свеста преку 
националниот печат, локални радиостаници, младински списанија, интернет-реклами, подлошки и 
честитки. Друга кампања беше насочена кон телевизиско рекламирање и женски печатени медиуми. 
Беше ангажирана независна агенција за истражување на пазарот за да се провери свеста и резултатите 
генерално беа прилично позитивни. Беше изработена интерактивна веб-страница (www.gov.uk/browse/
working/tax-minimum-wage) со интерактивно дрво на одлучување што им помага на корисниците да го 
утврдат своето право.

Зголемувањата на НМП продолжуваат да се рекламираат преку различни средства, вклучувајќи и 
редовни информативни билтени што даночните власти ги праќаат до 1,5 милион работодавачи. 
Конгресот на синдикати на почетокот изработи прирачник што редовно се ажурира и е достапен на 
сите негови веб-страници и други мрежи (www.tuc.org.uk/extras/nmwenforcement.pdf). Постојат и 
други групи што ја рекламираат НМП и нудат совети за неа, како што е Националниот совет за работа 
од дома (www.gn.apc.org/network/national-group-homeworking).

Извор: Вилијам Браун, Колеџ Дарвин, Кембриџ, 2013.

Слична кампања за национална минимална плата беше спроведена и во Костарика во 2010 година, која 
комбинираше подигање на свеста, олеснување и охрабрување поплаки. Централен елемент во кампањата 
беше новата телефонска линија преку која работниците можеа да пријавуваат непочитување на платата на 
едноставен и анонимен начин. Оваа линија добиваше десетици и илјадници повици. Во текот на кампањата, 
видни личности, меѓу кои и Претседателот на земјата, дадоа јавни изјави повикувајќи на почитување на 
минималните плати.48 

Ширењето информации може да ја подобри усогласеноста дури и во неформалната економија, каде што 
општопознат стандард за плата (како што е минималната плата) може да игра водечка улога во поставувањето на 
платата и да ги промени очекувањата на работниците и на работодавачите, како и нивното однесување – таканаречен 
„просветлувачки“ ефект.

48  Trejos, J. D. (2013). La aplicación de los salaries mínimos en Costa Rica con énfasis en el sector rural. Unpublished mimeo. San José, 
Research Institute in Economic Sciences, University of Costa Rica.
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  „Просветлувачкиот ефект“ на минималната плата во Бразил

На крајот од седумдесеттите години, Суза и Балтар (1979 година) напишаа статија со тврдење дека во 
случајот на Бразил, минималната плата имала ефект на просветлување при утврдувањето на платата 
што го надминал природниот опсег на политиката. Според овој аргумент, минималната плата го 
предводела поставувањето плати за работниците во малите претпријатија, кои ретко подлежеле на 
инспекции, како и во неформалниот сектор. Дури и самовработените ја користеле минималната плата 
како одредница за цената за нивните производи и услуги. 

Многу студии дискутираат за овој концепт и развиваат емпириски евалуации. Нери и други автори 
(2001 г.) го проценуваат процентот на работници што примале токму минимална плата во септември 
1996 година, со приспособување на неделното работно време на 40 часа. Нивната цел била да ја 
оценат релевантноста на минималните плати во формалната економија (јавна и приватна), како и во 
неформалната економија и кај самовработените лица. Формалните работници биле дефинирани како 
работници „con carteira“ (со лични карти), додека, пак, неформалните биле „sem carteira“ (без лични 
карти).

Нери и други автори откриле дека неусогласеноста кај неформалните работници била висока 
(27%), повеќе од 14% од неформалните работници земале токму минимална плата, што ја покажува 
релевантноста на овој инструмент во овој сегмент од пазарот на труд. Кај самовработените, податоците 
покажуваат послаба врска со минималната плата отколку другите сегменти.

Види: Souza, P. R. and P.E. Baltar (1979). “Salário mínimo e taxa de salários no Brasil”. Pesquisa e 
Planejamento Econômico, Vol. 9, No. 3, pp. 629-60.

Neri, M.; Gonzaga G.; and J.M. Camargo (2001). Salario Mínimo, Efeito-Farol e Pobreza. Revista de Economía 
Política 21(2): 78-90.

6.4 Улогата на организациите на работодавачи и работници

Зошто консултациите и вклучувањето на социјалните партнери се неопходни за зголемување на 
усогласеноста?

Усогласеноста со минималните плати зависи од делотворноста на целокупниот процес на составување, 
имплементација и спроведување на политиките за минимална плата. Овој процес започнува од 
утврдувањето на соодветната структура на нивоа и износи, во консултација со организациите на 
работодавачи и работници, и се проширува на преземање мерки за олеснување и охрабрување на 
усогласеноста, кога е потребно.

Како што е потенцирано во Глава 2, принципот на целосна консултација и партиципативност, заснован 
врз еднаквост на социјалните партнери во воспоставувањето и функционирањето на системите за 
минимални плати, е еден од столбовите на Конвенцијата бр. 131 и  Препораката бр. 13549.

Партиципативниот процес на утврдување на минималната плата, кој овозможува минималната плата 
да биде поставена на ниво што ќе го договорат претставниците на работниците и работодавачите, 
придонесува за повисока легитимност на минималниот износ кај социјалните партнери и го олеснува 
усогласувањето.

Исто така, трипартитниот процес на донесување одлуки може да го олесни толкувањето на законот за 
минимална плата, со што се избегнуваат недоразбирања и забуни кај работниците и работодавачите50.

49  ILO: General Survey on Minimum Wage System (2014), p. 101.
50  Benassi, C. 2011, “The Implementation of Minimum Wage: Challenges and Creative Solutions”, Working Paper  No. 12, ILO GLU, 
March. 
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Освен што се вклучени во утврдувањето на износите, организациите на работниците и работодавачите 
можат да ги информираат нивните членови за минималните плати, но и да даваат совети и поддршка за нив. 
Обуката за претставниците на работодавачите и работниците може да помогне неусогласеноста да не се 
должи на несвесност или недоразбирање.

Оспособувањето на работниците да ги бараат нивните права преку поединечни жалби и преку колективни 
дејства е исто така клучно.

Во некои земји, овие аспекти се законски утврдени. На Филипините, законодавството утврдува дека 
претставниците на синдикатите или претставниците на работниците секогаш треба да ги придружуваат 
трудовите инспектори во текот на инспекциите.

Во Норвешка, изведувачите и нивните синдикални претставници имаат посебна улога во спроведувањето 
на проширените договори. Изведувачот мора да биде сигурен дека и подизведувачот се придржува кон 
договорите. Работниците на подизведувачите може да ги повикаат на одговорност изведувачите за 
неисплатени плати во областите во надлежност на проширените колективни договори.

Норвешка и Исланд исто така имаат правила што ги овластуваат синдикатите да вршат инспекција 
на платите и условите за работа на работниците. Во Норвешка, ова се применува кај работниците на 
подизведувачите во области покриени со проширени договори, додека, пак, во Исланд ова е општо 
применливо правило. Исто така, во Норвешка, изведувачите се поединечно и колективно одговорни за 
обврските за плата на подизведувачите.51 

Во Финска, законодавството утврдува дека здруженијата на работодавачи и работодавачите се обврзани 
со колективниот договор да ги почитуваат неговите одредби и дека организациите на работодавачи ќе ја 
следат примената на договорот преку членовите.

Во земји како што се Индија и Израел, организациите на работодавачи можат да покренат побарувања за 
неисплатени плати пред суд од името на засегнатиот работник.

6.5 Трудова инспекција

Број и обврски на трудовите инспектори

Спроведувањето на минималните плати спаѓа во доменот и одговорностите на трудовите инспекторати.52 Постојат 
повеќе индикатори за оцена на капацитетот на системите за трудова инспекција, како што се: број на инспектори, 
број на преземени инспекции, број и износ на изречени казни во практиката. Делотворноста на трудовата инспекција, 
исто така, зависи од обуката на инспекторите.

Предуслов за делотворно спроведување на законот преку трудова инспекција е обезбедување доволно човечки и 
други ресурси. Иако не постои интерно договорена формула за одредување соодветен број трудови инспектори, 
стандардите на МОТ пропишуваат дека бројот на инспекторите треба да биде доволен за да се осигури делотворна 
распределба на обврските во инспекторатот.

Опсегот на овие обврски може да се мери преку следниве критериуми: број на инспектори, големина и состојба на 
работното место, број на работници по претпријатие каде што се врши инспекција и број и сложеност на законските 
одредби што треба да се спроведат.53 

Трудовите инспектори мора да имаат пристап до претпријатијата што се под инспекција, до документацијата за 
плати и другата документација, и да спроведат интервјуа со работниците и со менаџментот. Трудовите инспектори 
треба да бидат во можност да издаваат предупредувања или да отвораат административни процедури за да можат да 
изрекуваат казни во случај на неусогласеност.

51  Eldring, L. and K. Alsos, (2012). European Minimum Wage: A Nordic Outlook Fafo Report, Norway, p. 73.
52  Во некои земји, други институции ги спроведуваат минималните плати. На пример, во Германија и во Обединетото Кралство, 
за спроведување на минималните плати се одговорни царинските органи.
53  ILO: General Survey on Labour Inspection (2006). 
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Потреба за проактивни стратегии

Трудовите инспектори најчесто интервенираат кога ќе добијат жалби или за време на планирани инспекции. 
Процедурите за жалби, преку кои се обезбедува делотворна примена на одредбите за минимална плата, 
треба да бидат едноставни и колку што е можно подостапни. Инспекциите што се однесуваат на плати 
почесто се поттикнати од жалби отколку од проактивно утврдување на целите на инспекцијата во рамките 
на програмите и стратегиите на трудовата инспекција.

За да се избегне целосно реактивна стратегија заснована врз жалби, проактивните стратегии треба да 
вклучуваат кампањи за подигање на свеста и да ги анализираат нивоата на усогласеност засновани врз 
трудовата статистика. Податоците треба да се бараат од фискалните и од институциите за социјална 
заштита со цел да се утврдат секторите или претпријатијата во кои има поголема веројатност да се појави 
неусогласеност. На тој начин ќе се олеснат планираните интервенции. Затоа, соработката помеѓу трудовите 
инспекторати со фискалните и со институциите за социјална заштита е многу важна – особено за споделување 
информации во поглед на износите во даночните пријави и за целите на социјална заштита.

Технологијата им овозможува на трудовите инспектори да ги следат исплатите на плата на други начини 
(види Табела 1 подолу). Тоа, исто така, може да служи како механизам за следење и подобрување на 
усогласеноста ако постојат минимални плати.

Поле 1
Користење нови технологии за следење на исплатата на плати

Од 2009 година, во Обединетите Арапски Емирати за сите претпријатија беше утврдена законска обврска да 
им исплатуваат плати на домашните работници и на мигрантите преку банки или преку други субјекти што 
обезбедуваат финансиски услуги. Овој систем му овозможува на Министерството за труд да има целосна 
база на податоци за платите и механизам за следење на електронската исплата на плати од претпријатијата 
во земјата. Овој систем, исто така, овозможува навремено утврдување на задоцнувања во исплатата на 
плати и овозможува изрекување санкции за неусогласените компании.  

Извор: Labour Inspection in Arab States: Progress and Challenges, ILO working paper 2014.

Брзи административни постапки

Во Израел, согласно законот од 2011 година за зголемување на примената на трудовото законодавство, 
агенциите за трудова администрација на Израел добија овластување да ги казнуваат работодавачите за 
прекршоци поврзани со минимална плата преку брзи административни постапки. Претходно, единствената 
мерка беше кривична постапка.

Овие реформи воведоа финансиски санкции, покрај можноста за изрекување казни, со што се подобри 
процедурата преку која се изрекуваа парични казни. Овие мерки беа придружени со вработување 120 
дополнителни трудови инспектори.

Законодавството, исто така, предвиде самооценување на работодавачите преку шема што вклучува приватни 
„инспектори на плата“ сертифицирани од владата, како и колективна одговорност на приватните агенции за 
вработување, кои нудат услуги за безбедност, чистење и кетеринг и корисници на услуги.

Овој процес создава одговорност и за агенцијата за вработување и за корисникот. Поради тоа им ги зголемува 
шансите на работниците да ги бараат нивните права, охрабрува усогласеност и, исто така, им дава предност 
на работниците во случај на парница. Податоците што ги собрале израелските власти покажале значително 
зголемување на постапките за спроведување и зголемена примена на финансиските санкции.
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Табела 1. Клучни мерки за спроведување на трудовото законодавство во Израел

Година
Отворени 
досиеја

Затворени 
досиеја

Предупредувања за 
кривична постапка

Обвиненија
Кривични 

глоби
Административни 
предупредувања

Финансиски 
санкции

2011 1.118 1.651 789 283 614 - -

2014 3.430 3.479 130 72 193 7.771 532

Санкции со 
вкупно НИС 
31.197.960

Извор: State of Israel/Ministry of economy, Second Progress Report on the Implementation of OECD Recommendations – 
Labour Market and Social policies, August 2015.

6.6 Систем на обесхрабрувачки санкции 

Санкциите треба да бидат разубедувачки и брзи

Усогласеноста е повисока кога работодавачите сметаат дека постои висока веројатност да подлежат на 
инспекција и на пенали. Системот на санкции треба да подразбира пенали што се доволно високи за да 
обесхрабрат неусогласеност и да дејствуваат превентивно. 

Санкциите не мора секогаш да бидат пенали за да бидат делотворни и за да обесхрабруваат 
неусогласеност. Создавањето економски трошок поради неусогласеност е поттик за усогласеност. Ако 
казнените шеми не подразбираат високи парични казни, треба да бидат надополнети со дополнителни 
фиксни трошоци, кои индиректно може да предизвикаат загуби, како што е, на пример, губење владини 
субвенции.54 

Времетраењето на постапката потребна за изрекување санкции исто така влијае врз тоа колку пеналите 
дејствуваат обесхрабрувачки. Непосредните санкции се повлијателни од долгите постапки, особено ако 
нивниот резултат е неизвесен.

На пример, ако санкциите се изрекуваат преку судска постапка, судот често нема доволно ресурси 
делотворно да се справи со предметите од трудовата проблематика. Тоа може да поттикне неусогласеност 
кај работодавачите бидејќи тие се свесни за тоа и сметаат дека не постои сериозна закана од санкции.

Истовремено и работниците веројатно ќе се обесхрабрат да поднесуваат жалби пред суд бидејќи 
резултатот е неизвесен.

Овластување за изрекување казни?

Костарика е една од неколкуте земји каде што трудовите инспекторати не се овластени да изрекуваат 
казни за прекршоци од областа на трудовото право, вклучувајќи ги и платите. По правило, инспекциите во 
Костарика можат да изречат казна само ако следната ревидирачка инспекција утврди дека прекршокот 
сè уште постои.

Во тие случаи, трудовиот инспекторат мора да го поднесе случајот пред суд, кој ја одредува казната што 
ќе биде изречена. И од работниците се бара заостанатите плати да ги бараат на суд. Судските постапки 
се долготрајни и само мал дел од случаите резултираат со казни и со ретроактивна исплата на разлика 

54  Chang, Y-M. and I.Ehrlich (1985). “On the economics of compliance with the minimum wage law”, Journal of Political 
Economy, Vol.93, pp.84-91. 
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во плати. Оттука произлегува прашањето дали усогласеноста со минималната плата може да се зголеми 
преку зајакнување на системот на санкции.55 

Стратегиите на трудовите инспекции и системите на санкции за справување со прекршоци се неопходен 
елемент на секој кредибилен систем на усогласеност. Овој елемент е особено важен за работниците што 
немаат колективни претставници или се соочуваат со друг тип ранливост, како што се неформалните 
работници, лицата што работат од дома, нискоквалификувани мигранти и мигранти без документи.56 

6.7 Поврат на заостанати плати и заштита од угнетување

Поедноставување на административните процедури

Законското спроведување на минималната плата треба, неминовно, да им овозможи на работниците да 
ги остварат нивните права на заостанати плати и пониско исплатени плати. Во многу земји, работниците 
можат да го остварат ова право на суд или со административните власти. Сепак, барањето од работниците 
да покренат судски случај за да им бидат исплатени разликите во износите честопати е товар и може да 
подразбира долги и скапи процеси.

Поради тоа, голем број земји овозможија поедноставни административни процедури. Некои земји, како што 
се Канада, Јужна Африка, Тајланд, Турција и Сад, ги овластија трудовите инспектори директно да побараат 
исплата на заостанати плати.

Комитетот на експерти на МОТ во Генералното истражување во 2015 година забележа дека меѓу мерките што 
треба да се преземат за усогласување со минималната плата важно е:

...правните лекови да бидат делотворни и да им бидат лесно достапни на работниците чиишто права 
по однос на плата не биле почитувани со цел да можат да ги повратат неисплатените износи што им 
се должат. Ако такви мерки не постојат, без оглед на административните или казнените санкции за 
прекршителите, последиците од неусогласеноста нема да се поправат бидејќи платите ќе останат 
неисплатени. Истовремено, правните лекови за работниците може да се сметаат за делотворни само ако 
тие ги заштитуваат од ризик од угнетување на кое можат да бидат изложени поради покренување постапка 
против работодавачот. Овој ризик е особено нагласен во периоди на економска криза што се одликуваат 
во висока стапка на невработеност (став 327).

6.8 Формализација

Нова препорака на МОТ

Високата појава на сива економија е сериозен предизвик за работничките права и негативно влијае врз 
развојот на одржливи претпријатија. Исто така, претставува сериозен предизвик за законско спроведување 
на минималните плати.

Во 2015 година, МОТ ја освои новата Препорака 204 за транзицијата од неформална во формална економија, 
која дава упатство за олеснување на преминот на работниците и економските субјекти во формалната 
економија, при што ќе се осигури опстојувањето и подобрувањето на постојните средства за живот во текот 
на транзицијата.

55  Vega, M. L. and R. Robert (2013). Labour inspection sanctions: Law and practice of national labour inspections. La-
bour Administration and Inspection Programme Working Document No. 26. Geneva, ILO; Trejos, J. D. (2013). La aplicación 
de los salaries mínimos en Costa Rica con énfasis en el sector rural. Unpublished mimeo. San José, Research Institute in 
Economic Sciences, University of Costa Rica. 
56  За повеќе информации за тоа како различните земји ги составија казните за прекршоци на минимална плата, 
види:  Minimum Wage Systems, General Survey 2014, pp. 153-157. 
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Членот 18 смета дека:

„Преку транзицијата во формална економија, Членките треба постапно да ги прошират на сите работници, 
законски и во практиката, правата на социјална заштита, мајчинство, достојни услови за работа и минимална 
плата“.

Препораката, исто така, повикува на комбинација од иницијативи, усогласеност и мерки за законско 
спроведување, вклучувајќи, на пример, подобрување на пристапот до бизнис-услуги или финансии услуги 
како резултат на транзицијата, намалување на трошоците за усогласување за микро и малите економски 
субјекти преку поедноставени системи за даноци и придонеси, како и посеопфатна покриеност на трудовите 
инспекции во неформалната економија.

Примерот на Перу

Во Перу, формализацијата на вработувањето беше почетна точка за проширување на пристапот на 
владините тела одговорни за усогласеност. Преку електронскиот систем за регистрирање работници (planilla 
electronica), воведен во 2007 година, претпријатијата со најмалку тројца работници имаат обврска онлајн 
да ги поднесуваат месечните декларации за социјално осигурување. Бидејќи работниците се регистрираат 
во системот, постои повисока транспарентност, и со тоа претпријатијата станаа посвесни дека може да 
подлежат на инспекции. Поради тоа, усогласеноста со минималната плата е повисока кај претпријатијата 
што поднесуваат декларации онлајн во споредба со другите. 

Сегашниот фокус на трудовиот инспекторат на претпријатијата што не поднеле декларации се очекува 
позитивно да влијае врз усогласеноста. Системот му дава подобри податоци на трудовиот инспекторат 
за работните места и за работниците што ги вработуваат, а претпријатијата очигледно се посвесни дека 
можат да подлежат на инспекции. Акцијата на трудовата инспекција резултираше со околу 10.000 нови 
регистрирани работници годишно во изминатите години, што е значајно имајќи ги предвид ограничените 
човечки ресурси со кои се соочува инспекторатот.

МОТ продолжува да работи на оваа тема.

  Види, исто така, веб-страница на МОТ за неформална економија 

  Види П204 – Препорака за транзиција од неформална во формална економија, 2015 (бр. 204) 

6.9 Јавни програми за вработување

Обновен интерес за јавните програми за вработување (ЈПВ)

Во изминатите години, голем број земји во развој повторно покажаа интерес и заложби за развој на јавни 
програми за вработување (ЈПВ), вклучувајќи ги и програмите за јавни работи (ПЈР) и/или шеми за гарантирано 
вработување (ШГВ). Нивната главна цел е да комбинираат краткорочни вработувања, да ја намалат 
сиромаштијата, да создадат или да развијат инфраструктура и други средства (како што се јавни згради) или 
проекти за заштита на животната средина.

Вакви примери се: Националната рурална шема за гарантирано вработување Махатма Ганди (НРШГВМГ) 
во Индија, Проширените програми за јавни работи (ППЈР) во Јужна Африка или Програмата за заштита на 
производни средства (ПЗПС) во Етиопија.

Износот на плати е важен аспект во составувањето на јавните програми за вработување, бидејќи тие влијаат 
врз бројот на лица што ќе покажат интерес да учествуваат во нив (одговор на понудата на работна сила), 
износот на пренесени придобивки што ќе ги добијат учесниците, како и трошокот на овие програми. Исто 
така, износот на платите во јавните програми за вработување одредува колку овие програми ќе привлечат 
посиромашни сегменти од населението и колку ќе има последици врз другите економски активности.
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Ако износот на плата е поставен премногу високо, може да се создадат помалку работни места со дадениот 
буџет, а програмите најчесто се помалку делотворни во таргетирање на сиромашното население и може 
да имаат нарушувачки ефект врз други сектори. Ако платите се премногу ниско поставени, влијанието на 
социјалната помош врз домаќинствата на учесниците ќе биде недоволно, што веројатно ќе резултира со 
низок морал, висока флуктуација и ниска продуктивност.

  Научи повеќе за платите во јавните програми за вработување

Зошто минималните плати во ЈПВ придонесуваат за подобрување на усогласеноста воопшто

Јавните програми за вработување, кои се усогласени со минималните плати утврдени со закон, имаат позитивен ефект 
врз промовирањето на усогласеноста и во приватниот сектор. Имено, приватните работодавачи што исплатуваат 
плати пониски од минималните ризикуваат да ги изгубат вработените што ќе претпочитаат да работат во јавните 
програми за вработување или шемите за гарантирано вработување. На тој начин се зголемува преговарачкиот 
капацитет на работниците во поглед на платата. Исто така, јавните програми за вработување може да ги освестат 
работниците за нивните основни права.

Кога владата дејствува како „работодавач во крајна нужда“, може да поттикне усогласеност во приватниот сектор. 
Ваков ефект беше забележан, на пример, во Индија:

Минимални плати и НРШГВ во Индија

Националната рурална шема за гарантирано вработување (НРШГВ) на Индија, која беше воведена во 200 области 
во 2005/06 година, се прошири во целата земја и опфати 619 области во 2009/10 година. Програмата има цел 
да обезбеди гарантирано вработување во времетраење од 100 дена по домаќинство во руралните средини. Сите 
домаќинства во руралните средини што сакаат да понудат работна сила треба да се регистрираат во нивниот селски 
совет (gram panchayats) и добиваат картичка за работа.

Програмата не дава законско право само за вработување на барање, туку и за минимална плата. Платите во НРШГВ 
првично беа поврзани со законски утврдените плати на ниво на држава за земјоделските работници, а подоцна со 
националните минимални плати. Мажите и жените добиваат слични плати, што претставува значителна промена во 
споредба со политиките на претходни шеми за гарантирано вработување. Податоците покажуваат дека во 2009/10 
година околу 52 милиони домаќинства во 619 области добиле вработување со просечни 65 дена вработување по 
домаќинство.57 

По воведувањето и проширувањето на шемата за гарантирано вработување, стапката на усогласеност со 
минималните плати се зголеми. Во руралните области се проценува дека усогласеноста двојно се зголемила, од 
26,4% во 2004/05 година на 49,8% во 2009/10 година.58 Во руралните средини се намали јазот помеѓу формално 
вработените приматели на плата и сезонските работници, а се намалија и половите разликите во платите во рурална 
Индија.

Иако може да има повеќе образложенија за овие трендови, прилично е веројатно дека шемата за гарантирано 
вработување одиграла значајна улога. Една студија на 249 области во 19 индиски држави во периодот 2000–2011 
година откри дека, во просек, НРШГВ ја зголемила реалната дневна земјоделска плата за 5,3%.59 Друга студија, исто 
така, откри дека шемата имала значително влијание врз платите на женските сезонски работници, кои се зголемиле 
за 8% во областите каде што функционирале шемите во споредба со другите области.60 Оттогаш, уште неколку 
студии ја потврдија насоката на резултатите.61

57  www.nrega.nic.in 
58  Види Rani, U. and P. Belser (2012). The effectiveness of minimum wages in developing countries: The case of India”, in International 
Journal of Labour Research, Vol. 4, Issue 1, pp. 45–66; and Rani et al., (2013). “Minimum wage coverage and compliance in developing 
countries”. International Labour Review, Vol. 152, No. 3-4, pp. 381- 410
59  Berg E., Bhattacharyya S., Durgam R., and M. Ramachandra, “Can Rural Public Works Affect Agricultural Wages? 
Evidence from India”, CSAE Working paper WPS/2012-05, University of Oxford. 
60  M. Azam, “The Impact of Indian Job Guarantee Scheme on labour Market Outcomes: Evidence from a natural experi-
ment”, IZA Discussion Paper DP No.6548, IZA. 
61  Види, на пример, Rani, U. and R. Sen (forthcoming). “Economic growth and the role of labour market institutions in 
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6.10 Глобални синџири за набавка

Иако платите и условите за работа за многу работници ангажирани во глобалните синџири за набавка 
понекогаш се подобри отколку во претпријатијата што го снабдуваат домашниот пазар (особено во 
неформалната економија), ниските плати и долгото работно време сè уште предизвикуваат загриженост.62 
Во многу претпријатија, платите на жените се на дното од скалата63.

Предолгото работно време со долга прекувремена работа претставува значителен проблем – честопати 
се надминува ограничувањето на МОТ од 48 часови неделно, утврдено со Конвенциите бр. 1 и бр. 30. На 
пример, една неодамнешна студија за работните часови во кинеските и во тајландските фабрики што 
произведуваат фудбалски производи откри дека 48% од работниците во овие фабрики работеле подолго 
од 60 часови неделно.64 Исто така, отсуството на соодветни периоди за одмор и платен годишен одмор 
е чест проблем. На пример, истата студија покажа дека 25% од работниците во фабриките што биле 
предмет на студијата не добиле ниту еден слободен ден од работа за последователен период од седум 
дена. 

Како одговор на барањата на работниците за повисоки плати и подобри услови за работа во синџирите 
за набавка, некои брендови и трговци усвоија практики за корпоративна општествена одговорност (КОО) 
и во нивните етички кодекси вклучија „плати за живот“ или „фер плати“, кои бараат од нивните членки 
да воведат минимални услови во синџирите за набавка. Сепак, различни студии сугерираат дека овие 
иницијативи имале незначителни ефекти.65 

Падот на цените што им се плаќаат на добавувачите придонесе за стагнација, а понекогаш и за намалување 
на платите, така што добавувачите се соочија со проблем за исплата на повисоки плати, а понекогаш и со 
исплата на минималните плати.66 Добавувачите и работниците, како последни во синџирот, добиваат мал 
дел од малопродажната цена. Поради тоа, усогласеноста со минималните плати исто така подразбира 
одговорни практики за купување.

Текстот подолу ја објаснува работата на МОТ-МФК – Програма за подобра работа во следењето и 
унапредувањето на усогласеноста.

India” in Hayter, S. and Lee C H (eds.) Industrial Relations in Emerging Economies. ILO, Geneva. 
62  Miller, D, and Hohenegger, K. (2016) (forthcoming), ‘Valuing labor, buying practices and the low wage question in 
apparel supply chains’, preliminary version, ILO-INWORK 
63  JETI (Joint Ethical Trading Initiatives),2015. “Living wages in global supply chains: A new agenda for business”.
64  Smyth, R.; Qian, X.; Neilsen, N; and Kaempfer, I. (2013), “Working hours in supply chain Chinese and Thai factories: 
Evidence from the Fair Labor Association’s ‘Soccer Project’”, British Journal of Industrial Relations, Vol. 51:2, June 2013, 
pp. 382-408. 
65  Locke (2013), The Promise and Limits of Private Power: Promoting Labour Standards in a Global Economy, New York, 
Cambridge University Press. 
66  Starmanns, M., “How is value shared within global supply chains? Purchasing practices and low wages in global supply 
chains”, ILO Working Paper, INWORK Series, forthcoming. 
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Програма за подобра работа

Програмата за подобра работа е партнерство меѓу Меѓународната организација за труд (МОТ) и Меѓународната 
финансиска корпорација (МФК). Програмата им помага на претпријатијата да ги подобрат практиките 
засновани врз основните стандарди за работа на МОТ и националните стандарди за работа, вклучувајќи ја и 
регулативата за минимална плата.

Притоа ја нагласува потребата од подобрување на соработката меѓу работникот и менаџментот, условите за 
работа и социјалниот дијалог. Засиленото почитување на стандардите за работа им помага на претпријатијата 
да ги исполнат барањата за усогласеност на глобалните купувачи, да ги подобрат условите за нивните 
работници и им помага на фирмите да бидат поконкурентни преку зголемување на продуктивноста и на 
квалитетот.

Програмата се фокусира на трудово интензивните индустрии со голем број ранливи работници во земјите во 
развој, како агробизнисот, текстилната, градежната индустрија и лесната индустрија. Програмата развива 
глобални алатки, но и проекти на ниво на земја.

Извор: Програма за подобра работа.
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Резиме

Следењето на ефектите на минималната плата е клучен елемент во систем што се заснова врз докази. Наодите 
од ригорозните студии за оценување на влијанието треба да стигнат до владите и до социјалните партнери и 
да обезбедат информации за последователните рунди на приспособување или промени во системот. 

Владите и социјалните партнери треба да имаат пристап до студиите за ефектите на минималната плата 
врз променливите, како што се плата, вработување, неформалност, работни часови, родов јаз во платите, 
нееднаквост во приходи или сиромаштија. Студиите, исто така, ги следат ефектите врз цените и врз различни 
елементи на збирна побарувачка, вклучувајќи потрошувачка на домаќинства, инвестиции или конкурентност 
на извоз.

Треба да се користат различни и веродостојни методологии за да се осигури дека заклучоците не се водени 
од пристрасност при избирањето на методологиите.

Доколку се ефективни, минималните плати треба да ги зголемат платите на некои групи работници. Кога 
жените се повеќе присутни меѓу нископлатените работници, минималната плата треба да го намали родовиот 
јазик во платите. Но, севкупниот ефект на платите зависи од нивото и од законскиот опфат на минималецот, 
степенот на почитување и ефектот на прелевање кај платите на работниците што се платени над минимумот.

Ефектот на прелевање се појавува кога, како резултат на повисока минимална плата, работниците на 
подолг стаж или со повеќе вештини исто така бараат повисока плата, или преку колективно или поединечно 
договарање. Прелевањето може, исто така, да се појави бидејќи промените во минималната плата може да 
имаат далекосежни ефекти врз платата во јавниот сектор. 

Поконтроверзна е дебатата за ефектите врз вработувањето, која се разликува во различни земји и студии. 
Неодамнешниот преглед на Светската банка покажа дека „иако опсегот на процени од литературата 
значително варира, новиот тренд што се појавува во литературата е дека ефектите на минималната плата 
врз вработувањето најчесто се мали или незначителни (а во некои случаи и позитивни)“.67 Но, разликите во 
наодите меѓу земјите и студиите укажуваат на важноста на програмите што се карактеристични за земјата 
за следење на ефектите на вработувањето за минималните плати, особено за ранливите работници и 
претпријатија.

67 Kuddo, A., Robalino, D., and M. Weber, 2015. Balancing Regulations to Promote Jobs: From employment contracts to unemploy-
ment benefits, World Bank Group, Washington, D.C. https://www.gov.uk/government/organisations/low-pay-commission
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7.1 Значењето на следењето

Треба да се распределат доволно средства за следење на ефектите врз минималната плата.

Следењето на ефектите на минималната плата е клучен елемент во систем на минимална плата што се 
заснова врз докази. Наодите од ригорозните студии за оценување на влијанието треба да стигнат до владите 
и до социјалните партнери, но и да обезбедат информации за последователните рунди на усогласување 
или промени во системот. Оттука, треба да се распределат доволно средства за следење на ефектите врз 
минималната плата.

Комисијата за ниски примања на Обединетото Кралство, на пример, во последниве неколку години доделиле 
значителен износ на ресурси за нарачување истражувачки проекти, анализирање релевантни податоци и активно 
охрабрување на Канцеларијата за национална статистика за да се утврдат подобри процени на инциденцата на 
ниска плата, да спроведат анкети на претпријатија во нископлатени сектори и да спроведат посети за утврдување 
факти ширум ОК за да се сретнат со работодавачите, вработените и со репрезентативните организации.68 

Неодамнешните истражувачки проекти во Обединетото Кралство ги опфатиле следниве прашања:

• Влијанието на минималната плата врз заработувачката, вработувањето и часовите;
• Како минималната плата ги сменила потрошувачката, заштедата и должничкото однесување;
• Влијанието на минималната плата врз продуктивноста и обуката;
• Влијанието на  минималната плата врз родовиот јаз во платите;
• Влијанието на  минималната плата врз младите лица;
• Влијанието на  минималната плата врз бизнисите и претпријатијата со ниски плати;
• Како минималната плата е во интеракција со даночниот систем и со системот на бенефиции;
• Влијанието на минималната плата врз договорите за плата;
• Природата на непочитувањето.

Сите истражувања им помогнале на членовите на Комисијата за ниски примања во нивните разгледувања и 
препораки за годишните приспособувања на стапките.

Користење различни методологии

Тековните емпириски истражувања значително се разликуваат во методите, податоците и мерењата, особено 
во споредба со претходните истражувања на темата. Поради тоа што изборот на методологија може да има 
ефект врз резултатите што се добиени, важно е да се спроведе критична маса на студии што ќе користи 
разновидна методологија.

7.2 Ефекти врз платите

Минималните плати можат да им помогнат на работниците што заработуваат минимална плата, како и на 
работниците со малку повисоки примања.

Првиот чекор во следењето на ефектите на минималната плата е да се верификува дали на тој начин 
навистина се зголемуваат платите. Доколку не се зголемуваат, тогаш минималната плата не е ефективна 
долна граница за плата. Доколку се зголемуваат, тогаш минималната плата вообичаено ги зголемува 
просечните плати и ја намалува нееднаквоста во платите во споредба со ситуација каде што таа не постои.

Преку зголемувањето на платата на нископлатените работници, минималната плата, исто така, придонесува 
за подигнување на релативната плата на поранливите или обесправените работници, како што се, на пример, 
младите лица, нискообразованите или работниците-мигранти. 

68  https://www.gov.uk/government/organisations/low-pay-commission
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• Прво, треба да донесе корист за таканаречените „обврзани“ работници – оние што претходно 
заработувале помалку отколку новововедената или зголемената минимална плата. Тоа е најчесто 
целната група на политиките.

• Второ, минималната плата може да има домино ефект или ефект на прелевање понатаму во 
дистрибуцијата на платите, зголемувајќи ги платите на оние што се над нивото на минимумот. Ефектот 
на прелевање се однесува на индиректното зголемување на платите што се случува поради тоа што 
работодавачите или работниците (или двете) сакаат да задржат разлика во статусот на работното 
место, или повисоки плати за работниците со подолг стаж или повеќе вештини. Истото може да се случи 
и во јавниот сектор, кога различни групи работници се платени повеќе од минималната плата. Ефектот 
на прелевање вообичаено е посилен кај платите што се поблиску до минималецот, и прогресивно 
исчезнува кај работниците што заработуваат повисоки плати.

Во развиените економии, нископлатените работници работат на места како што се ресторани, хотели, 
малопродажни објекти, домови за стари лица, фризерски салони, во земјоделството и во текстилната 
индустрија, конфекција и индустрија за преработка на храна. Во земјите во развој, земјоделството и 
текстилната, конфекциската, кожната и чевларската индустрија – вклучувајќи дел од глобалните продажни 
синџири – се главните работодавачи на работниците што заработуваат минимална плата.

Емпириски наоди

Меѓу развиените економии, ефектот за намалување на нееднаквоста се гледа во повеќето емпириски студии 
во широк опсег на земји и периоди.

Белма и Волфсон, во нивниот преглед на САД и други развиени економии, откриле дека „супериорноста 
на доказите покажува дека повисоката минимална плата ја зголемува платата на обврзаните 
работници или работниците што претходно заработувале повеќе, но блиску до новиот минималец“.69 

 На пример, во САД се смета дека околу 5% од платените вработени не заработуваат повеќе од применливата 
минимална плата на ниво на држава, но вкупно најмногу 25% (оние што заработуваат до 150% од минимумот) 
имаат корист од политиките. Во Франција, ако не се земат предвид ефектите на прелевање, проценето е 
дека платите на 11% од работниците се зголемиле како резултат на зголемувањето на минималната плата во 
јануари 2015 година.70

Меѓу економиите во развој постојат слични докази дека минималната плата може да ја намали нееднаквоста 
во платите. Повторното активирање на минималната плата ја намалило нееднаквоста во платите во Бразил.71 

Но, во многу други земји, оваа ефективност е намалена преку широко распространето непочитување. Во 
некои случаи, минималната плата се чини дека ја намалува нееднаквоста на платите само во формалниот 
сектор.

Големината на ефектот врз платите и нееднаквоста на платите се разликува во различни земји и зависи – 
пред сè – од нивото на кое е утврдена минималната плата, бројот на работници што ги опфаќа, опсегот на 
ефектот на прелевање и степенот на почитување.

Дополнителни материјали:

  Grimshaw and Miozzo (2003) Minimum wages and pay equity in Latin America Working Paper 12/2003, ILO, 
Geneva.

  Rubery (2003) Pay Equity, minimum wage and equality at work Working Paper 19/2003, ILO, Geneva.

69 Belman D.; Wolfson, P. 2014. What does the minimum wage do?, W.E. Upjohn Institute for Employment Research, Kalamazoo, 
Michigan.
70 DARES, La Revalorisation du SMIC au 1er Janvier 2015, Octobre 2015, No. 077.
71 Lemos, S. 2010. Minimum wage in Brazil: The effect of the minimum wage on wages, employment, and prices in Brazil (Great Brit-
ain, Marston Gate). Belman and Wolfson, 2015.



76

7.3 Ефекти на родовиот јаз во платите

Родов јаз во платите

Еден елемент на севкупното ниво на вкупната нееднаквост лежи во јазот во платата меѓу различни групи 
работници, вклучувајќи го и јазот меѓу мажи и жени. За да се затворат овие јазови, важно е да се разбере 
зошто тие постојат.

Неусогласениот или „суров“ родов јаз во платите се однесува на заработувачката на мажите минус 
заработувачката на жените. Ова може да се пресмета за просечна плата, медијална плата и плати во различни 
места на дистрибуцијата. Фактот дека жените заработуваат помалку отколку мажите е речиси универзална 
карактеристика на пазарите на труд ширум светот. Во многу земји, јазот е повисок меѓу високоплатените 
работници отколку кај нископлатените работници.

Многу истражувања се обиделе да го толкуваат родовиот јаз во платите, и некои фактори што се унапредени 
од страна на истражувачите вклучуваат:

• разлики во нивото на образование и работно искуство;

• полова сегрегација, канализирајќи ги жените кон сектори и занимања со пониска додадена вредност;

• дискриминација во плата и потценување на работата на жените.

Емпириски докази

Со оглед на поголемата застапеност на жените на понископлатени работни места, минималната плата, исто така, 
може да даде значаен придонес кон намалувањето на родовиот јаз во платите.

Оваа врска меѓу минималната плата и намалениот родов јаз во платите е документирана во земји и како САД и како 
Индонезија.72 Една студија на МОТ покажа дека воведувањето минимална плата во Република Македонија 
можеби придонело за намалувањето на родовиот јаз меѓу 2011 и 2014 година.

Но, за да се почувствуваат максималните ефекти на минималната плата врз родовиот јаз во платите, потребно 
е институциите на пазарот на труд и политиките за плати да не ги дискриминираат, директно или индиректно, 
ранливите групи работници (на пример, преку поставување ниски нивоа на плата во сектори или занимања 
што ги држат жените или ги исклучуваат мигрантите од делокругот на законите за минимална плата).

Исто така, бидејќи причините се повеќекратни, потребни се сеопфатни пакет-политики за намалување на 
родовиот јаз во платите. Националното законодавство мора да предвиди право на еднаква плата за работа 
со еднаква вредност и ефективен пристап до правдата за остварување на тоа право. Покрај тоа, еднаквата 
плата за мажи и жени треба да се промовира преку силни политики за унапредување на родовата еднаквост, 
вклучувајќи борба против родови стереотипи за женските улоги и аспирации, зајакнување на политиките за 
мајчинство и татковство, како и родителско отсуство, и застапување за подобро споделување на семејните 
обврски.

Дополнителна литература:

  Minimum wages and pay equity in Latin America

  Pay equity, minimum wage and equality at work

  A Comparative Analysis of Promoting Pay Equity: Models and Impacts 

72 За САД, видете Di Nardo, J, Fortin, N., and T. Lemieux (1996), “Labor Market Institutions and the Distribution of Wages, 1973-1992: 
A semi-parametric approach”, Econometrica, 64(5). За Обединетото Кралство, видете M. Hallward- Driemeier, B. Rijkers, and Waxman 
A., 2015. “Can Minimum Wages Close the Gender Wage Gap? Evidence from Indonesia, Policy Research Working Paper 7364, World 
Bank Group.
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7.4 Ефекти врз вработувањето

Ефектите врз вработувањето се контроверзни.

Следењето на ефектите на минималната плата врз вработувањето е од суштинско значење. Ефектите 
врз вработувањето долго биле во центарот на истражувањата за минимална плата, со многу дебати за тоа 
дали и како минималната плата влијае врз работните места, бројот на вработени и одработени часови. 
Како што нагласуваат Белман и Волфсон, „поддршката за минималната плата се заснова врз премисата 
дека таа ги подобрува животите на најранливите на пазарот на труд. Ако минималната плата води до 
губење работни места за многумина од тие луѓе, се поставуваат сериозни прашања во однос на нејзините 
релативни придобивки и трошоци“.73

Дебатите за ефектите врз вработувањето често се контроверзни, и различни економски теории водат 
до различни предвидувања. Според едно размислување, минималната плата го зголемува трошокот за 
работна сила над маргиналната продуктивност на нископлатените работници и ја утврдува нивната цена 
на пазарот. Други теории покажуваат дека до одредено ниво, трошокот на минималната плата може да 
се апсорбира преку комбинација на зголемување на пониските плати за повисоко платените работници, 
пониска профитна маржа, повисока продуктивност, и/или помал обрт на вработени. Кејнсовата 
макроекономија сугерира дека вработувањето може да се зголеми ако минималната плата води до 
поголема домашна потрошувачка и креира побарувачка.

  Видете го нашето резиме на ефектите врз вработувањето во различни економски теории

Неокласичната економска теорија предвидува дека повисока минимална плата ќе доведе до помала 
вработеност. Тоа може да се случи поради две причини: прво, бидејќи минималните плати можат да 
ги принудат претпријатијата да ги покачат цените на нивните стоки и услуги, и потрошувачите или 
меѓународните купувачи што се соочуваат со повисоки цени можат да ја намалат нивната побарувачка 
(т.н. „ефект на скала“). Второ, кога нископлатените работници стануваат „поскапи“ поради минималната 
плата, фирмите можат да одлучат да заменат некои од нив со повеќе машини и неколкумина обучени 
работници да работат со нив („ефект на замена“).

Доколку овие ефекти се големи, агрегатните нивоа на вработување на нископлатените работници 
можат да се намалат. Исто така, може да дојде до „ефект на прелевање во индустријата“, бидејќи 
се предвидува вработувањето да падне во трудово-интензивните индустрии, каде што уделот на 
нископлатени работници е повисок и каде што трошоците за работна сила претставуваат најголем 
дел од вкупните производствени трошоци за претпријатијата. Во други индустрии, вработувањето 
останува непроменето или дури и може да се зголеми, бидејќи потрошувачите трошат повеќе пари на 
стоки и услуги кога цените не се толку засегнати од минималната плата.

Други теории, базирани врз различни претпоставки, имаат различен став. Други теории тргнуваат 
од хипотезата дека голем број работодавачи користат степен на „монопсонска моќ“ – односно, тие 
имаат пазарна моќ да вработуваат одреден тип работна сила често на дефиниран локален пазар на 
труд (продавачи, медицински сестри негувателки, на пример) и можат да ја држат платата (цената на 
работната сила) под нивниот придонес за продуктивноста. Оваа теорија подразбира дека – кога ќе се 
соочат со високи трошоци за работна сила – работодавачите можат да најдат стимул за максимизирање 
на нивната добивка преку проширување на производството и вработувањето (ефект на монопсон). 
Таканаречените „модели за пребарување“ покажуваат дека на пазарите на труд што не функционираат 
совршено, повисоките плати за оние на дното можат, до одредена точка, да бидат надоместени како 
комбинација на намалена добивка, пониско зголемување на платите на раководителите или други 
мерки за штедење или за зајакнување на продуктивноста.

73 Belman D; Wolfson, P. 2014. What does the minimum wage do?, W.E. Upjohn Institute for Employment Research, Kalamazoo, Michi-
gan, p. 21.
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Макроекономските теории го нагласуваат фактот дека повисоките плати не само што ги подигнуваат 
трошоците за работната сила за работодавачите, туку тие, исто така, ја зголемуваат побарувачката 
за потрошувачка меѓу нископлатените работници и нивните семејства. Под претпоставка дека нема 
поголеми негативни ефекти врз надворешната конкурентност (што може да биде случај за економиите 
ориентирани кон извоз) или инвестициите, ваквите позитивни „ефекти на потрошувачката“ можат да 
доведат до зголемување на агрегатната побарувачка и вработувањето. Макроекономските перспективи 
покажуваат дека дури и ако некои фирми со ниска продуктивност го намалат вработувањето или 
престанат да работат, тоа не мора да значи дека ќе се намали агрегатното вработување. Вработувањето 
може да се прошири на други фирми и повисоките плати можеби ќе привлечат луѓе на пазарот на труд.

Емпириски докази

Емпириските докази се различни, особено за секоја земја и за секој временски период, а, до одреден 
степен, зависат од видот на податоци и методи што се користат.

Во земјите со високи приходи, еден сеопфатен преглед на речиси 70 студии покажува дека процените се 
движат од големи негативни ефекти врз вработувањето до мали позитивни ефекти. Но, најчестите наоди се 
дека ефектите врз вработувањето се блиску до нула и премногу се ниски за да се забележат во статистиката 
за агрегатна вработеност или невработеност.74 Слични заклучоци произлегуваат од мета-студиите 
(квантитативни студии на студии) во САД75, Обединетото Кралство76, и, општо, во развиените економии77. 
Други прегледи заклучуваат дека ефектите врз вработувањето се помалку бенигни и дека минималната 
плата ги намалува можностите за вработување за помалку квалификуваните работници.78

Иако во земјите во развој има помалку студии, сепак се појавуваат слични мешани наоди.79 80 

Неодамнешниот преглед на Светската банка заклучи дека „иако опсегот на процени од литературата значително 
варира, новиот тренд што се појавува во литературата е дека ефектите на минималната плата врз вработувањето 
најчесто се мали или незначителни (а во некои случаи и позитивни)“.81 Еден преглед на студии во десет поголеми 
економии (Бразил, Чиле, Кина, Колумбија, Индија, Индонезија, Мексико, Руската Федерација, Јужна Африка 
и Турција) откри мало или никакво влијание врз вработувањето, освен во околности кога минималната плата 
е поставена на премногу високо ниво.82 Еден осврт на искуството во Латинска Америка, исто така, заклучува 
дека ефектите на зголемувањето на минималната плата врз вработувањето варираат и зависат од нивото.83 

7.5 Ефекти врз формалното и неформалното вработување

Земјите во развој често се карактеризираат со истовремено постоење на формално и неформално 
вработување. Според дефинициите усвоени во 2013 година на 17-тата Меѓународна конференција на 
трудови статистичари, работните места во мали или нерегистрирани претпријатија, како и непријавената 
работа во регистрирани претпријатија се вклучени во дефиницијата на неформалното вработување.

74 Belman D; Wolfson, P. 2014. What does the minimum wage do?, W.E. Upjohn Institute for Employment Research, Kalamazoo, Michi-
gan, p. 21
75  Doucouliagos, H.; Stanley, T.D. 2009. “Publication selection bias in minimum wage research? A meta-regression analysis” in British 
Journal of Industrial Relations, Vol. 47, No. 2, pp.406-426.
76  Leonard, M.; Stanley, T.D.; Doucouliagos, H. 2014. “Does the UK minimum wage reduce employment? A metaregression analysis” in 
British Journal of Industrial Relations, Vol.52, No.3, pp.499-520.
77 Belman and Wolfson, 2014. Op. cit.
78 Neumark, D., and W Wascher, 2008. Minimum Wages, MIT Press, Cambridge, Massachusetts and London, England.
79 Belman D. and P. Wolfson, (2016) “What Does the Minimum Wage Do in Developing Countries? A Review of Studies and Methodolo-
gies”, ILO Geneva.
80 Betcherman, G. 2014, “Labor Market regulations: What Do We Know about Their Impacts in Developing Countries?” The World Bank 
Research Observer.
81 Kuddo, A., Robalino, D., and M. Weber, 2015. Balancing Regulations to Promote Jobs: From employment contracts to unemploy-
ment benefits, World Bank Group, Washington, D.C.
82 Broecke, Forti and Vandeweyer (forthcoming), “The Effect of Minimum Wages on Employment in Emerging Economies: A Literature 
Review” OECD Social, Employment and Migration Working Paper, forthcoming.
83 Видете: Mario D. Velasquez Pinto, forthcoming.
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Според оваа дефиниција, на слика 1 е прикажано дека процентот на оние што заработуваат плата во 
неформално вработување се движи од 20% во урбаните области во Уругвај до над 80% во Индија, каде што 
проценетите 135 милиони повремени работници во 2009/10 година многу го надминале бројот на работници 
вработени на плата.84

Слика 1. Процент на вработени во неформално вработување, податоци за последната достапна година

Извор: МОТ, 2013 година. Women and Men in the Informal Economy: A Statistical Picture, Second Edition, Geneva.

Во повеќето земји, законите за минимална плата начелно се применуваат за мали и нерегистрирани 
претпријатија или за непријавени работни места (видете во глава 4 кој е опфатен). Речиси, по правило, 
извршувањето правна или регулаторна рамка е многу поголем предизвик кога вработувањето за плата не е 
регистрирано или се одвива во нерегистрирани претпријатија.

Земајќи ја предвид оваа реалност на земјите во развој, економистите долго дискутирале дека наместо да предизвикува 
послаба вработеност, минималната плата што е премногу висока и ефективно се спроведува може да предизвика 
вработените да бидат заменети или префрлени од формална во неформална економија – што води до повисоки стапки 
на непочитување и надолен притисок врз платите во неформалната економија.85

Емпириски наоди

Додека неколку студии документирале намалено формално вработување, освртот на ефектите врз 
вработувањето во Латинска Америка покажува дека често ефектите се посложени. Една студија во Аргентина, 
на пример, открила дека зголемувањето на минималната плата имало мал ефект врз формалниот сектор86 

 – укажувајќи на фактот дека непочитувањето на законите (како што е пријавување или социјално осигурување) 
не мора да значи дека минималната плата нема влијание.

84 За Индија, видете: Rani U. and P. Belser, 2012. “The effectiveness of minimum wages in developing countries: the case of India”, 
International Journal of Labour Research, Vol 4, Issue 1.
85 Nataraj, S., Perez-Arce, F. Srinivasan, S. V. and Kumar, K. B. 2014. The impact of labor market regulation on employment in low-in-
come countries: A meta- analysis. Journal of Economic Surveys 28(3): 551-572.
86 Khamis, M. 2008. “Does the Minimum wage Have a Higher Impact on the Informal than on the Formal Labor Market? Evidence from 
Quasi-Experiments”, Discussion Paper Series IZA DP No3911, Institute for the Study of Labor. Bonn, Germany.
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Едно објаснување на ефектот на минималната плата врз платите во неформалната економија, каде што има 
само неколку трудови инспекции, е „ефект на светилник“ – односно сигнал даден од минималната плата за 
работниците и работодавачите во неформалниот сектор за општествено прифатливо минимално ниво на 
плата.87

Потребни се истражувања карактеристични за секоја земја за да се утврди дали доминира заменувањето 
или ефектот на светилник. За да се разберат севкупните ефекти, ваквото истражување на ефектот на 
минималната плата врз непокриената/неформалната економија треба да вклучува процена на платите, како 
и ефектите врз вработувањето.

МОТ во моментов дополнително работи на транзицијата од неформално во формална економија.

7.6 Ефекти врз продуктивноста на трудот

Неодамнешните студии покажаа дека минималната плата не само што помага да се намали дисперзијата 
на платите и за канализирање на добивката од продуктивноста во повисоки плати, туку таа, исто така, може 
да придонесе за поголема продуктивност на трудот – и на ниво на претпријатие и на ниво на агрегатната 
економија.

На ниво на претпријатие

На ниво на претпријатие, работниците може да бидат мотивирани да работат повеќе. Разни истражувања ја 
поддржуваат хипотезата на Акерлоф во 1982 година дека вработените постојано вложуваат повисоко ниво 
на напор како одговор на повисоки плати, т.н. теорија на плати за ефикасност.

Работниците, исто така, можат да останат подолго кај нивниот работодавач, стекнувајќи практично искуство и 
охрабрувајќи ги работодавачите и вработените да се вклучат во обуката за подобрување на продуктивноста. 
Дјуб, Лестер и Рајх (2012 г.) го припишуваат намалениот обрт на ресторански работници во Калифорнија 
на ефектот на минималната плата, со што се намалува конкуренцијата во платите меѓу нископлатените 
претпријатија. Кога работодавците можат подобро да ја задржат нивната работна сила, работниците учат 
на работното место и со текот на времето се обучуваат да станат попродуктивни.

Истражувачите истакнуваат дека зголемувањето на продуктивноста може да биде резултат на падот 
на вработеноста поради минималната плата, бидејќи претпријатијата го менуваат капиталот за труд и 
донесуваат повеќе капитално-интензивни производствени технологии.

Иако ова останува далечна можност, особено кога минималната плата е поставена превисоко, други 
истражувања покажуваат дека зголемувањето на продуктивноста во претпријатијата било резултат на 
организациски промени, обука и одговор на платите за ефикасност на зголемените трошоци за работна 
сила од минималната плата.

Продуктивност на трудот во пошироката економија

На агрегатно ниво, минималната плата може да доведе до тоа попродуктивни фирми да ги заменат помалку 
продуктивните, па преживеаните фирми стануваат поефикасни. Овие механизми можат да ја зголемат 
севкупната продуктивност на пошироката економија.

Во Кина, на пример, забележано е дека повисоките плати на ниво на град доведуваат до помала веројатност 
за преживување на нископродуктивни фирми. Сепак, немало негативен ефект врз вработувањето бидејќи 
вработувањето и продуктивноста се зголемиле во фирмите што преживеале. Оттука, минималната плата 
можеби овозможила повеќе продуктивните фирми да ги заменат помалку продуктивните фирми, и принудила 
постојните фирми да ја зајакнат својата конкурентност.

87 Видете на пример: Souza, P.; Baltar, P. 1979. “Salario minimo e taxa de salaries no Brasil” in Pesquisa e Planejamento Economico, 
9, pp. 629-60; Bell, L. A. 1997. The impact of minimum wages in Mexico and Colombia. Journal of Labor Economics 15 (3): 103-35.
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Дознај повеќе:

  Минимални плати и продуктивност: краток осврт на литературата во Анекс 5.

7.7 Заеднички ефекти на минималната плата и колективното договарање

Ефектите на минималната плата и нивната големина зависат од тоа во каква интеракција се со 
другите политики и институции на пазарот на труд. Една таква интеракција е меѓу минималната 
плата и колективното договарање. Навистина, ефектите на минималната плата се различни во 
земји со силна традиција на колективно договарање од земји каде што платата еднострано се 
утврдува од страна на претпријатијата во преговори со поединци.

Што е колективно договарање?

Колективното договарање се однесува на преговорите за плата и работните услови меѓу организациите 
на работниците и работодавачите и/или нивните организации. Преговорите, како дел од колективното 
договарање, се одвиваат на билатерално ниво, а владата интервенира само за да ја создаде потребната 
рамка и за да го промовира нејзиниот развој. Колективното договарање може да се одвива на разни 
нивоа. При договарање на ниво на претпријатие, секој работодавач преговара независно; кај секторското 
договарање со повеќе работодавачи, тие се здружуваат во здруженија што имаат овластување да преговараат.

Овој вид договарање понекогаш се смета за инклузивен, им дава поголема преговарачка моќ на работниците 
и на работодавачите, и штеди трошоци за договарање и ги отстранува потенцијално конфликтните теми, 
како што се преговори за плата од работното место. Преговарањето со повеќе работодавачи, исто така, 
утврдува заедничко правило за конкурентност меѓу претпријатијата што се договорна страна. Сепак, тоа 
може да ја ограничи независноста на поединечните фирми и може да не ја земе предвид хетерогеноста 
на фирмите во одреден сектор. Понатаму, многу договори сè повеќе дозволуваат конкретно утврдување 
на условите на ниво на претпријатие (договарање двојно ниво) и предвидуваат условени отстапувања во 
зависност од големината на претпријатието.

Проширувањето на колективните договори88 на сите претпријатија, во согласност со националните закони 
и практиките, може да се искористи за да се осигури лојална конкуренција преку обезбедување исто ниво и 
преку проширување на опфатот на сите работници.

Емпириски докази

Во многу земји, минималната плата и колективното договарање коегзистираат и меѓусебно се надополнуваат. 
Начелно, минималната плата треба да ги таргетира најниско платените работници, додека, пак, 
колективното договарање може да постави долна граница за плата, но треба да промовира зголемување 
на платите на работниците, кои, исто така, заработуваат повеќе отколку минимумот, во согласност со 
растот на продуктивноста. Меѓутоа, ако минималната плата е поставена премногу високо или системот 
на минимална плата е премногу сложен (со премногу стапки, вклучувајќи работници со различни нивоа на 
квалификации или занимања), постои ризик минималната плата да го истисне колективното договарање 
– односно да ја помине границата на колективното договарање и да не остави доволно простор за да се 
развива тоа.

Кога колективното договарање е слабо, постои ризик платите на многу работници да се групираат околу 
минималната плата, влечејќи ја надолу медијалната или средната плата.

88 Постапката за проширување е правен процес што се користи во многу земји што им дозволува на владите да го прошират 
опфатот на секторски договори на сите работници во секторот, без оглед на тоа дали претпријатието го потпишало договорот.
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Во Франција, минималната плата влијае врз основната стапка во колективните договори, што, од своја 
страна, влијае врз сите колективно договорени плати над долната граница. Бидејќи повеќето колективни 
договори се прошируваат на цели индустрии, ефектите на прелевање се „институционализирани“ во 
економијата и, оттука, тие се силни и далекосежни. На пример, студиите покажуваат дека ефектот на 
прелевање целосно се чувствува врз платите до 10% над минималната плата и се проширува на ниво на 
плати двапати поголемо, еднакво на плата над 50-тиот перцентил. 

Во Соединетите Американски Држави, од друга страна, послабите синдикати и пониската опфатеност 
со колективното договарање го објаснуваат послабиот ефект на прелевање. Студиите во Обединетото 
Кралство откриваат дури и послаб ефект на прелевање, што е речиси незначителен. Всушност, за 
работниците што се платени малку над минимумот, некои студии дури и известуваат за негативен 
ефект врз платата, сугерирајќи дека некои работодавачи го префрлиле трошокот за зголемување на 
минималната плата на други нископлатени работници со проактивно намалување диференцијали.

Извор: приспособено од Grimshaw, Bosch and Rubery (2014). “Minimum wages and collective bargaining: 
What types of pay bargaining can foster positive pay equity outcomes?” British Journal of Industrial Relations, 
Vol. 52, Issue. 3, pp. 470-498.

7.8 Ефекти врз приходот на домаќинството и сиромаштијата

Од плата до приход

Дали минималната плата може да ја намали сиромаштијата или нееднаквоста на приходот?

Приходот се мери на ниво на домаќинство, како збир од сите различни извори што се собираат во одреден 
временски период. На Слика 2 е даден пример на четиричлено семејство (двајца возрасни и две деца) со повеќе 
извори на приход. Платите се само еден од тие извори. Други извори на приход доаѓаат од самовработување, 
приход од државни и трансфери на капитал, како што е социјалното осигурување.

Во развиените земји, платата претставува најголемиот извор на приходи – до 70% или 80% од вкупниот 
приход пред оданочување и по трансферите – за домаќинства со барем еден член во работната сила. Во 
новите економии и во економиите во развој, придонесот на платата за домаќинствата е помал и се движи од 
околу 50% до 60% во Аргентина или во Бразил до околу 40% во Перу и 30% во Виетнам.

Оттука, повисоките плати се еден дел од повеќе компоненти на стратегија за намалување на сиромаштијата 
или нееднаквоста. Создавањето вработување за плата (наспроти другите видови вработување, како што е, на 
пример, самовработувањето) и фискалната прераспределба преку даноци и социјални трансфери, исто така, 
имаат клучна улога.
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Слика 2. Компоненти на приход на домаќинство од 6.500 УСД.

7.8 Effects on household income and poverty 

From Wages to Incomes

Can minimum wages reduce poverty or income inequality?

Income is measured at the household level, as the sum from all different sources accruing over a certain period of 
time. Figure 2 provides an example of a family of four (two adults and two children) with multiple sources of income. 
Wages are only one of these sources. Other sources include income from self-employment, income from capital and 
state transfers, such as social security.

In developed countries, wages represent the largest source of income - up to 70 or 80 per cent of total pre-tax and 
post-transfers income - for households with at least one member in the labour force. In emerging and developing 
economies, the contribution of wages to household income is smaller, ranging from about 50 to 60 per cent in 
Argentina or Brazil to about 40 percent in Peru and 30 per cent in Vietnam. 

Hence higher wages are one part of the multiple components of a strategy to reduce poverty or inequality. The creation 
of wage employment (as opposed to other types of employment, like self-employment) and fiscal redistribution through 
taxes and social transfers also play a key role.

Figure 2. Components of a household income of US$6,500

Source: ILO Global Wage Report 2014/15 (see Appendix II).

Empirical evidence

While minimum wages may not directly affect all low-income households, empirical studies do show that they play an 
important role since a significant proportion of minimum wage workers live in poor or low-income households. But the 
effect of minimum wages on poverty headcounts varies depending on country characteristics.89

For example, in the United States, 20 per cent of low-wage workers live in families with incomes below the poverty 
line. Another 16 per cent live in families with incomes less than 1.5 times the poverty line.90 In European countries, 

89 Betcherman (2014, op.cit). 
90 CBO (Congress of the United States). 2014. The Effects of a Minimum-Wage Increase on Employment and 
Family Income, February 
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Емпириски докази

Иако минималната плата не мора директно да ги засега сите домаќинства со низок приход, емпириските 
студии покажуваат дека таа игра важна улога бидејќи значителен дел од работниците што примаат минимална 
плата живеат во сиромашни или во домаќинства со низок приход. Но, ефектот на минималната плата врз 
коефициентот на сиромаштија по глава на жител варира во зависност од карактеристиките на земјата.89

На пример, во САД, 20% од нископлатените работници живеат во семејства со приходи под линијата на 
сиромаштија. Други 16% живеат во семејства со приходи пониски од 1,5 пати од линијата на сиромаштија.90 
Во европските земји, работниците што заработуваат минимална плата се изложени на поголем ризик од 
сиромаштија отколку другите.91 Во Индија, речиси 30% од вработените за плата и 40% од повремените 
работници што заработуваат помалку од минималната плата на државно ниво живеат во сиромашни 
семејства.92

Оттука, минималната плата може да игра корисна улога како поддршка на приходот за оние во 
понискиот дел од дистрибуцијата – дури и кога не го подигнува домаќинството над „арбитражна“ линија 
на сиромаштија. Она што е поважно отколку ефектот врз сиромаштијата по глава на жител е дали 
минималната плата ги подобрува животите на домаќинствата со ниски приходи и дали тие се побогати 
како резултат на минималната плата.

7.9 Ефекти врз владините финансии

Владини финансии

Минималната плата понекогаш се опишува како атрактивна алатка за политики за намалување на 
сиромаштијата и социјалната правда бидејќи не бара значителни средства од владата (Канингам, 2007 
година)93. Сепак, зголемувањето на минималната плата може да има несакани колатерални ефекти што 
ги засегаат владините финансии.

89 Betcherman (2014, op.cit).
90 CBO (Конгрес на САД). 2014. The Effects of a Minimum-Wage Increase on Employment and Family Income, February.
91 Rycx F. and S. Kampelmann 2012. “Who earns minimum wages in Europe? New evidence based on household surveys”, ETUI, Report 
124.
92 Belser, P; Rani, U. 2011. “Extending the coverage of minimum wages in India: Simulations from household data.
93 Cunningham, W. 2007. Minimum Wages and Social Policy: Lessons from Developing Countries, The World Bank.
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Постојат три главни поврзаности:

• Едната е тоа што повисока минимална плата може да води до зголемување на сметката за плата во 
јавниот сектор, особено кога платата за јавниот сектор се пресметува врз основа на минимумот. Во 
некои случаи, оваа директна врска – и стравот од нејзините последици – спречува зголемување на 
минималната плата.

• Втората компликација настанува кога различни аспекти на социјалната заштита, како што се основни 
пензии, надоместоци во случај на инвалидитет или надоместоци за мајчинство, автоматски се поврзуваат 
со нивото на минималната плата. Значи, на пример, основната пензија може да се постави на 75% од 
нивото на минималната плата. Во практиката, тоа значи дека пензиските и другите надоместоци ќе се 
приспособат во нагорна линија кога ќе се зголеми минималната плата.

• Третата врска ја покажува обратната врска и се појавува кога владите ги надополнуваат ниските плати 
со социјална помош и бенефиции за справување со проблемите на сиромаштија на домаќинствата на 
нископлатените работници. Владите се соочуваат со силен поттик да ја зголемат минималната плата 
за да се намали социјалната помош за нископлатените.

Иако овие врски може да се атрактивни поради различни причини, тоа создава ризик од потенцијално 
неодржливи зголемувања на трошоците за социјално осигурување кога минималната плата се усогласува 
по нагорна линија. Кога минималната плата се зголемува побрзо отколку просечната плата со цел да се 
намали нееднаквоста во платата, последиците се тоа што трошоците за социјална заштита растат побрзо 
отколку основата на приходите за системот на социјална заштита, што зависи од трендовите во вистинската 
заработувачка.

Маринакис и Веласко (2006 г., стр. 13)94, на пример, нагласуваат дека во 1980-тите години падот на 
реалната вредност на минималната плата во Аргентина и во Бразил, всушност, бил насочен кон стеснување 
на буџетскиот дефицит преку кратење на трошоците за социјална заштита. Некои земји одлучиле да ја 
растурат врската меѓу зголемувањето на минималната плата и зголемувањето на социјалните надоместоци.

  Губењето на таквата врска на минималната плата во Португалија

Во Португалија, бенефициите од социјалната заштита претходно беа утврдени како процент од минималната 
плата – т.н. „Гарантиран месечен минимален надоместок“ (ГММН). Од 2007 година, бенефициите од 
социјалната заштита, вклучувајќи ги пензиите, се одвоени од ГММН. Со Законот 53-Б/2006 се утврдуваат 
правилата за ажурирање на пензиите и други социјални надоместоци и формално е воспоставен нов индекс 
наречен „индекс на социјална поддршка“ (IAS) за приспособување на бенефициите од социјалната заштита.

Минималната пензија сега се утврдува како процент од IAS, што годишно се ажурира врз основа на индексот 
на трошоци за живот и стапката на раст на БДП.

Раскинувањето на врската меѓу социјалната заштита и минималната плата произлегло од два важни 
договори меѓу владата и социјалните партнери: договорот за реформа на социјалната заштита и договорот 
за утврдување и развој на ГММН. Вториот договор е насочен кон прогресивно покачување на месечната 
минимална плата од 403 ЕУР во 2007 година на 450 ЕУР во 2009 година и 500 ЕУР во 2011 година.

Со оглед на поголемите ефекти што зголемувањето би ги имало на трошоците за социјална помош, се 
сметало неопходно за раскинување на врската меѓу социјалната заштита и минималната плата. Тоа 
значело дека минималната плата се чувала за нејзината намена, имено, за зголемување на надоместокот 
на нископлатените работници. Како таков, португалскиот систем сега е сличен на системите на многу други 
европски земји, како што е, на пример, Франција, која има минимална плата што е независна од индексот на 
„минималната социјална помош“.

Извор: Luisa Guimares, ILO.

94 Marinakis A; Velasco, J.J. (EDS.) 2006. Para Que Sirve el salario minimo? Officina Internacional del Trabajo, Santiago, 
Chile.
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Резиме

Домашните работници се вбројуваат во најниско платените работници и честопати меѓу најнеформалната 
група работници. 

Честопати се исклучени од заштитата на минимална плата. Проценето е дека минималната плата не се 
применува на околу 21,5 милиони домашни работници, иако постои за други работници. Меѓу оние што се 
опфатени со минималната плата, повеќето имаат право на стапка што е пониска од минималната плата за 
другите работници.

Домашните работници не треба да се дискриминираат. Треба да имаат право на ист опфат на минимална 
плата како и другите работници, генерално, онаму каде што постои таков опфат. Со минимална плата се 
признава економскиот и социјалниот придонес на овие работници и таа претставува клучно средство за 
обезбедување на начелото на еднаква плата за работа од еднаква вредност. 

Конвенцијата бр. 189 на МОТ утврдува дека „секоја земја-членка треба да преземе мерки со кои ќе обезбеди 
домашните работници да бидат вклучени во опфатот на минималната плата, онаму каде што постои таков 
опфат, и надоместокот да се одреди без никаква дискриминација врз основа на родова припадност“ (Член 
11). 

Утврдувањето на минималната плата за домашните работници ја следи истата постапка како и за работниците 
во други сектори. Организациите на домашните работници и работодавачите на домашните работници, 
доколку постојат, треба да бидат вклучени во утврдувањето минимална плата. Тие лица се најдобро свесни 
за предизвиците околу платите во секторот. 

При проширувањето на опфатот на националната минимална плата и на домашните работници, во случаи кога 
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претходно биле исклучени од него, некои земји избраа постепено да се обезбеди еднаков третман. Ваквиот 
пристап вклучува случаи кога минималната плата првично се поставува на пониско ниво од воспоставената 
национална минимална плата и постепено се зголемува за да дојде до исто ниво со националната минимална 
плата.

Во однос на другите сектори, нивоата на минимална плата се утврдуваат со тоа што се земаат предвид 
потребите на работниците и нивните семејства, како и економските фактори. 

Ефективната минимална плата треба да го земе предвид и работното време на домашните работници, како 
и процентот на работници што живеат и оние што не живеат со семејствата за кои работат. Треба да се 
воспостават и ограничувања на исплати во натура. Некои земји избраа да воспостават минимални плати на 
час и на месечно ниво за да обезбедат ефективна заштита.

  Види и на интернет-страницата на МОТ за домашните работници. 

8.1. Дефинирање на домашната работа 

При дефинирање на терминот „домашен работник“, делегатите на Меѓународната конференција на трудот 
во 2011 година не ги зедоа предвид списоците на одредени задачи или услуги што ги извршуваат домашните 
работници – ваквите списоци се различни во различни земји и може да се менуваат со текот на времето. 
Наместо вакви списоци, зедоа предвид општа формулација во која се наведува општа карактеристика на 
домашните работници – дека работат за приватни домаќинства.

Конвенцијата за домашни работници од 2011 г. (бр. 189) ја одразува оваа формулација при дефинирање на 
„домашните работници“ во член 1:

(а) терминот „домашна работа“ значи работа извршена во или за домаќинство или домаќинства; 
(б) терминот „домашен работник“ значи кое било лице ангажирано за домашна работа во работен 
однос; 
(в) лице што врши домашна работа повремено или одвреме-навреме, а не како занимање, не е домашен 
работник. 

Од статистичка гледна точка, ограничувањето на домашната работа на приватни домаќинства исто 
така обезбедува погоден начин на идентификување на домашните работници согласно Меѓународната 
стандардна класификација на индустрии (МСКИ). Прегледот 3.1. од МСКИ, кој сè уште се користи, содржи 
секторска поделба „Активности на приватни домаќинства како работодавачи на домашен персонал“ (Оддел 
95), која соодветствува со дефиницијата во Конвенција бр. 189. Го опфаќа следново:

активности на домаќинствата како работодавачи на домашен персонал, како што се куќна помошничка, готвач/-
ка, келнер/-ка, собар/-ка, батлер/-ка, перач/-ка, градинар, чувар, коњушар, шофер, негувател/-ка, воспитувач/-
ка, негувател/-ка на деца, ментор, секретар/-ка итн. Овозможува вработениот домашен персонал да ја наведе 
активноста на нивниот работодавач во попис или студии, иако работодавачот е поединец.95

Втората предност на овој секторски пристап е тоа што наметнува релативно ниски критериуми за нивото на 
детали во статистичките податоци. Со користење на овој секторски пристап, 52,6 милиони мажи и жени биле 
вработени како домашни работници во светот во 2010 година. Слика 1 подолу покажува дека мнозинството 
на домашни работници е во Латинска Америка, на Карибите и во Азија. 

95  Објавено во 2008 година, Преглед 4 од МСКИ вклучува Оддел 97 „Активности на домаќинствата како работодавачи на 
домашен персонал“; сепак, дефиницијата е идентична со онаа од Преглед 3.1. Оддел 95 од МСКИ, и покрај малата измена на 
насловот. Преглед 4 од МСКИ е развиен за користење во Пописот на население во 2010 година, но сè уште не е усвоен од многу 
национални заводи за статистика на глобално ниво. Повеќе информации на МСКИ.
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Слика 1. Распределба на домашните работници по пол и регион, 2010 г.

Извор: Од МОТ (2013 г.), Домашните работници низ светот: Глобални и регионални статистики и опфатот на правната 
заштита (Женева, МОТ).

Домашните работници може да се идентификуваат и врз основа на нивното занимање, но сепак, ова не се 
препорачува. Иако некои занимања претежно се извршуваат во рамките на домаќинствата, дел од нив може да се 
извршуваат и надвор од домот – готвач може да работи и во ресторан, градинар може да работи во цвеќарница, а 
чувар може да работи и во деловна зграда. Поради тоа, тешко е да се разликуваат домашните работници од другите 
работници, и на тој начин може да се дојде до поголема или до помала статистика.96

8.2 Зошто платите на домашните работници се ниски

Домашните работници обезбедуваат клучни услуги во домаќинствата низ целиот свет. Исто така, 
благодарејќи на трудот на домашните работници, мажите и жените од домаќинствата во кои работат 
домашните работници може да одат на работа, да заработуваат за своите семејства и да обезбедат 
одржлива и богата иднина за себе и за своите деца. Да, платите што им се даваат на домашните работници 
честопати се многу ниски. Всушност, расположливите податоци покажуваат дека домашните работници 
добиваат значително пониски плати во споредба со другите работници.97 Процените покажуваат дека 
вообичаено заработуваат помалку од половина од просечните плати – а понекогаш и не повеќе од 20% 
од просечните плати. 

Ниските нивоа на плати меѓу домашните работници се резултат на низа фактори, вклучително и големата 
понуда на труд, потценување на домашната работа и нејзиниот придонес кон општеството, малата моќ на 
пазарење на домашните работници, недостигот на репрезентативност во секторот, честата исклученост 
од заштитата на трудот, посебно од опфатот на минималната плата – сите овие фактори се меѓусебно 
поврзани. Воспоставувањето минимална плата за овие работници е клучно средство за да се обезбеди 
нивното право на пристојна работа и пристоен живот. 

96  Извадено од МОТ (2013): Домашните работници низ светот: Глобални и регионални статистики и опфатот на правната заштита 
(Женева, МОТ).
97  МОТ (2013). Домашните работници низ светот: Глобална и регионална статистика и опсегот на правна заштита (Женева, МОТ). 
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Потценување

И покрај очигледните придонеси на секторот, домашната работа честопати не се согледува како вистинска работа, 
работа што се врши во работен однос. Работодавачите и општествата честопати гледаат на домашната работа како 
природен дел од која било работа на жените, а не како значајна услуга обезбедена во домаќинствата, или како 
извршување конкретни задачи, како што се, на пример, чистење, готвење, пазарење, перење, како и грижа за деца, 
повозрасни лица, инвалидизирани лица, или грижа за други членови на домаќинствата на кои им е потребна.

Ваквите ставови и гледишта придонесуваат домашната работа да биде потценета во споредба со работата што ја 
вршат мажите.98

Дискриминацијата во платите врз основа на родова припадност во домашната работа може да се комбинира и со 
други форми на дискриминација. На пример, етничката и општествената припадност или националната припадност 
може да го утврди нивото на плата, наместо нивото на плата да се базира врз легитимни критериуми, како типот на 
извршената работа и работните часови. 

Ниските плати во секторот за домашна работа исто така се поврзани и со перцепцијата на домашната работа како 
„непродуктивна“, бидејќи се смета дека директно не генерира економски придобивки или користи за домаќинството 
што ги вработува. Но сепак, домашните работници им овозможуваат на своите работодавачи – особено на жените – 
да одат на работа и да заработуваат приход за своите семејства. На овој начин, трудот на домашните работници ги 
поддржува домаќинствата и националните економии. 

Слаба моќ на пазарење и репрезентативност 

Поради слабата моќ на пазарење на домашните работници во домот и ниската стапка на репрезентативни 
организации на домашни работници, домашните работници се изложени на ниски плати.

Нивното работно место се приватни домаќинства, па домашните работници ги извршуваат своите обврски 
во релативна изолација од другите работници. Ова особено се однесува на домашните работници што 
престојуваат во домаќинствата за кои работат („работници што живеат во домаќинствата“). Домашните 
работници вообичаено немаат колеги. Поради многубројните и непредвидливи работни часови, можно е 
домашните работници да не можат да се сретнат со колеги за да разменат искуства и информации и да 
се организираат колективно. Работодавачите честопати и не се сметаат себеси за работодавачи и не се 
организирани.

Ваквата децентрализација и изолација на работната сила наметнува предизвици во воспоставувањето 
репрезентативни здруженија за домашни работници, или за нивните работодавачи. Иако во некои земји 
постојат организации, голем процент од домашната работна сила останува неорганизирана и, оттука, 
и поранлива на злоупотреба, како што се, на пример, претерано ниски плати или неисплаќање плати. 
Домашните работници што живеат со домаќинствата за кои работат вообичаено не бараат повисоки плати, 
бидејќи ако останат без работа, тоа значи дека ќе останат и без сместување. 

Во некои земји, социо-културолошките фактори, како што се јазичните бариери, може да им попречат на 
домашните работници, особено на мигрантските домашни работници и оние што припаѓаат на етничко 
малцинство или помали домородни популации, да преговараат со своите работодавачи. 

Ниското ниво на образование меѓу домашните работници и нивната положба во општеството честопати им го 
ограничува пристапот кон работните можности и им наметнува на домашните работници да прифатат лоши 
услови. Ваквите фактори, исто така, ја зголемуваат нивната ранливост кон злоупотреба, дискриминација и 
нефер работни услови. 

98  МОТ (2007) „Општи заклучоци на Конвенцијата за еднакви примања, 1951 г. (бр. 100)“, во Извештајот на Комитетот на 
експерти за примена на конвенциите и препораките, Извештај III (Дел IA), Меѓународната конференција на трудот, 96-та седница, 
Женева, 2007г. (Женева), стр. 27172; и МОТ (2009): Пристојна работа за домашните работници, Извештај IV (1), Меѓународната 
конференција на трудот, 99та седница, Женева, 2010 г. (Женева). 
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8.3 Дали домашните работници треба да се опфатат со минималната плата?

Голем дел од домашните работници во светот се исклучени од опфатот на минималната плата. 

Ниските плати честопати се должат на исклученоста на домашните работници од законите за работни односи и од 
опфатот на минималната плата. Всушност, 22,4 милиони домашни работници (42,6% од вкупниот износ на глобално 
ниво) немаат никаква заштита од несоодветни ниски плати и минималната плата не се применува за нив. 

До одреден степен, ова е резултат на фактот што живеат во земји каде што нема законодавство за минимална плата 
(0,8 милиони работници се засегнати од овој факт). Сепак, поголем дел од домашните работници – 21,5 милиони 
– живеат во земји со прописи за минимална плата со кои се заштитени други работници, но не и тие. Освен тоа, 
многу поголем дел од домашните работници не се ефективно опфатени со одредбите за минимална плата поради 
високите стапки на неформалност во секторот. 

Речиси повеќе од половина од домашните работници имаат право на иста или повисока законски одредена 
минимална плата како и другите работници според нивното национално законодавство. Околу 3,1 милиони 
домашни работници (5,9% од вкупниот износ) имаат право на минимална плата што е одредена под законската 
минимална плата за другите работници. Освен тоа, кога има утврдено повеќе минимални плати, на пример, на 
секторско ниво, минималната плата за домашните работници е најниска. Дури и кога има воспоставено минимална 
плата, предизвик е стапката да им се наметне на работодавачите. Работодавачите честопати и не се свесни за 
своите обврски, трудовите инспекции немаат доволно ресурси и честопати потребна е дозвола од сопственикот на 
куќата или судско тело за влез во домот. 

Сепак, голем број министри за труд и инспекторати имаат развиено иновативни практики за подигнување на 
свеста кај работодавачите при воведувањето минимална плата со цел да обезбеди усогласеност од страна на 
работодавачите.99

Домашните работници заслужуваат заштита со минимална плата еднаква на онаа што ја имаат и другите работници

Одредбите за минимални плати се значајни средства за заштита на најранливите и најмалку платените 
работници – како што се домашните работници – од несоодветно ниските плати. Со минимална плата се 
признава основниот придонес на овие работници кон домовите и општествата, и претставува клучно 
средство за обезбедување на начелото на еднаква плата за работа со еднаква вредност.

Всушност, Конвенцијата бр. 189 утврдува дека „секоја земја-членка треба да преземе мерки со кои ќе обезбеди 
домашните работници да бидат вклучени во опфатот на минималната плата, онаму каде што постои таков 
опфат, и надоместокот да се одреди без никаква дискриминација врз основа на родова припадност“ (Член 
11). Во согласност со оваа одредба, неколку земји презедоа мерки да го прошират опфатот на минималната 
плата и на домашните работници, како што се, на пример, Намибија, Бразил, Јужна Африка, Швајцарија, 
Соединетите Американски Држави и некои држави на територијата на Индија. 

Минималната плата треба да го почитува начелото на еднаква плата за работа со еднаква вредност 

Земјите низ светот имаат воспоставено различни системи на минимална плата. Некои имаат воспоставено 
национална минимална плата, а други имаат регионален систем. Некои имаат воспоставено минимални 
плати по сектор или занимања или користат комбинација на повеќе системи (види Поглавје 2). На пример, 
Јужна Африка има воспоставено минимална плата по сектор, регион и занимање. Краток приказ на практики 
во одредени земји може да видите во Табела 1. 

Во некои земји, со единствена национална минимална плата, домашните работници имаат иста стапка на 
минимална плата како и сите други работници. Ова е согласно член 11 од Конвенцијата бр. 189.

99  МОТ (2015). Трудова инспекција и други механизми за сообразност во секторот на домашната работа: Воведен прирачник 
(МОТ, Женева).
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Во земјите што имаат донесено секторски пристап или пристап по занимање може да се воспостави 
минимална плата конкретно за тој сектор на домашна работа – на пример, преку трипартитен одбор за плата 
или преку колективно договарање. Сепак, кога има воспоставено секторски минимални плати, важно е да 
се почитува начелото за еднаква плата за работа со еднаква вредност (види дел 2.4.). Во спротивен случај, 
механизмот за одредување минимална плата директно би го зајакнал традиционалното потценување на 
работата поврзана со обезбедување нега и тогаш системот би го прекршил начелото. 

Табела 1. Резиме на системите на минимална плата за домашни работници во одредени земји 

Вклучени во национална 
минимална плата

Постепен пристап Секторски пристап Комбинација 

САД Чиле Швајцарија 
Јужна Африка (секторски, 
регионален и по занимање)

Бразил Еквадор Италија Филипини (секторски, регионален)

Алжир Португалија Австрија 

Буркина Фасо Боцвана 

Колумбија Индија 

Мексико Намибија 

Република Молдавија Уругвај 

Холандија Замбија 

Русија Танзанија 

Шпанија 

Турција 

Сенегал 

8.4. Кој треба да ја утврди минималната плата за домашните работници?

Треба да бидат вклучени организациите на домашните работници и работодавачите на домашните 
работници

Конвенцијата (бр. 131) за утврдување минимална плата од 1970 година, јасно утврдува дека организациите 
на засегнатите работодавачи и на засегнатите работници или, доколку не постојат такви организации, 
претставници на засегнатите работодавачи и работници врз основа на еднаквост и лица со признаени 
надлежности за претставување на општите интереси на земјата, би требало да бидат вклучени во процесот 
на утврдување минимална плата (види Поглавје 3). 

Истото се однесува и на домашните работници. 

При утврдување на минималната плата за секторот на домашни работници, треба да бидат вклучени 
организации на домашни работници и работодавачи на домашни работници, доколку постојат такви тела. 
Тие лица се најдобро свесни за предизвиците околу платите во секторот.

Конвенцијата (бр. 189) за домашни работници од 2011 година, имајќи го предвид ниското ниво на организација 
во соодветниот сектор, ги повикува членовите:

...да спроведат одредби од Конвенцијата, во консултација со најрепрезентативните организации на 
работодавачи и на работници, преку закони и прописи, но и преку колективни договори или дополнителни 
мерки конзистентни со националната практика, со тоа што ќе ги прошират или ќе ги приспособат постојните 
мерки за да се опфатат домашните работници или ќе развијат конкретни мерки за домашните работници 
(член 18).
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Основно право е да им се даде глас и репрезентативност на работниците и на нивните работодавачи. 
Сепак, домашните работници не се секогаш организирани во репрезентативни организации на работници, 
а нивните работодавачи се уште помалку организирани во репрезентативни организации на работодавачи.

Во некои земји постојат организации на домашни работници и на нивните работодавачи, и домашните 
работници се претставени од најрепрезентативни организации. Во други случаи, или не постојат, или не се 
дел од такви репрезентативни тела. 

Во некои земји, домашните работници не се организирани во формални синдикати. Ова може да биде 
резултат на фактот што немаат право да формираат синдикат или поради практични бариери за формирање 
синдикат. 

Неколку земји имаат воспоставено минимални плати за секторот преку колективно договарање, трипартитни 
консултации или трипартитни експертски групи, во консултација со организациите на домашни работници и 
на работодавачите на домашни работници, или со најрепрезентативните организации на работниците и на 
работодавачите.

Специфични ситуации што треба да се земат предвид

Кога постојат репрезентативни организации

Кога домашните работници или нивните работодавачи имаат нивни репрезентативни организации, 
утврдувањето плата треба да биде преку колективно договарање или во консултации со овие репрезентативни 
тела. 

Минималната плата во Франција (SMIC) се однесува на сите работници, вклучително и домашните 
работници. Исто така, договорени се три колективни договори меѓу различни синдикати и организациите 
што ги претставуваат работодавачите на домашните работници. Секој договор ги зема предвид различните 
работни односи, во зависност од тоа дали јавна или приватна агенција го вработува работникот, или дали 
домаќинството директно го вработува работникот. Постојат организации на работодавачи за секој вид 
работен однос и секоја е потписник на соодветниот колективен договор. 

Кога постои алтернативна организација на работодавачи

Честопати постои синдикат на домашни работници, но нема организации на работодавачи. Во Уругвај, 
синдикатот на домашните работници SUTD се залагаше за минимална плата за домашните работници, но 
прво требаше да се идентификува тело за работодавачите како страна за преговарање. 

Владата пристапи кон Стопанската комора, но оттаму одбија. Потоа пристапи кон Liga de Amas de Casa, 
Consumidores y Usuarios de la Republica de Uruguay (LACCU) (Лигата на домаќинките), за да настапи како 
репрезентативна организација за работодавачите. LACCU прифати и се потпиша договор што меѓу другите 
работни услови опфаќаше и минимална плата за домашните работници. 

Исто така, се постигна и договор за зголемување на минималната плата меѓу седум синдикати на домашни 
работници и две организации на работодавачи во Аргентина.100 

Кога домашните работници и работодавачите не се доволно организирани 

Честопати, минималната плата се воспоставува поради ранливоста и недостигот на репрезентативност во 
секторот. Поради ова, понекогаш се вклучуваат други претставници. 

Во Швајцарија, минималната плата за секторот беше договорена преку стандарден договор за вработување. 
Овој процес беше побаран од националната конфедерација на синдикати UNIA и беше договорен од 
репрезентативните секторски организации најблиско поврзани со домашната работа (односно синдикатите 
од секторот хотелиерство и угостителство и нивните колеги од страната на работодавачите од ресторанскиот 
и хотелскиот бизнис). 

100 Hobden, C. (2015). Работни односи и колективно договарање, Синопсис 2: Подобрување на работните услови за домашните 
работници: организирање, координирани активности и договарање (Женева, МОТ). 
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Во Јужна Африка, секторските решенија за минимална плата беа донесени преку консултации со 
трипартитна комисија на експерти за утврдување плати за сектори што немаат репрезентативност. Во 
2002 година, Министерството за труд на Јужна Африка ја воспостави првата минимална плата за секторот 
домашна работа, по консултации со трипартитни експерти, синдикатот на домашните работници SADSAWU, 
работниците, работодавачите и општата јавност. 

8.5 Како да се постави и да се приспособи нивото за домашните работници?

Критериумите треба да бидат исти како и за сите други работници и да се почитува начелото на еднаква 
плата за работа од еднаква вредност.

Постои општо мислење дека процесот и критериумите што се користат за утврдување минимална плата за 
домашните работници треба да се разликуваат од оние што се користат за други работници. Но не е така.

Процесот и критериумите што се користат за утврдување минимална плата за домашните работници треба 
да бидат исти како оние што се користат за други работници (види поглавје 5). Член 3 од Конвенција бр. 131 
дава насоки за основните критериуми што треба да се користат при утврдување на минималната плата за 
која било група работници:

Елементите што треба да се земат предвид при одредување на нивото на минимални плати, онолку 
колку што е можно и соодветно во однос на националната практика и услови, се:

а) потребите на работниците и нивните семејства, имајќи ги предвид општите нивоа на плати во земјата, 
животните трошоци, социјалната сигурност, како и животниот стандард на другите социјални групи; 

б) економски фактори, вклучително и условите за економски развој, нивоата на продуктивност и 
желбата да се оствари и да се одржи висока стапка на вработеност. 

Во случајот на национална или регионална минимална плата – кога домашните работници се вклучени во 
законскиот опсег на нивната примена – процесот на утврдување минимална плата е ист за сите работници 
во економијата. 

Во анализите што ги спроведува земјата што планира да воспостави национална минимална плата треба 
да се земат предвид конкретните ефекти врз секторот за домашна работа, како и за сите други сектори во 
економијата. Сепак, во некои земји, домашните работници не се вклучени во анкетите. Треба да се размисли 
за мерки за да се вклучат домашните работници во собирањето податоци (види Техничка забелешка 1 за 
повеќе примери). 

Генерално, минималната плата за домашните работници е и треба да се воспостави со користење на системот 
што преовладува во засегнатата земја. Онаму каде што има воспоставено национална минимална плата, 
оваа заштита треба да се прошири и на домашните работници. Онаму каде што се воспоставени секторски 
плати, треба да се преземе секторски пристап, со почитување на начелото на еднаква плата за работа со 
еднаква вредност.

Во земји во кои се воспоставени секторски минимални плати, минималните плати треба да се утврдат со 
користење на истите критериуми наведени во Конвенција бр. 131 – имено, потребите на работниците и 
нивните семејства, и економските фактори. 

Може да се користат пристапи на постепено вклучување

При проширување на опфатот на националната минимална плата и на домашните работници, во случаи 
кога претходно биле исклучени од него, некои земји избраа постепено да им се обезбеди еднаков третман. 
Ваквиот пристап вклучува случаи кога минималната плата првично се поставува на пониско ниво од 
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утврдената национална минимална плата и постепено се зголемува за да дојде до исто ниво со националната 
минимална плата.

Постепениот пристап честопати се заснова врз стапките за плати што преовладуваат во одреден сектор и 
произлегува од состојбата со вработувањето во земјата. Доколку се ниски, во однос на сите други сектори, 
драстичниот пораст на плата во одреден сектор може да предизвика значителни негативни ефекти врз 
вработувањето. 

Ваков пристап се примени во секторот за домашна работа во земји како што се Португалија, Чиле и Еквадор, 
но и во некои други земји за различни сектори. На пример, примени се за мали и средни претпријатија 
во Малезија и за различни региони во Бразил пред 1984 година при воспоставување една национална 
минимална плата. 

  Чиле: Постепен пристап за домашни работници

Ваквиот пристап, опишан погоре, се користи во случаи кога националната минимална плата е значително 
повисока од просечната плата во секторот за домашна работа, поради загриженоста околу негативните 
ефекти врз вработувањето и неформалноста ако минималната плата значително се зголеми наеднаш. 
Постепениот пристап им дава време на работодавачите да се приспособат на новите нивоа на плати, со 
ветување дека ќе се постигне еднаквост во одреден временски период. 

Во ваквите случаи, јасен план за постепениот пораст е клучен за да се осигури дека еднаквоста ќе се 
оствари за определен временски период. Во спротивен случај, во случаи каде што има воспоставено 
национална минимална плата, и посебна и пониска секторска минимална плата за домашните работници, 
ова би ги прекршило правилата за еднаква плата за работа од еднаква вредност и еднаков третман согласно 
Конвенцијата бр. 100 и Конвенцијата бр. 189.

Приспособување на минималната плата 

Приспособувањето на минималната плата за домашните работници треба да се врши на ист начин како 
што се приспособуваат минималните плати за сите други работници. При вакви процеси, вообичаено се 
земаат предвид промените во потребите на работниците и нивните семејства, и економските фактори од 
претходниот период кога била приспособена минималната плата.

На пример, тука се вклучени и зголемувањата на приходите на домаќинствата што вработуваат домашни 
работници. Подетални информации за приспособување на минималните плати може да се најдат во Поглавје 
5 и Техничка забелешка 1. 

Мора да се направи детален инвентар на спецификите на секторот 

Без оглед на преземениот пристап, мора да се земат предвид сите специфики на секторот – особено 
високата распространетост и големиот процент на плати исплатени во натура, и вообичаениот голем број 
неделни работни часови и недостигот на заштита за работното време, како што се, на пример, ограничување 
на работното време и право на исплата во случај на прекувремена работа. Ваквите ситуации ефективно ги 
намалуваат платите што домашните работници ги носат дома. 

Ако домашен работник работи 60 часа неделно и не е заштитен со одредби за работно време или прекувремено 
работење, тоа лице дома носи помала плата (пресметано според час) во споредба со другите работници што 
заработуваат месечна минимална плата, а се заштитени со законодавството за работно време и работат по 
40 часа неделно. Резултатот е нееднаквост во исходот од законодавството за минимална плата. 
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8.6 Потребите на домашните работници и нивните семејства

Процената на потребите на работниците и нивните семејства не се разликува од процената на потребите на 
другите работници. Генерално, тука спаѓа процена на потребите на семејствата на домашните работници 
во однос на националниот и/или меѓународниот праг на сиромаштија, членови на семејството и број на 
членови во домаќинството што работат.

Види Дел 5.1. за „Потребите на работниците и нивните семејства“.

8.7 Економски фактори во секторот домашна работа

Како и за другите сектори, некои од индикаторите врз кои се засноваат економските фактори во секторот за 
домашна работа опфаќаат: процент на вработени врз кои дејствува зголемувањето на минималната плата, 
влијанието на порастот врз вкупниот трошок за плати и соодносот на минималната и просечната плата (види 
Поглавје 5). 

Во случајот со домашната работа, овие индикатори се дефинираат со капацитетот на работодавачот да 
плаќа плата. За да се утврди капацитетот за исплата на плата, потребно е да се утврди кој е работодавачот 
(домаќинството) и колкав процент од домашниот буџет може да оди на домашна работа (види Технички 
забелешки 1,2 и 3). 

Кој е работодавачот?

Во овој сектор, домаќинствата се работодавачи. Наместо финансиски извештаи со биланси за состојба и 
успех, имаат приход на домаќинство. Во овој поглед, капацитетот на работодавачот на домашните работници 
да исплаќа плати се базира врз приходот на домаќинството (Види Технички забелешки 1, 2 и 3). 

Во графиконите 2 и 3101 се користат податоци за приходи на домаќинства од Намибија и Филипините за да 
се покаже дека домашните работници се ангажираат од најбогатите семејства (види Техничка белешка 1). 

Исто така, може да се пресмета процентот на расходот на домаќинството што се троши на вработување 
домашни работници. Ваквата пресметка е слична со пресметката на вкупните расходи на претпријатие за 
плати (види Поглавје 5). Графиконот 4 го покажува процентот на приходите на домаќинството што е наменет 
за вработување домашни работници во Костарика. Иако процентот на домашниот приход што се троши 
на домашна работа варира во зависност од приходот на домаќинството, во просек, домаќинствата трошат 
околу 4% на домашната работа. 

При пресметка на овие анализи, важно е да се земат предвид и трошоците за плата и за социјалните 
придонеси што треба да ги плати работодавачот. 

Податоците за приходи на домаќинствата се користат затоа што продуктивноста на трудот – што се пресметува 
согласно националната статистика на земјата – не може да се пресмета за секторот на домашната работа 
како што може за сектори, како што е производството. 

На пример, во производствениот сектор, продуктивноста на трудот се пресметува како вредност од 
создадениот исход на секторот минус вредноста на влезните елементи што се потребни за да се произведе 
исходот. 

Домашната работа не е единствениот сектор што се соочува со ваквиот предизвик: слични предизвици 
може да се појават и во јавниот сектор102 (види Поглавје 5). Сепак, може да се користат други индикатори за 

101 Податоците собрани од анкетите за домаќинства не го отсликуваат секогаш целосно обемот на работната сила ангажирана 
во домашната работа или часовите на работење поради високите нивоа на непријавена работа и часови.
102 Atkinson (2005). Atkinson Review: Final Report, Measurement of Government Output and Productivity for the  National Accounts 
(New York, Palgrave MacMillan).
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процена на потенцијалното економско влијание што може да го има зголемувањето на минималната плата за 
домашните работници. Тука спаѓа процентот на домашни работници врз кои ќе има влијание одредено ниво 
на минималната плата (на пример, процентот на домашни работници што во моментот заработуваат помалку 
од предложеното ниво), и влијанието што овој пораст може да го има врз просечните плати во економијата 
и врз просечната плата во секторот домашна работа. 

Да се обезбеди достапност за работодавачите 

Честопати се јавуваат дилеми околу можноста на домаќинствата да си дозволат поголеми плати за домашните 
работници. Постојат тврдења дека голем дел од работодавачите и самите заработуваат минимална плата. 
Прекумерно зголемување на минималната плата би можело да доведе до губење работа, намалување на 
работното време и/или зголемување на непријавените часови и работа. Сето ова е потпомогнато со високите 
стапки на неформалност во овој сектор и слабиот капацитет на институциите да наметнат усогласеност. При 
утврдување на минималната плата, владата и социјалните партнери мора да најдат баланс меѓу потребата 
на работниците и нивните семејства и капацитетот на домаќинствата да ја исплаќаат минималната плата. 

Како што покажуваат прикажаните информации, податоците за домаќинствата може значително да 
помогнат при утврдувањето одржливо ниво на плата во земјите каде што минималните плати се утврдени 
на секторско ниво. Во земјите каде што има дилеми околу можноста на домаќинствата со пониски приходи 
да си дозволат домашна работа, без оглед на тоа дали се работи за систем со утврдена национална или 
секторска минимална плата, неколку земји имаат воспоставено или промовирано основање центри за грижа 
на деца и повозрасни лица што се подостапни за овие домаќинства. 

Во земји како што се Франција и Белгија, домашната работа се субвенционира од јавни средства со цел да се 
овозможи исплата на минимална плата што би ги исполнила потребите на работниците и нивните семејства. 
На тој начин, овие земји обезбедиле заштита за типично ранлива категорија работници што обезбедуваат 
основни услуги на стотици милиони домови низ целиот свет.103

Графикон 2. Вработување на домашниот работник во Намибија во 2012 година според расположливиот 
приход на домаќинството-работодавач

Извор: Студија нарачана од МОТ, Budlender, D. Платите и условите за работа на домашните работници во Намибија, 
2013 г. 

103  МОТ (2010). Синопсис 1: платите во домашната работа (Женева, МОТ).

нема назначен приход во 
домаќинството 

Најсиромашните 54% од 
домаќинствата

55-74 проценти од приходот 
во домаќинството

Најбогатите 25% од 
домаќинставата
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Графикон 3. Вработување на домашниот работник во Филипините во 2009 година според расположливиот 
приход на домаќинството-работодавач

Извор: МОТ, Домашните работници на Филипините: Профил и работни услови (Женева, МОТ).

Графикон 4. Процент на расходот на домаќинствата потрошен на исплата на домашната работа во 
Костарика во 2013 година според децили 

Забелешка: Децили делат група на 10 дела. На пример, на графиконот, првиот децил се однесува на 
најсиромашните 10% од домаќинствата, додека, пак, 10-тиот децил се однесува на најбогатите 10% од 
домаќинствата. 

Извор: Студија нарачана од МОТ, Trejos, J.D. Примената на минималната плата во секторот домашна работа во 
Костарика, 2015 г.
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8.8 Пресметки

Откако ќе се направи пресметка на потребите на работниците и нивните семејства, и откако ќе се утврдат 
економските фактори, ќе има на располагање низа индикатори за дискусија. Индикаторите се следниве:

• Износот што му е потребен на работникот за да го издржува своето семејство; 
• Бројот и профилот на домаќинства што вработуваат домашни работници; 
• Нивниот капацитет да плаќаат одредено ниво на плата; 
• Процентот на засегнати работници ако минималната плата се зголеми за одреден износ; 
• Минималната плата предложена како процент од тековната просечна плата. 
• Како треба да се користат овие бројки за да се одреди конечно ниво на минимална плата?

Најпрво треба да се рангираат индикаторите од најнизок до највисок. На пример, веројатно ќе има неколку 
потенцијални вредности на минималната плата врз основа на потребите на работниците и нивните семејства 
што може да се рангираат. 

Секоја од вредностите за другите индикатори што спаѓаат под економски фактори може, исто така, да се 
рангираат, и на тој начин да се создадат низа вредности на минимална плата за секој индикатор. Откако 
ќе се дефинира опсегот на сите индикатори (комбинирани заедно), резултатот е општ опсег на бројки во 
рамките на кои социјалните партнери може да преговараат. 

Но, индикаторите, исто така, може да се проверат и поединечно, и страните на процесот на преговарање 
може да одлучат колку тежина да му дадат на секој индикатор посебно. На пример, некои земји може да им 
дадат повеќе тежина на потребите за поддршка на работник и неговото семејство, а други може да стават 
повеќе тежина на трендовите во продуктивноста. Ова е подетално опишано во Поглавје 5. 

8.9 Домашни работници што живеат со семејствата за кои работат и домашни 
работници што не живеат со семејствата за кои работат

Двата водечки критериуми се приспособени за утврдување на генералните параметри за преговарање на 
стапката на минимална плата. Освен тоа, при утврдувањето на нивото се разгледуваат одредени специфики 
на секторот домашна работа, вклучително различни типови практики за вработување, со цел да се земат 
предвид уредувањата на работното време на домашните работници што живеат и оние што не живеат со 
семејствата за кои работат, нивните просечни неделни часови на работа, како и присутните практики на 
плаќање во натура. 

Практики и типови вработување во секторот домашна работа

Кај домашните работници има голем број типови вработување што создаваат подгрупи во секторот. Една од 
основните разлики постои меѓу домашните работници што живеат во домовите на своите работодавачи и 
оние што живеат во сопствените домови (не живеат во домовите на работодавачите). Од оние што не живеат 
во домовите на работодавачите, некои работат полно работно време за едно семејство, други работат на 
дневна основа или неколку часа за неколку домаќинства во една недела или во еден ден. 

Неодамнешните процени на МОТ утврдија дека домашните работници, генерално, имаат најдолго и 
најнепредвидливо работно време.104 Оние што живеат во домовите на домаќинствата за кои работат 
се особено подложни на повеќе работни часови затоа што остануваат во домовите на работодавачите. 
Просечното неделно работно време на оние домашни работници што живеат кај работодавачите е подолго 
од оние што не живеат кај работодавачите. 

104 МОТ (2013). Домашните работници низ светот: Глобални и регионални статистики и опфатот на правната заштита (Женева, 
МОТ). 
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Во Чиле, домашните работници што живеат кај работодавачите, во 2000 година, работеле во просек 67,6 часа 
неделно, додека, пак, оние што не живееле кај работодавачите работеле разумни 40 часа.105 На Филипините, 
51% од жените и 38% од мажите работници што живеат кај работодавачите работеле најмалку 61 час во 
одредена недела во 2010 година – просечно една третина се регистрирани дека работеле, во просек, два 
часа повеќе дневно отколку оние што не живееле кај работодавачите.106 

Ваквото долго работно време произлегува главно од исклучувањето на работниците од одредбите со кои се 
ограничува работното време. МОТ проценува дека 56,6% од домашните работници немаат правни ограничувања 
на нивното вообичаено работно време на неделно ниво,107 а 44,9% немаат право на неделен одмор.108 
При утврдувањето на минималната плата, владите и социјалните партнери треба да земат предвид дали 
домашните работници имаат права на ограничувања на вообичаеното работно време на неделно ниво, право 
на дневен и неделен одмор, и дали имаат заштита во случај на прекувремена работа – повеќето немаат. 

Ваквата заштита е потребна за да се обезбедат човековите и трудовите права на домашните работници, но 
и за да се олесни процесот на утврдување минимална плата. 

Овие типови вработување може да имаат различни практики во утврдувањето и исплатата на плата. На 
пример, домашен работник што не живее кај работодавачот може да добива плата на ниво на час, недела 
или на месечно ниво, додека, пак, домашните работници што живеат кај работодавачите вообичаено се 
исплаќаат на неделно или на месечно ниво. Месечната плата без строги ограничувања на работното време 
или правото на дополнителен приход за прекувремена работа ги изложува домашните работници на ризик 
од претерано долго работно време, и на тој начин де факто саатницата се намалува на неразумно ниски 
нивоа. 

Домашните работници што живеат кај работодавачите честопати се исплаќаат во натура. Затоа што живеат 
во домот на работодавачот, работодавачот понекогаш им исплаќа и пониска плата, под претпоставката дека 
дел од дневните трошоци за живот на работникот се покриени со тоа што работникот живее кај работодавачот. 
На овој начин, домашните работници што живеат кај работодавачите се во поранлива положба. 

Слично на ова, домашните работници што живеат кај работодавачите и што делумно се исплаќаат во натура 
се соочуваат со ризикот да немаат доволно готовински приходи за да ги издржат своите семејства, да платат 
придонеси за социјална сигурност или да создадат заштеда за идни потреби. Кога на работникот му се 
обезбедува сместување наместо готовина, работниците стануваат особено ранливи на злоупотреба. Ако 
наеднаш треба да најдат алтернативно сместување, можно е да имаат многу малку пари. Како последица на 
тоа, работниците честопати остануваат во навредливи ситуации, од кои во други услови би избегале. 

Ефективните готовински плати на домашните работници се тесно поврзани со нивното работно време и 
процентот на плата исплатена во натура. Домашните работници што заработуваат месечна плата еднаква 
на другите работници, сепак, може да заработуваат помалку ако реално работат 60 часа неделно. Токму 
поради ова, заштитата на минималната плата треба да биде придружена со ограничувања на работното 
време и со правото на надоместок за прекувремена работа. 

Институциите што ги креираат политиките може да размислат и за посебни стапки за плата за работници 
што живеат и работници што не живеат кај работодавачите. Ако постои честа практика на плаќање висок 
процент од платата во натура, стапката треба да биде поставена така што работниците би примале доволно 
готовина за да можат да обезбедат идна финансиска благосостојба за себе, но и за своето семејство. 
Креаторите на политики може да одлучат и да забранат исплати во натура како дел од минимална плата, 
со тоа што плаќањата во натура би биле дозволени само над прагот на минималната плата (види Техничка 
забелешка 1, 2 и 3). 

105 ibid
106 МОТ: Домашните работници на Филипините: профил и работни услови (Женева, МОТ).
107 МОТ (2013). Домашните работници низ светот: Глобални и регионални статистики и опфатот на правната заштита (Женева, 
МОТ), стр. 61.
108 ibid, стр. 63. 
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8.10 Исплата во натура

Под одредени услови, Конвенцијата на МОТ бр. 95 дозволува делумно плаќање на платите во натура, особено 
ако ваквиот начин на исплата е вообичаен, соодветен за лична употреба и во корист на работниците и 
нивните семејства, и доколку вредноста на таквите плаќања е праведна и разумна. Види дел 1.6 за преглед. 

Резиме:

• Домашните работници треба да имаат право на услови што не се помалку поволни од условите за 
другите работници генерално. 

• При утврдувањето на минималната плата за домашните работници, таа треба да се плаќа во готово. 

• Доколку се дозволи исплата во натура, условите не смеат да бидат помалку поволно отколку за 
работниците генерално; исплатите треба да бидат ограничени за лична употреба и корист на работникот 
и неговото семејство; треба да бидат објективно и чесно вреднувани; и не треба несоодветно да ја 
намалат платата потребна за потребите на домашните работници и нивните семејства. 

• Доколку од домашните работници се бара да живеат кај работодавачите, не треба да се дозволи 
намалување на платата поради сместувањето, освен ако тоа не е во договор со работникот. 

Влијанието на плаќањето во натура во домашната работа 

Кај домашната работа, честопати дел од платата се плаќа во натура. Домашните работници што живеат 
во домовите на работодавачите вообичаено примаат месечни плати под просекот затоа што добиваат 
сместување. Работодавачите на домашните работници може да им обезбедат и оброци и да им ги одбијат од 
исплатената плата, без оглед на тоа дали работниците живеат или не живеат кај нив. 

Добивањето храна и сместување кај работодавачот може да биде од корист за домашниот работник, а 
трошок за работодавачот, и со добивањето такви плаќања во натура како дел од минималната плата, овие 
работници стануваат зависни од работодавачот. Ова може да има негативни долгорочни последици на 
нивните пензии и шемите за социјална сигурност што се базираат врз приходи. 

Освен тоа, домашен работник што живее во домот на својот работодавач може да добива сместување, но 
во случај на непомирлив спор, тој работник би ја загубил и својата работа и своето сместување. Домашните 
работници мора да заработуваат доволно готовина со цел да обезбедат сместување и храна за своите 
семејства, а притоа и доволно да заштедат за својата иднина и за иднината на своите семејства. 

Комитетот на експерти, исто така, го зајакна ставот дека исплатата во натура не е секогаш корисна за 
работникот. Во општата анкета за извештаите во врска со Конвенцијата за заштита на плати, 1949 година 
(бр. 95) и Препораката за заштита на платите, 1949 година (бр. 85), Комитетот на експерти изјави:

„Плаќање плата во облик на надоместок во натура, односно обезбедување добра и услуги наместо слободно 
заменлива правна понуда, го ограничува финансискиот приход на работниците и ваквата практика се 
доведува во прашање. Дури и во индустриите или во занимањата во кои ваквиот начин на плаќање има 
долгогодишна традиција и е добро прифатен од засегнатите работници, има потреба од заштитни мерки и 
законска заштита од ризикот од злоупотреба“.

Ограничување на исплатата во натура

Имајќи го предвид високото присуство, а понекогаш и навредливите практики на исплата на домашните 
работници во натура – и ризиците со кои се соочуваат работниците како резултат на сето тоа – Конвенцијата 
бр. 189 експлицитно наведува дека домашните работници треба да се исплаќаат во готово, како и сите 
работници. Наметнува строги ограничувања на процентот на плата што може да се плаќа во натура, во 
случаи кога може да се вршат такви исплати, и што може да вклучуваат такви плаќања, под услови што не се 
помалку поволни од оние за работниците генерално. 



100

Може да се дозволи ограничен процент на исплата во натура под следниве услови: 

• Плаќањата во натура не може да бидат помалку поволни од оние плаќања што се применуваат за други 
категории работници. 

• Работникот мора да се согласи на плаќање во натура. 
• Плаќањата во натура мора да бидат за лична употреба и во корист на работникот, и 
• Монетарната вредност што им се припишува на таквите плаќања во натура мора да биде праведна и 

разумна (член 12(2)). 

Ставот 14 од Препораката за домашни работници од 2011 година (бр. 201) дава дополнителни насоки за тоа 
како креаторите на политики може да гарантираат да не се злоупотребуваат таквите плаќања во натура. 
Овие одредби се во согласност со одредбите од членот 4 од Конвенцијата бр. 95, чија цел е, исто така, да се 
заштитат работниците од злоупотреба или од прекумерни плаќања во натура. Оваа конвенција еднакво се 
однесува и на домашните работници. 

При поставување одредба за плаќање во натура на ограничен процент од платата, членовите треба да 
го земат предвид следново:

а) да се воспостави ограничување на делот од платата што може да се плаќа во натура со цел да не се 
намали исплатата потребна за издржување на домашните работници и нивните семејства; 

б) да се пресмета монетарната вредност на плаќањата во натура со земање предвид на објективни 
критериуми, како што се пазарната вредност, цената на чинење или цените одредени од јавните органи, 
во зависност од тоа што е соодветно; 

в) да се ограничат плаќањата во натура само на оние плаќања што очигледно се за лична употреба или 
корист на домашниот работник, како што се храна и сместување; 

г) да се гарантира дека кога од домашен работник се бара да го прифати живеалиштето обезбедено 
од домаќинството, не може да се намали од платата поради тоа сместување, освен кога е поинаку 
договорено со работникот; и

д) да се гарантира дека предметите што се директно поврзани со изведувањето на домашната работа, 
како што се униформите, алатите или заштитната опрема, и нивното чистење и одржување, не се сметаат 
за плаќања во натура и трошоците за нив не се одземаат од платата на домашниот работник (став 14).

Иако Конвенцијата и Препораката не утврдуваат конкретен праг за исплата во натура, Комитетот на експерти 
изрази сомнежи околу плаќањето во натура, што надминува 50% од платата (види дел 1.6).

Овие мерки ја обезбедуваат ефективноста на заштитните мерки за минимална плата. Со тоа што креаторите 
на политики ќе се погрижат домашните работници да заработуваат доволно готовина, тие ефективно ги 
заштитуваат од неприфатливи форми на работа и ситуации на злоупотреба со кои може да се соочат во 
домовите на своите работодавачи.

Во практиката

  Да се забрани намалувања на плаќањата во натура од минималната плата; 

  Да се мери вредноста на плаќањата во натура; 

  Дали вредноста на плаќањата во натура треба да се пресметуваат во придонесите за социјална 
сигурност?
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8.11 Стапки за минимална плата за домашните работници по час или месечни 
стапки

Во основата, минималните плати може да се утврдат на час, недела или на месечно ниво (види дел 1.8).

Домашните работници честопати се наоѓаат и во ситуација на делумна законска покриеност – опфатени се 
со законодавството на минималната плата, но не и со одредбите за работно време. На глобално ниво, 56,6% 
се исклучени од ограничувањата на работното време. И покрај законодавството, домашните работници 
што живеат кај работодавачите, во просек, работат повеќе часа од другите работници, понекогаш без јасна 
граница кога се на пауза или се слободни за да прават што сакаат со своето време. 

Во Чиле, на пример, домашните работници што не живеат кај работодавачите, во 2000 година, работеле, во 
просек, 40 часа неделно, додека, пак, оние што живееле кај работодавачите работеле, во просек, 67,6 часа. 
Слично на ова, и во Перу, просечното работно време за оние што не живееле кај работодавачите е 49 часа 
неделно, а оние што живеат кај работодавачите е 62 часа. 

Според ова, месечната минимална плата може да не соодветствува со бројот на часови што ги одработил 
домашниот работник, и на тој начин нивната реална минимална плата на час е значително пониска од онаа 
што ја земаат другите работници со стандардно работно време. 

Со оглед на ова, првиот чекор при утврдување минимална плата за домашните работници е да се утврди: 

1. Дали домашните работници се опфатени во одредбите за работно време. 

2. Процентот на домашни работници што живеат и процентот на оние што не живеат во домовите на 
работодавачите. 

Откако ќе се дефинираат одговорите на овие прашања, може да се искористат за утврдување на минималната 
плата со користење соодветни ставки (час, месец, недела, ден).

Минимална плата на час:

Минималните плати за час обезбедуваат најфлексибилен пристап во утврдување на минималната плата, без 
оглед на тоа дали домашниот работник живее или не живее кај работодавачот. Ваквата минимална плата:

• Обезбедува еднаков третман меѓу домашните работници што живеат и што не живеат кај работодавачите; 

• Гарантира дека работниците се платени за часовите што ги изработиле, наспроти претпоставеното 
стандардно работно време. Ова е особено важно ако одредена група работници имаат право на 
минимална плата, но не се опфатени со одредби за работно време (вообичаени работни часови, 
дневна пауза, неделен одмор или прекувремено работење); 

• Наметнува внимателно следење за да се утврди бројот на изработени часови.109

Сепак, иако минимална плата на час може да биде практична во земји каде што домашните работници 
вообичаено не живеат кај работодавачите, утврдувањето минимална плата на час во земји каде што 
домашните работници живеат кај работодавачите може да се покаже како предизвик поради природата 
на работата (на готовс или на повик). Ваквите периоди на готовс или на повик се однесуваат на „периоди 
во кои домашните работници не се слободни да располагаат со своето време како што сакаат и му се на 
располагање на домаќинството со цел да одговори на можни повици...“ според Конвенција бр. 189.110 

Иако времето додека работникот е „на повик“ се смета за работно време – наспроти времето за одмор – 
честопати се плаќа помалку од вообичаениот работен час и тешко е, и за работникот и за работодавачот, 

109  МОТ, 2014. Постојано работење? Прирачник за обучувачи за да им помогнат на домашните работници што живеат кај 
работодавачите да го пресметаат своето работно време (Женева, МОТ).
110 Конвенција бр. 189, член 10(3); Препорака бр. 201, став 9(1).
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да ги следат таквите часови. За да ги решат овие прашања, некои земји развиле конкретни практики за 
утврдување на минималната плата со цел да се обезбеди еднаков третман. Следуваат неколку примери.

Минимална плата на месечно ниво.

Некои земји имаат месечна минимална плата со посебна стандардна работна недела што попрецизно ја 
отсликува стандардната работна недела на домашниот работник што живее кај работодавачот. 

• Вака е во Буркина Фасо, каде што работното време на домашните работници се регулира со посебна 
шема. За работниците под генералната шема, стандардната работна недела е 40 часа. Но, под 
посебната шема, недела за домашните работници е 60 работни часа. 

• Вака е и во Сенегал, каде што стандардниот работен месец за домашните работници е 260 часа (60 
часа неделно), од кои, 173,33 претставуваат часови на ефективна работа. Прекувремената работа се 
плаќа само за часовите над 60 часа неделно. Со други зборови, домашниот работник добива просечна 
месечна плата за работење меѓу 40 и 60 часа неделно. 

Други земји имаат минимална плата што опфаќа посебни стапки на плаќање за времето „на повик“:

• Република Чешка: работникот има право на надоместок од најмалку 10% од својата просечна заработка, 
освен ако не е поинаку договорено во соодветниот колективен договор за времето кога е „на повик“.111

• Финска: во случаи во кои работниците се обврзани со договор да живеат во домовите на работодавачите 
со цел да бидат на располагање доколку ги викнат за работа што се состои од грижа за дете или грижа 
за болен член на семејството или друг член на семејството, најмалку половина од тоа време „на повик“ 
се смета како работно време или таквото чекање се плаќа (најмалку половина од основната плата на 
работникот што му се плаќа за еднаков број часови).112

• Шпанија, во секој случај, освен кога е договорено работникот да се компензира со пауза на работно 
место, времето „на повик“ не може да надминува просек од 20 часа неделно во кој било месец и се 
надоместува најмалку според истата стапка како и редовните работни часа.113

• Франција: има пропис познат како „часови на обврзано присуство“, што е различно од „ноќно 
присуство“. Обврзано присуство е „времето кога работникот може да го користи за себе, но да биде 
подготвен да интервенира ако е потребно“. Ноќното присуство се дефинира како „компатибилно со 
дневно работно време, се однесува на обврската на работникот да спие на работно место во посебна 
соба, не да работи, но да биде подготвен да реагира како дел од своите обврски. Ноќното присуство 
не може да надмине 12 часа. Не може да се бара повеќе од пет последователни ноќи, освен во 
исклучителни случаи“.114 

Еден час обврзано присуство се смета за две третини од платата што вообичаено се исплаќа за еден работен 
час, а еден час од ноќното присуство се надоместува по стапка од најмалку една шестина од вообичаената 
стапка на плаќање на еден час. Доколку се потребни неколку интервенции навечер, сите ноќни часови се 
сметаат како часови на обврзано присуство. 

Трета група земји имаат месечна минимална плата што се базира на минимален период за одмор.

Наместо да се регулираат времето на повик или работните часови, месечната минимална плата може да 
се утврди со регулирање на одморот. Откако ќе се утврди минималниот период за одмор, се утврдува 
месечната или неделната минимална плата за преостанатите часови. На пример, на Филипините, домашните 
работници имаат право на осумчасовен дневен одмор покрај 24-часовниот неделен одмор. Вака е и во Чиле, 
каде што домашниот работник мора да се одмори најмалку половина час дневно, a дневниот одмор мора да 
биде најмалку 12 консекутивни часови. 

111 МОТ 2012. Ефективна заштита за домашните работници: прирачник за дизајнирање закони за работни односи (Женева, МОТ).
112 ibid
113 ibid
114 ibid
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Комбинирање на минималните плати на час и на месечно ниво:

Ако земјите имаат домашни работници што живеат и домашни работници што не живеат со работодавачите, 
едниот пристап е да се утврдат минимални плати на ниво на час и на месечно ниво. 

На пример, иако федералната минимална плата за домашните работници во Швајцарија е утврдена на 
национално ниво, минималната плата утврдена во една од кантоните, Женева, овозможува, покрај месечното 
ниво, со формула да се пресмета стапката на час за домашните работници со скратено работно време.115

Стапката на час едноставно е месечната стапка поделена со 195 часа (што соодветствува на 45 часа работна 
недела). Овој пристап не е ограничен на секторот домашна работа – многу земји го користат за да утврдат 
различни работни часови на работници со полно и скратено работно време (види Технички забелешки 2).

115 Contrat-type de travail de l’économie domestique (CTT-Edom) in Switzerland
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Анекс 1

Минималните плати за вработените во јавниот сектор 

Дали се опфатени вработените во јавниот сектор?

Практиките се различни во различни земји:

• Во некои земји, во законите за законската минимална плата јасно е наведено дека вработените во 
јавниот сектор се опфатени во законите поврзани со минималната плата. На пример, на Бахамите, 
законот за минимална плата се однесува на вработените во јавниот сектор. Во Законот бр. 1 од 2002 
година за минималните плати во Комонвелтот на Бахамите се наведува дека примената на Законот 
ги вклучува сите вработувања од страна на, или управувани од Кралицата под чија јурисдикција е 
Владата на Бахамите...116

• Сепак, јавниот сектор најчесто е изземен, целосно или делумно, од општото трудово законодавство, 
а со тоа и од неговите одредби за утврдување на минималните плати. Кога јавниот сектор е изземен, 
утврдувањето на платите во јавниот сектор често се заснова врз управното право, кое го дефинира 
начинот на кој треба да се утврдат платите за овие работници. Овие закони можат да ги утврдуваат 
платите на работниците во јавниот сектор, почнувајќи од национално ниво, па сè до окружно и 
локално ниво. Иако голем број земји имаат закони чии одредби повисоко ги утврдуваат платите во 
јавниот сектор, некои земји ја користат утврдената минимална плата во приватниот сектор како основа 
за утврдување на платата за владините работници. Овие минимални плати можат да се применат за 
одредени категории вработени во јавниот сектор или за сите вработени во јавниот сектор во земјата. 

• Во некои земји, законите за минималната плата може да се однесуваат на некои категории вработени 
во јавниот сектор, но не и на други. Вработените во јавниот сектор што не се опфатени во овие 
закони, во многу земји често ги вклучуваат војската, безбедносните служби и полицијата чии плати се 
изедначуваат. Во Замбија, на пример, војската, полицијата и затворските услуги се изземени од законот 
за вработување.117 Во Уганда, само војската не е опфатена во законот за минимална плата.118 Во земјите 
каде што се изземени некои категории работници, основната висина на платата за конкретната група 
вработени во јавниот сектор што не е опфатена во другите закони за работни односи ќе ја утврдат 
други закони и прописи.

Како се одразува минималната плата на градацијата на платите во јавниот сектор?

Големо влијание на висината на платите за вработените во јавниот сектор има влијанието што може да го 
има висината на овие плати врз јавната потрошувачка. Поради оваа причина, националните законодавни 
тела (на пример, парламентот, конгресот, итн.) имаат одредено ниво на влијание врз одлуките во врска со 
платите на јавните службеници, обично преку обезбедување конечно одобрение за секое утврдување на 
платите.

Се разбира, сите вработени во јавниот сектор не се исто платени, а минималните плати директно се 
однесуваат само на дел од вработените во јавниот сектор. Платите во јавниот сектор се разликуваат меѓу 
вработените во зависност од рангот на вработениот, како што се, на пример, управителите, кои можат 
да бидат на различен платен ранг или на различно ниво од оние на службениците. Исто така, можно е 
да постојат разлики во платите и врз основа на тоа за кое ниво на власт се работи (на пример, локално, 
окружно/државно, национално). Сепак, промените на минималната плата можат да имаат големо влијание 
врз масата на плати во јавниот сектор. Всушност, минималната плата може да служи како основа врз која 
платите во јавниот сектор би се одредиле на повисоко ниво. Во овој случај, некои категории вработени во 
јавниот сектор ќе ја заработуваат минималната плата, а на вработените во јавниот сектор со повисок ранг ќе 
им се исплаќа, на пример, двапати или трипати повеќе од минималната плата. Во таков случај, минималната 

116 Закон бр. 1 од 2002 г. за минимални плати, Примена на законот, дел 3. (1
117 Закон за работни односи, дел I, секција 2 на Замбија.
118 Закон за работни односи, 2006, Дел I, секција 3 на Уганда.
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плата служи како основа за платите на многу или на сите вработени во јавниот сектор, а зголемувањето на 
минималната плата може да предизвика силен „ефект на прелевање“ или „домино ефект“ врз целата маса 
на плати во јавниот сектор. Оттука, влијанието на минималните плати врз масата на плати во јавниот сектор 
ќе зависи од тоа како се одредени платите во јавниот сектор.

Како се утврдуваат платите во јавниот сектор?

(а) Колективно договарање

Еден метод за утврдување на платите во јавниот сектор е колективното договарање меѓу владата и синдикатите 
од јавниот сектор. Колективните договори меѓу вработените во јавниот сектор и владата можат да се склучуваат 
на централно ниво или да се децентрализираат. Колективното договарање обично се среќава во јавниот сектор 
во земјите од Северна Европа, како што се Шведска и Финска.119 Во Шведска и Финска, за платите се преговара 
во бипартитен систем на колективно договарање, во кој централниот колективен договор ја утврдува просечната 
плата за сите вработени во јавниот сектор, но овозможува директорите во министерствата да користат слични 
плати надвор од рамките на министерството за да ја одредат висината на платите над минималното ниво што 
било договорено колективно.

Во Германија се користи колективното договарање, но вработените во јавниот сектор се поделени во две 
групи: државни службеници (Beamte) и вработени во јавниот сектор (Tarifebeschaftigte). Beamte не можат 
колективно да преговараат или да штрајкуваат, а владата ги утврдува правилата и условите за вработување, 
вклучувајќи ги и платите. Tarifebeschaftigte се регулирани од граѓанското право и сличните услови на 
приватниот сектор, вклучувајќи го и правото на колективно договарање. Преговорите за Tarifebeschaftigte, во 
принцип, може да влијаат врз утврдувањето на платите за Beamte.120 Ова е слично на ситуацијата во Израел, 
каде што централно организирано колективно договарање се одвива како основа за втор колективен 
договор постигнат со синдикатите за стручните работници во јавниот сектор. Бразил ја има оваа форма 
со воспоставена рамка на централизирано колективно договарање, а за различните групи работници се 
утврдени две форми на надоместок.

Во Турција, синдикатите од јавниот сектор мора да бидат законски консултирани во однос на сите прашања 
што влијаат врз надоместокот. Преговорите за условите за работа во јавниот сектор, вклучително и 
надоместокот, во голема мера се централизирани. Резултатот од преговорите за надоместокот, вклучувајќи 
ги и платите, може да доведе само до една група договори што ги опфаќаат сите вработени во јавниот 
сектор. Во Мексико, договорот за платите и надоместоците помеѓу синдикатите од јавниот сектор и владата 
е задолжителен според закон, а овој договор се однесува на сите вработени во јавниот сектор.

Преговорите де факто можат и да се децентрализираат. На пример, во Австралија, основната плата за 
вработените во јавниот сектор се утврдува преку децентрализирани преговори. Министерствата преговараат 
за основната плата со соодветните синдикати од јавниот сектор. И покрај тоа што доведува до усогласени 
надоместоци за вработените во рамките на тоа министерство, ова, исто така, може да создаде значителни 
разлики во платите на вработените во различните министерства.

Исто така, важно е да се напомни дека платите може да варираат во зависност од нивоата на власта. 
Вработените во јавниот сектор, кои работат за националната влада, како што е опишано погоре, можат да 
бидат опфатени со колективни договори што не се однесуваат на државната, регионалната или на локалната 
власт. Исто така, колективните договори може да се користат во некои нивоа на власта, но не и во други. 
Слично на тоа, државните, провинциските или локалните власти, исто така, можат да го утврдуваат нивото 
на платите за вработените во јавниот сектор на соодветните нивоа. На пример, гувернерот на провинцијата 
би можел законски да ги утврди нивоата на платите и надоместоците за вработените во јавниот сектор врз 

119 Ова е во согласност со Дел IV, член 7, од Конвенцијата на МОТ за работни односи (јавна служба), 1978 г. (бр. 151) што ги 
поттикнува целосниот развој и употребата на машинеријата за договарање на работните услови за вработените. Шведска и 
Финска ја ратификувале Конвенцијата бр. 151.
120 Keller, B. (2013), Germany: The public sector in financial and debt crisis, European Journal of Industrial Relations, 19(4), pgs. 359-
374
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основа на препораките на комисијата, колективните договори или, пак, да го има последниот збор во врска 
со платите. Градоначалниците и градските совети, исто така, би можеле да ги утврдуваат платите во градот. 
Честопати, висината на платите за регионалните, државните или локалните јавни службеници е пониска 
од таа на вработените во националната власт, но ова може да не биде случај ако се работи за големи или 
индустриски градови во земјата. 

б) Државата одлучува со или без консултации

Платите за вработените во јавниот сектор можат да се утврдуваат едноставно со унилатерално донесување 
одлуки на ниво на држава. Во овие земји, улогата на синдикатот од јавниот сектор може да биде ограничена 
само на консултации, а да не опфаќа колективно договарање. Покрај тоа, државата може да се потпира 
на препораките дадени од страна на владини тела (на пример, комитети и комисии) што ги разгледуваат 
платите и надоместоците за вработените во јавниот сектор. Овие тела потоа ја информираат владата, која ја 
донесува конечната одлука за платите и надоместоците.

Законската обврска за консултирање може да се разликува во зависност од земјата. Во некои земји постои 
законска обврска за консултирање за платите. Синдикатите од јавниот сектор во Јапонија, според законот, 
мора да бидат консултирани за прашањата поврзани со платите. Основната плата се заснова врз препораките 
на независен комитет за разгледување на платите. Овие препораки се основа за надоместокот за јапонските 
работници од јавниот сектор, за кој потоа се преговара на централно ниво. 

Во други земји не постои законска обврска владата да се консултира со синдикатите од јавниот сектор. Во 
Чиле не постои задолжителна обврска да се консултираат синдикатите од јавниот сектор во врска со кое 
било прашање поврзано со работа или вработување, вклучително и со платите. Сепак, за прашања поврзани 
со платите, синдикатите од јавниот сектор се консултираат на доброволна основа. Иако консултирањето не 
претставува законска обврска и има ограничено влијание врз процесот на утврдување на платите, тоа може 
да биде значајно бидејќи на синдикатите од јавниот сектор им дава можност да ги презентираат своите 
ставови за прашањата поврзани со платите и надоместоците за вработените во јавниот сектор.

Во некои земји, владата одлучува без да се консултира. Основната плата за вработените во јавниот сектор 
во Руската Федерација се утврдува со препораките на владата. Иако синдикатите од јавниот сектор се 
консултираат за условите за работа, основните плати се утврдуваат и се решаваат од страна на владата.
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Анекс 2

Потребите на работниците и нивните семејства

Дебатата за потребите е дел од главните преокупации при утврдувањето на минималните плати уште од 
самиот почеток. Преамбулата на Уставот на МОТ во 1919 година споменува „обезбедување соодветна најниска 
плата потребна за живот“. За прашањето за минималните плати, исто така, беше разговарано за време на 
седниците на Меѓународната конференција на трудот (МКТ) во 1927 и 1928 година. Нацрт-извештајот од овие 
седници, од кој произлезе Конвенцијата за механизмот за утврдување на минималната плата, 1928 година (бр. 
26), ги разгледуваше различните алтернативи на потребите на работниците: „само егзистенција, износ што е 
потребен за здравје и достоинствен живот и износ што треба да обезбеди стандард на удобност“, како и тоа 
дали минималната плата треба да ги зема предвид потребите само на работникот или на целото семејство.121 
На крајот, семејството не беше опфатено, а идејата за најниската плата потребна за живот не беше една од 
алтернативите. Анкетираните земји одбија да се опфатат критериуми за утврдување минимална плата, како 
и методи како да се направи тоа. Всушност, повеќето влади се согласија дека Конвенцијата треба само да ги 
утврди општите принципи. Како резултат на тоа, Конвенцијата бр. 26 претставува чекор кон подобрување на 
работните услови преку промовирање на воведувањето минимална плата, но не даде конкретни насоки за 
критериумите што треба да се применат.

Спротивно на тоа, Конвенцијата бр. 131 ја групира улогата на социјална заштита на минималната плата во 
прва група критериуми, во која се опфатени „потребите на работниците и нивните семејства“. Економските 
фактори се разгледуваа одделно, со што се формираше втората група. Иако во тоа време беше очигледно 
дека треба да се вклучи критериумот „потребите на работниците“, постоеше согласност дека е тешко тој да се 
стави во практиката. Експертскиот извештај покажува дека имало опсежни дискусии дури и за утврдувањето 
на потребите за исхрана, кои се основни за преживување. Друга преокупација било опфаќањето на 
потребите на семејството. Потребите на семејството и натаму се споменувале во Конвенцијата под услов да 
не се поддржуваат различни тарифи за работниците со и без издржувани лица. 

Националните законодавства на многу земји упатуваат на потребите на работниците или на намалувањето 
на сиромаштијата. На пример, Законот за работни односи на Костарика утврдува дека „секој работник има 
право на минимална плата што ги подмирува нормалните потреби на домаќинството (материјални, морални 
и културни)“ (член 177). Ова е случај и во Ерменија, во некои провинции на Канада, Хрватска, Чешката 
Република, Кенија, Литванија, Јужна Африка и во Обединета Република Танзанија.122

Проценување на потребите на работниците и нивните семејства

Во Конвенцијата бр. 131 се наведува дека при определувањето на висината на минималната плата, треба 
да се земат предвид потребите на работниците и нивните семејства, без оглед на комплексноста или 
едноставноста на воспоставениот систем за минимална плата. Проценувањето на потребите на работниците 
и нивните семејства, за целите на утврдување на минималната плата, може да биде комплексно од три главни 
причини врзани за: проценувањето на висината на минималниот приход, големината на семејството, како и 
бројот на членови во семејството што работат. Трите елементи се детално разгледани подолу.

Одредници на приходот – кои се потребите на поединецот?

Дефинирањето на потребите е релативен концепт. Можат да постојат основни потреби, поголеми потреби 
и така натаму. Дефинирањето на овие различни видови потреби, исто така, може да се разликува во секоја 
земја, но и во рамките на една земја. На пример, дали треба додатокот на плата за одмор да се смета за 
дел од основните потреби – или се работи за поголеми потреби? Тешкотијата да се утврди што претставува 
некаков вид потреба објаснува зошто не постои широко прифатена универзална дефиниција. Ова е така и 

121 ILO, 1927. Minimum wage-fixing machinery, questionnaire, International Labour Conference, Tenth Session, Geneva; ILO. 1927. 
Minimum wage-fixing machinery, questionnaire, International Labour Conference, Eleventh Session, Geneva, 1928.
122 ILO General Survey 2014 on minimum wage systems.
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покрај фактот што потребите повеќепати се спомнуваат во меѓународните конвенции, националните закони, 
па дури и во прописите на ниво на претпријатие. Сепак, општо земено, како што се развиваат земјите, се 
подигнуваат стандардите на живеење, а како што се подигнуваат стандардите, истото се случува и со 
дефинирањето на потребите.

Како појдовна точка, националните линии или прагови на сиромаштија, во комбинација со информации за 
големината на домаќинствата и стапките на учество на работната сила, можат да се користат за да се процени 
потенцијалната минимална плата што е доволно висока за да ги извади домаќинствата од сиромаштија. Во 
овој дел детално се разгледува еден таков метод и се дава практичен пример за неговата примена. Прагот на 
сиромаштија дава одредница за минималните потреби, најчесто врз основа на цената на основните потреби 
за соодветна исхрана и други неопходни непрехранбени производи, како што се облека, засолниште и други 
предмети.

Меѓународните линии на сиромаштија

Постојат и меѓународни и национални линии на сиромаштија. Меѓународните линии на сиромаштија се користат за 
целите на меѓународна споредба. Тие ги вклучуваат оние што се утврдени од страна на Светската банка со паритет 
на куповна моќ (ПКМ) од 1,25 долари дневно и со ПКМ од 2 долари дневно. ПКМ во долари го претставува износот 
на валутата на една земја што е потребен за да се купи истата кошничка производи и услуги на домашниот пазар 
како што би се купила со американскиот долар во САД. Исто така, иако Организацијата за храна и земјоделство на 
ОН (ФАО) не обезбедува информации за линиите на сиромаштија, сепак обезбедува податоци за одредени земји 
во врска со безбедноста на храната. Некои од индикаторите за безбедност на храната се: минималната потреба за 
енергија од храна по земја и просечната потреба за енергија од храна. Минималната потреба за енергија од храна 
го претставува „минималниот износ на енергија од храна по лице што се смета за доволен за задоволување на 
енергетските потреби на минимум прифатлив БМИ [индекс на телесна маса] на лице што практикува лесна физичка 
активност“123 (изразена во килокалории дневно). Просечната потреба за храна го пресметува просечниот 
износ на енергија од храна по лице (изразен во килокалории дневно). Во отсуство на линија на сиромаштија 
(или понова линија на сиромаштија), овие податоци би можеле да се користат во комбинација со податоци за 
локалните цени за да се процени приближниот износ на пари што е потребен за да се задоволат минималните 
потреби за храна.

Национални прагови на сиромаштија

Националните прагови на сиромаштија претставуваат покорисна референца за креаторите на 
политиките бидејќи тие ги земаат предвид нивото на развој и конкретниот контекст на одредена земја. 
119 Националните линии на сиромаштија обично можат да се преземат од Државниот завод за статистика и/
или од други владини агенции што се одговорни за нивно пресметување. Сепак, важно е да се има предвид 
дека националната статистичка дефиниција на линијата на сиромаштија не мора да соодветствува на 
правната дефиниција на потребите на работниците што е утврдена во националното законодавство и е 
неопходна за утврдување на минималната плата. Во случај на несогласување, линиите на сиромаштија може 
и треба да бидат надополнети со дополнителни елементи. Линиите на сиромаштија или кој било друг индекс 
за мерење на потребите на работниците не претставуваат постојани параметри. Долготрајниот развој на 
една земја би требало да резултира со вклучување повеќе концепти во кошничката за основни потреби 
на работниците со ниски приходи. Поради оваа причина, се препорачува овие стандарди редовно да се 
ревидираат.

Релативни линии на сиромаштија

Релативните потреби и релативните линии на сиромаштија се дефинираат како одреден дел – понекогаш 60 отсто – 
од средниот приход на домаќинството. Релативните линии на сиромаштија подобро ја претставуваат „цената 
на социјалната инклузија и еднаквите можности во одредено време и простор“ и обично се претпочитаат во 

123 Food and Agriculture Organization of the United Nations. FAOSTAT.
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поразвиените економии.124

Големина на семејствата: На колкумина луѓе може или треба да им се задоволат потребите?

Големината на семејствата се разликува меѓу работниците, но и во рамките на животот на работникот. 
Во текот на работниот живот на поединецот, вообичаено е семејството на лицето што заработува да се 
состои од возрасни и издржувани лица. Но, колкумина издржувани лица? На колкумина луѓе треба да им 
бидат задоволени потребите? Со оглед на мноштвото потенцијални ситуации, кој е најдобриот начин да 
се процени големината на семејството? Подолу се прикажани три можни опции:

Да се земе предвид:
• Националниот просек;
• Двајца возрасни и две малолетни лица како структура што обезбедува замена на населението;
• Просечната големина на семејствата со пониски приходи, со оглед на тоа дека минималните плати 

генерално имаат цел да ги заштитат овие групи и дека посиромашните семејства имаат тенденција да 
бидат поголеми.

Без оглед на избраната опција, големината на семејствата треба, исто така, да се приспособи на пониските 
потреби за потрошувачка на децата и на заштедите по основ на размерот. Линијата на сиромаштија за 
четиричлено семејство не е еднаква на четирипати по линијата на сиромаштија за едно лице, затоа што, 
на пример, децата консумираат помалку калории и потребна е само една куќа (наместо четири куќи за 
четиричлено семејство).

Постојат различни начини да се опфатат разликите во потрошувачката и заштедите по основ на обемот. 
Еден пример на формула за усогласување е следниов: 𝐸 = (𝐴 + 𝛼𝐾)𝜃, каде што 𝐴 го претставува бројот 
на возрасни, 𝐾 е бројот на издржувани деца, 𝛼 го претставува трошењето на детето во споредба со 
возрасниот, а 𝜃 ги претставува заштедите по основ на обемот во дадено семејство.125 Друга опција е да се 
користи скалата за еквивалентност на ОЕЦД, која му доделува вредност од 1 на првиот член на семејството, 
од 0,7 на секој дополнителен возрасен член и од 0,5 на секое дете.

Стапки на учество во работната сила: колку лица во семејството работат?

Колку лица во семејството работат? Ова прашање е важно за да се утврди на колку лица треба да им се 
задоволат потребите со една минимална плата. Одговорот, се разбира, е различен ако двајца возрасни 
членови заработуваат минимална плата за разлика од кога тоа го прави само еден.

Кога беа воведени политиките за минимална плата на почетокот од дваесеттиот век, работната сила 
главно беше составена од машки работници само со еден издржувач на семејство по домаќинство.

Во последно време ова се промени и, генерално, се зголемија стапките на учество на жените во работната 
сила. Во развиените земји, учеството на женската работна сила, во просек, беше околу 53 отсто во 2013 
година, во споредба со 67 отсто за мажите.126 Во економиите во развој, стапките на учество во работната 
сила се разликуваат во различните региони и сè уште постојат јазови помеѓу мажите и жените. На пример, 
во Латинска Америка, учеството на женската работна сила во 2013 година беше околу 54 отсто (во споредба 
со околу 80 отсто за мажите), додека, пак, на Блискиот Исток изнесуваше само околу 19 отсто (во споредба 
со 75 отсто за мажите).

Промените на стапката на учество на жените во работната сила со текот на времето ја зголемија веројатноста 
семејствата да имаат повеќе од еден приход. Ова еднакво важи и за младите што би можеле да го одложат 

124 Jonathan Bradshaw; Yekaterina Chzhen; Gill Main; Bruno Martorano; Leonardo Menchini; Chris de Neubourg (January 2012). 
Relative Income Poverty among Children in Rich Countries (PDF) (Report). Innocenti Working Paper. Florence, Italy: UNICEF Innocenti 
Research Centre. ISSN 1014-7837
125 Deaton, A.; Zaidi, S. 2002. Guidelines for constructing consumption aggregates for welfare analysis, Living Standards Measure-
ment Study Working Paper 135 (Washington DC, World Bank).; Also see OECD, “What are equivalence scales”. 
126  ILO, Key Indicators of the Labour Market (KILM).
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напуштањето на семејниот дом. Истовремено, во многу делови на светот има зголемување на бројот на 
семејства со еден родител, кои сè уште зависат само од еден приход. 

Бројот на членови на семејството што заработуваат во голема мера е поврзан со распределбата на приходите, 
кој може да биде различен во рамките на распределбата. На пример, семејствата со висок приход можат 
да имаат еден, два или повеќе приходи, додека, пак, на долниот крај на распределбата, посиромашните 
семејства можат да имаат само еден член што заработува.

Работни часови

Исто така, важно е да се земе предвид бројот на работни часови, бидејќи минималната плата обично 
одговара на износот што се добива кога се работи со полно работно време. Работниците со скратено 
работно време имаат право само на дел од минималната плата што одговара на сработените часови. 
Затоа, кога се пресметува бројот на работници по домаќинство, важно е да се приспособат пресметките на 
еквивалентниот работник со полно работно време (односно 1,5 еквивалентни работници со полно работно 
време подразбира едно лице што работи со полно работно време и едно лице што работи со скратено 
работно време).127

Имајќи ги предвид сите овие различни ситуации, како и методолошките аспекти, кој е најсоодветниот начин 
да се пресмета бројот на лица што заработуваат по домаќинство за целите на процесот на утврдување на 
минималните плати? Тука се претставени четири можни сценарија:

• Само еден работник со полно работно време, со цел да се осигури дека домаќинството ги задоволува 
основните потреби со една минимална плата;

• Сите работоспособни возрасни во едно домаќинство работат со полно работно време. На пример, во 
едно семејство со двајца возрасни и две деца, двајцата возрасни работат со полно работно време;

• Просекот на национално ниво, земајќи предвид дека во многу домаќинства има повеќе од еден член 
што заработува и дека не сите работници работат со полно работно време;

• Просекот меѓу семејствата со пониски приходи, во случај бројот на работниците да се разликува од 
просечното семејство.

Процена на потребите на работниците и нивните семејства во практиката – илустрација

Со цел да се   илустрираат ефектите од примената на различните алтернативи, се одлучивме за податоци 
од Костарика. Во Костарика, минималната плата е определена за девет нивоа на вештини (неквалификуван 
работник, полуквалификуван работник и така натаму); како и за избрани занимања (како што се домашни 
помошници и берачи на кафе, меѓу другите). Минималната плата за неквалификуваните работници е позната 
како salario minimo minimorum. Таа служи како појдовна точка за сите работници, освен за оние со посебни 
тарифи (на пример, домашни помошници). 

Во 2011 година, Костарика ја процени цената на кошничката со основни продукти храна врз основа на 
Националната анкета за приходи и расходи. Оваа кошничка, позната како canasta basica de alimentos (CBA), 
ја содржи храната што е неопходна за да се задоволат калориските потреби на едно просечно домаќинство 
(по месечната пазарна цена). Непрехранбените основни потреби се, исто така, вклучени и се проценува 
дека се 12 отсто над CBA. Исто така, просечната големина на домаќинството беше проценета на 3,4 лица, 
а просечната големина на најсиромашните 50 отсто од домаќинствата беше 3,8 лица. Просечниот број 
еквивалентни работници со полно работно време по домаќинство беше проценето на 1,48, додека, пак, во 
најсиромашните 50 отсто од домаќинствата, просечниот број еквивалентни работници со полно работно 
време беше 1 по домаќинство.

127 Fagan, C.; Norman, H.; Smith, M.; and Gonzalez Menendez, M. “In search of good quality part-time employment”, Conditions of 
Work and Employment Working Paper Series No.43, (ILO INWORK, Geneva).
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Пример за најниска минимална плата

Со цел да се процени потенцијалната минимална плата што е доволно висока за да ги извади домаќинствата 
од сиромаштија, прво се разгледува ситуацијата на семејство со само еден член што заработува минимална 
плата (што одговара на реалноста на најсиромашните 50% од домаќинствата). Проценивме дали најниската 
минимална плата (salario minimo minimorum за неквалификувани работници), дадена подолу во домашната 
валута (костарикански колони), беше доволна за да се задоволат основните потреби на едно семејство со три 
алтернативни големини: 3,4 лица (националниот просек), 3,8 лица (најсиромашните 50 отсто) и четири лица 
(големината на семејство што гарантира репродукција). За оваа споредба ја зедовме минималната плата без 
задолжителните придонеси за социјално осигурување (9,2 отсто помалку во однос на бруто-минималната 
плата). Во сите три случаи постои јаз помеѓу потребите и минимумот, како што е прикажано во колоната со 
разликите во табелата (негативна е за сите големини на домаќинства). Оттука, во сите три случаи, најниската 
минимална плата (salario minimo minimorum) не е доволна за да се задоволат потребите на работниците и 
нивните семејства, со користење на националната линија на сиромаштија како основа.

Слика 1: Задоволување на потребите на работниците и нивните семејства со една минимална плата според 
големината на домаќинствата (2012 г.)

currency (Costa Rican colones), was enough to cover the basic needs of a family of three 
alternative sizes: 3.4 people (national average), 3.8 people (poorest 50 per cent) and four people 
(the size guaranteeing reproduction). For this comparison we considered the minimum wage net
of mandatory contributions to social security (9.2 per cent less than the gross minimum wage). In 
all three cases, there is a gap between the needs requirement and the minimum as illustrated by 
the difference column in the chart (it is negative for all household sizes). Therefore, in all three 
cases, the lowest minimum wage (salario minimo minimorum) is insufficient to cover the needs 
of workers and their families, using the national poverty line as a basis. 

Figure 1: Meeting the needs of workers and their families with one minimum wage, by household
size (2012)

Examples with multiple minimum wages

By contrast, as can be seen in Figure 2, if we consider the average number of workers per
household to be 1.48, the national average, the gap between the minimum wage and the needs of 
the household disappears for the average 3.4 person household. However, the small gap remains 
for households with 3.8 and four people. Finally, Figure 3 shows the case where two people work full 
time. In all family types, the minimum wage earned by two full-time workers meets their needs and those 
of their families. This can be seen by the positive difference column.

Потреби по 
домаќинство (колони)

Минимална 
плата (колони) Разлика (колони)

301,688 216,845 -84,842
334,231 216,845 -117,386

Просечни (3,4 лица) 
Најсиромашни 50% (3,8 л.) 
4 лица 351,822 216,845 -134,977
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Примери со повеќе минимални плати 

Од друга страна, како што се гледа на Слика 2, ако сметаме дека просечниот број работници по домаќинство 
е 1,48, националниот просек, јазот помеѓу минималната плата и потребите на домаќинството исчезнуваат за 
просечното домаќинство од 3,4 лица. Сепак, останува мал јаз за домаќинствата со 3,8 и четири лица. Конечно, 
Слика 3 го прикажува случајот кога две лица работат со полно работно време. Во сите видови семејства, 
минималната плата заработена од страна на двајца работници со полно работно време ги задоволува 
нивните потреби и потребите на нивните семејства. Ова може да се види во колоната со позитивни разлики.
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Потреби по 
домаќинство (колони) Разлика (колони)

301,688 320,931 19,243
334,231 320,931 -13,300

Просечни (3,4 лица) 
Најсиромашни 50% (3,8 л) 
4 лица 351,822 320,931 -30,891
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Минимална плата за 
1,48 лица (колони)

Потреби по 
домаќинство (колони) Разлика (колони)

Просечни (3,4 лица) 
Најсиромашни 50% (3,8 л) 
4 лица

Минимална плата за 
1,48 лица (колони)

Слика 5.3 Костарика: Задоволување на потребите на работниците и нивните семејства со две минимални 
плати според големината на домаќинствата (2012 г.)

Слика 5.2 Костарика: Задоволување на потребите на работниците и нивните семејства со 1,48 минимални 
плати според големината на домаќинствата (2012 г.) 
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Краток заклучок

Нашата дискусија покажува дека не постојат недвосмислени начини да се утврди дали минималната 
плата ги задоволува потребите на работниците и нивните семејства. Одговорот секогаш ќе зависи од тоа 
кои критериуми се користат за утврдување на потребите на работниците и нивните семејства во дадена 
земја, големината на домаќинствата на работниците, како и бројот на работници по домаќинство. Сепак, 
важно е креаторите на политиките да имаат јасно разбирање за животниот стандард што можат да си го 
дозволат работниците што заработуваат минимална плата и да се обидат да се договорат за одредниците 
на минималниот приход што треба да се постигнат преку минималните плати и други политики како што се 
трансферите на приход.
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Анекс 3

Ефектите на инфлацијата врз реалните минимални плати

На Слика 1 се претставени две ситуации со постојана инфлација и целосна индексација на минималните 
плати врз основа на претходна инфлација. Во земјата А, со годишна стапка на инфлација од 10 отсто, 
годишниот просек на реалната минимална плата е 95. На почетокот од втората година, примената на 
целосната индексација резултира со почетно ниво од 100, а постојаната стапка на инфлација одново ја 
намалува куповната моќ, што резултира со истата просечна реална минимална плата од 95.

Во земјата Б, каде што стапката на инфлација е само 2 отсто на годишно ниво, годишната просечна реална 
минимална плата е 99. Според тоа, иако овој вид индексирање се обидува да ја заштити куповната моќ на 
минималните плати, реалната минимална плата е погодена од стапката на инфлација.

Колку повеќе се забрзува инфлацијата, толку повеќе реалната минимална плата ја губи својата вредност.

Слика 2 ја илустрира оваа ситуација за хипотетичка земја каде што стапката на инфлација се движи од 
5 отсто во првата година, до 10 отсто во втората година и 15 отсто во третата година (интензитетот на 
инфлацискиот процес се рефлектира во косината на кривата во секоја од годините). Иако почетното ниво е 
исто за секоја од трите години, реалната минимална плата на крајот од секој период е помала секоја година, 
како и добиеното ниво на просечната реална минимална плата.

Слика 1. Две ситуации со постојана инфлација и целосно индексирани минимални плати

Земја А: Постојана инфлација и целосна индексација на претходна инфлација (годишна инфлација 10%)

Annex 3 

The effects of inflation on real minimum wages 

Figure 1 presents two situations with constant inflation and full indexation of minimum wages on the
basis of past inflation. In country A, with an annual inflation rate of 10 per cent, the annual average of 
the real minimum wage is 95. At the beginning of the second year the application of full indexation results 
in a starting level of 100 and the constant inflation rate reproduces the erosion in the purchasing power, 
resulting in the same average real minimum wage of 95. 

In country B, where the inflation rate is only 2 per cent per annum, the annual average real minimum
wage is 99. Therefore, although this kind of indexation seeks to protect the purchasing power of 
minimum wages, the real minimum wage is affected by the inflation rate. 

The faster inflation accelerates, the more the real minimum wage loses value. 

Figure 2 illustrates this situation for a hypothetical country where the inflation rate goes from 5 per cent
in year 1, to 10 per cent in year 2 and 15 per cent in year 3 (the intensity of the inflationary process is
reflected in the slope of the curve in each of the years). Although the departing level is the same for each
of the three years, the real minimum wage at the end of each period is smaller every year, as well as the
resulting average real minimum wage level. 

Figure 1. Two situations with constant inflation and fully indexed minimum wages 

Country A: Constant inflation and full indexation to past inflation (annual inflation 10%) 

80

90

100

110

0 6 18 24

Ре
ал

на
 в

ре
дн

ос
т 

на
 м

ин
им

ал
на

та
 п

ла
та

 в
о 

зе
м

ја
та

 А

12
Број на месеци

Годишна инфлација: 10%
Просечна висина на реалната минимална плата во текот на 24 месеци: 95

очетна висина на 
минималната плата: 100

Висина на 
минималната плата 
по 24 месеци: 90

Зголемување на 
минималната плата

109 



115

Водич за политики за минимална плата

80

90

100

110

0 6 18 24

Ре
ал

на
 в

ре
дн

ос
т 

на
 м

ин
им

ал
на

та
 п

ла
та

 в
о 

зе
м

ја
та

 Б

12
Број на месеци

Годишна инфлација: 2%
Просечна висина на реалната минимална плата во текот на 24 месеци: 99

Почетна висина на 
минималната плата: 100

Висина на минималната 
плата по 24 месеци: 98

Зголемување на 
минималната плата

80

90

100

110

0 6 12 24 30 36

Ре
ал

на
 в

ре
дн

ос
т 

на
 м

ин
им

ал
на

та
 п

ла
та

18
Број на месеци

Почетна висина на 
минималната плата: 100

Висина на 
минимална плата 
по 36 месеци: 85

Зголемување на минималната 
плата

Година 1: Инфлација 5%

Година 2: Инфлација 10%

Година 3: Инфлација 15%

Просечна висина на реалната минимална плата: 
за време на првите 12 месеци: 97,5 

за време на месеците 12-24: 95,0 
за време на месеците 24-36: 92,5

Земја Б: Постојана инфлација и целосна индексација на претходна инфлација (годишна инфлација 2%)

Слика 2. Забрзување на инфлацијата, целосно индексирана минимална плата на претходна инфлација

Од друга страна, примената на целосна индексација со претходната инфлација во ситуација каде што паѓа 
стапката на инфлација ќе резултира со зголемување на реалната минимална плата. На Слика 3 е претставена 
ситуација во која стапката на инфлација се движи од 20 отсто во првата година до 10 отсто во втората 
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година и 5 отсто во третата година. Намалувањето на стапката на инфлација резултира со подобрување на 
просечната реална минимална плата во последователните години, дури и ако индексирањето го врати само 
почетното ниво.

Оттука, иако целосната индексација со претходната инфлација се применува за да се заштити куповната 
моќ на минималните плати, одржувањето на инфлацијата на ниски нивоа сè уште е од клучно значење за 
постигнување на таа цел. 

Слика 3. Забавување на инфлацијата, целосно индексирана минимална плата на претходна инфлација

the rate of inflation results in an improvement of the average real minimum wage in the successive years,
even if indexation only recovers the initial level.

Hence, although full indexation to past inflation is implemented to protect the purchasing power of 
minimum wages, keeping inflation at low levels is still crucial to attain that objective. 

Figure 3. Decelerating inflation, minimum wage fully indexed to past inflation 

The Frequency of the Adjustment 

In a context of inflation, the frequency of the adjustment matters too: the longer the period without
adjustment, the higher the erosion in the real value of the minimum wage.

Let’s take a hypothetical example of Country X where the social partners have just agreed to increase
the minimum wage by 10 per cent. Of that rise, 9 per cent corresponded to past inflation accumulated 
during the previous 18 months, and the additional point corresponded to the other criteria considered.
Assume that annual inflation is around 6 per cent. 

To simplify matters, we will consider that Country X’s inflation rate remains stable at that same level in 
the coming months, and that economic performance is constant over the same period.

Country X adjusts minimum wages at irregular periods, which are not determined by any quantitative
variable. This means that when the new minimum wage level is determined, the parties involved do not
know the duration for which it will be applied. 
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Година 3: Инфлација 5%

Зачестеност на приспособувањето

Во контекст на инфлацијата, важна е и зачестеноста на приспособувањето: колку е подолг периодот без 
приспособување, толку повеќе се намалува реалната вредност на минималната плата.

Да земеме еден хипотетички пример за земјата X каде што социјалните партнери само што се согласиле 
да се зголеми минималната плата за 10 отсто. Од тој пораст, 9 отсто одговарале на претходната инфлација 
акумулирана во текот на претходните 18 месеци, а остатокот одговарал на другите разгледани критериуми. 
Да претпоставиме дека годишната инфлација е околу 6 отсто.

Заради поедноставување, ќе сметаме дека стапката на инфлација на земјата Х останува стабилна на тоа 
исто ниво во текот на следните месеци и дека економските резултати се постојани во текот на истиот период.

Земјата X ги приспособува минималните плати во нередовни периоди, кои не се утврдени со квантитативни 
променливи. Ова значи дека кога се утврдува новата висина на минималната плата, вклучените страни не 
знаат колку време ќе се применува таа.
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Кој ќе биде резултатот од приспособувањето на минималната плата од 10 отсто ако периодот на примена е 
12 месеци, 18 месеци или 24 месеци? Ова е прикажано на Слика 4.

Слика 4. Резултатите од зголемувањето на минималната плата за 10% во земјата X, 12 месеци, 18 месеци, 
24 месеци
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Ако се примени новата висина на минималната плата во текот на 12 месеци, акумулираната инфлација во 
тој период би била 6 отсто. Во споредба со реалната висина што постоела непосредно пред последното 
приспособување, реалната вредност на крајот на самиот период ќе биде 104, односно четири процентни 
поени над почетното ниво.

Меѓутоа, ако минималната плата се применува во текот на 18 месеци, акумулираната инфлација ќе биде 9 
отсто, а реалната добивка на крајот од тој период ќе биде само еден процентен поен (101).

Во последниот случај, новата минимална плата се применува во текот на 24 месеци, при што акумулираната 
инфлација е 12 отсто, а реалната минимална плата завршува на 98. Во овој случај, на крајот од периодот, 
минималната плата прикажува реална загуба од 2 процентни поени.

Примерот со земјата X покажува дека истото приспособување на минималната плата може да резултира со 
реална добивка, може да биде неутрално, па дури и може да резултира со реална загуба, во зависност од 
времетраењето на примената на новата висина на минималната плата. Бидејќи страните што се вклучени 
во утврдувањето на новата висина не го знаат нејзиното ефективно времетраење, тие земаат предвид 
само дел од одлуката – другиот дел останува во рацете на телото што го утврдува времето на следното 
приспособување на минималната плата.
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Анекс 4

Процентот на засегнати работници и влијанието врз вкупната маса на плати

Процентот на погодени работници може да се пресмета на национално, регионално ниво или на ниво на 
индустријата. Исто така, може да се пресмета за одредени групи работници (на пример, според полот, 
расата и така натаму). Овие одделни анализи овозможуваат подлабоко разбирање на распределбите на 
платите што се типични за секој дел или група работници во економијата. Тие, исто така, овозможуваат 
подобро разбирање на поединците, регионите или индустриите што најверојатно или непропорционално 
би биле засегнати од минималната плата.

Различни проценти на засегнати работници

Земете, на пример, ситуации каде што целта на минималната плата е да ја поправи нееднаквоста на платите 
помеѓу мажите и жените на дното на распределбата на платите. Овој вид анализа овозможува процена на 
процентот жени што би можеле да бидат засегнати од минималната плата, нејзиното влијание врз родовиот 
јаз во платите на дното на распределбата и нејзиното последователно влијание врз просечниот родов јаз во 
платите во рамките на целата распределба.

Во практиката, процентот на работници што заработуваат минимална плата се разликува во секоја земја. 
Кога Обединетото Кралство ја претстави новата минимална плата од 3,60 британски фунти во 1999 година, 
оваа појдовна точка беше повисока од платите од 9 отсто на сите оние што заработуваат во земјата. Во 
Франција, се проценува дека околу 10 до 12 отсто од вработените се групирани околу минималната плата 
(SMIC). Во Индонезија, делот на работници под минималната плата се проценува на околу една половина од 
оние што заработуваат.128

Колкав процент работници треба да бидат засегнати од минималната плата? Не изненадува тоа што не 
постои еден оптимален процент на вработени што би требало да бидат засегнати од минималната плата. 
Наместо тоа, оптималниот процент ќе се утврди со социјален дијалог врз основа на целокупното влијание 
врз вкупната маса на плати и другите статистички показатели за кои се дискутира тука.

Како влијае ова врз вкупната маса на плати

Како влијае процентот на засегнати работници врз вкупната маса на плати во земјата? Влијанието врз 
вкупната маса на плати зависи од два фактори: бројот на засегнати работници и просечното зголемување на 
платите предизвикано од новата минимална плата.

Во случајот на Зелено’ртските Острови, на пример, беше проценето дека ако се воведе нова минимална 
плата за да имаат корист 15 до 20 отсто од вработените, ова би ја зголемило вкупната маса на плати за 
околу 2 отсто. Ова не ги зема предвид можните „домино ефекти“ или „ефекти на прелевање“ врз платите 
над минимумот.

Оттука, сè додека минималната плата е поставена под врвот на распределбата на платите, нејзиното 
целокупно влијание врз вкупната маса на плати и натаму ќе биде мало. Ова е така бидејќи таквата 
појдовна точка влијае врз ограничен број вработени, а, исто така, бидејќи долните перцентили на лица што 
заработуваат најчесто сочинуваат неверојатно мал дел од вкупните приходи (обратна слика на фактот дека 
високоплатените лица сочинуваат несразмерно голем дел од приходите). 

Каков би бил инфлацискиот притисок од зголемување на платите за 2 отсто? Одговорот зависи од развојот 
на продуктивноста на трудот, како и од учеството на работната сила во вкупните трошоци за производство 
во секторите или професиите каде што работниците што заработуваат минимална плата се најмногу 
сконцентрирани. За второто можат да се добијат информации од табелите со влезни и излезни информации 
или, доколку не се достапни, од податоците од анкети на деловни единици.

128  ILO (2015) Indonesia : Wages and Productivity for Sustainable Development. Brief.
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Нецелосно почитување на прописите

Ако трошоците за работна сила во даден сектор сочинуваат, на пример, половина од вкупните трошоци за 
производство, значи дека зголемувањето од 2 отсто на трошоците за работна сила ќе ги зголеми вкупните 
трошоци за производство од околу 1 отсто – дури и во нереалниот случај кога минималните плати совршено 
се спроведуваат. Ако, истовремено, продуктивноста на работната сила, исто така, се зголеми за 1 отсто, 
не постои причина да се очекуваат повисоки цени. Но, дури и под претпоставка дека продуктивноста на 
работната сила не е променета, притисокот за зголемување на цената не надминува 1 отсто.

Во практиката, вкупното влијание на зголемувањето на платите од 2 отсто на, да речеме, Зелено’ртските 
Острови, најверојатно, би било помало и од 1 отсто. Една причина за ова е нецелосното почитување на 
прописите. Дури и кога постојат најдобри намери, минималните плати никогаш не се спроведуваат 
беспрекорно. Затоа, кога се симулира можното влијание на зголемувањето на минималните плати, корисно 
е да се претпостави не само целосно почитување на прописите, туку и да се претпостави дека т.н. „дел 
од работниците што се засегнати“ од зголемувањето ги вклучува сите работници чии плати од час се 
одредени некаде помеѓу 95 отсто од старата минимална плата и 105 отсто од новата минимална плата. 
За овие лица постои најголема веројатност да имаат корист од законско приспособување на висината на 
платите. Другите, особено оние што биле платени значително помалку како резултат на непочитување на 
претходниот законски минимум, најверојатно, и натаму ќе бидат засегнати од непочитување на прописите 
дури и по приспособувањето – освен ако не се засилат мерките за проверка или ако не се воведат други 
механизми за зголемување на почитувањето на прописите.
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Анекс 5

Минималните плати и продуктивноста на работната сила

Неодамнешни студии покажаа дека минималните плати не само што помагаат да се намали дисперзијата на 
платите и заработките од продуктивноста да се канализираат во повисоки плати, туку тие, исто така, можат 
да придонесат и за поголема продуктивност на работната сила – и на ниво на претпријатијата и на ниво на 
целокупната економија. На ниво на претпријатијата, работниците би можеле да бидат мотивирани повеќе 
да работат. Исто така, би можеле подолго да останат кај истиот работодавач, со што би се стекнале со 
корисно искуство и би ги поттикнале работодавачите и вработените да се вклучат во обука за зајакнување 
на продуктивноста. На ниво на целокупната економија, резултатот од минималните плати би можел да биде 
замена на претпријатијата со најниска продуктивност со попродуктивни претпријатија – а претпријатијата 
што ќе опстојат да станат поефикасни. Овие механизми можат да ја зголемат севкупната продуктивност во 
рамките на целата економија.

(а) Мотивираноста на работниците би можела да се зголеми 

Голем број експериментални студии ја поткрепија хипотезата формулирана од страна на Акерлоф во 1982 
година, дека вработените постојано вложуваат поголеми напори како одговор на повисоките плати, т.н. 
теорија за „плата за ефикасност“. Повеќето од овие студии се фокусираа на висината на платата на поединечни 
фирми, со што се покажа дека повисоката плата во однос на друго место може да привлече повеќе искусни и 
мотивирани кандидати. Повисоката плата, исто така, може да предизвика поголема посветеност и поголема 
продуктивност од страна на постојните вработени (Еренберг и Смит, 2009 г.). Влијанието на минималните 
плати, наспроти повисоките плати во поединечните фирми, врз мотивацијата на вработените, се покажа 
дека е, исто така, позитивно. Со користењето стандарден модел на природен експеримент, Георгиадис (2013 
г.), на пример, покажа дека националната минимална плата во Обединетото Кралство функционира како 
еден вид „плата за ефикасност“ во секторот на домовите за нега на стари лица, зголемувајќи ја мотивацијата 
и доведувајќи до намалување на потребата за надзор на вработените. Експериментални докази во САД 
добиени од страна на Овенс и Кејгл (2010 г.), исто така, укажуваат на позитивен однос помеѓу минималните 
плати и трудот на работниците, што доведува до заклучок дека, ако е добро осмислена, минималната плата 
може да произведе подобри резултати каде што вработените имаат поголеми плати, а работодавачите имаат 
ист или малку повисок просечен трошок за работната сила.

(б) Би можело да има повеќе обуки за зајакнување на продуктивноста како резултат на помалиот обрт на 
вработени

Друга област што сè повеќе се истражуваше во последниве години е врската помеѓу минималната плата и 
намалувањето на обртот на вработени, односно протокот на вработени на работните места (или стапката на 
отпуштање и вработување на вработените). Дјуб, Лестер и Рајх (2012 г.) покажаа дека во САД, зголемувањето 
на минималната плата од 10% резултира со намалување од 2,1% во обртот на ресторански работници и 
намалување од 2,0% во обртот на тинејџери. Ова сознание го припишуваат на намалувањето на конкурентноста 
на платите меѓу нископлатените претпријатија. Во Канада, Брочу и Грин (2013 г.) утврдија дека вработувањата, 
поднесувањето оставка и отпуштањата на младите работници со ниско ниво на образование се намалуваат 
во годината по зголемувањето на минималната плата. Во една студија од Португалија се документира како 
отпуштањата на младите работници значително се намалиле по зголемувањето на минималната плата за 
младите луѓе (Португалија и Кардозо, 2006 г.).

Сите овие докази укажуваат на тоа дека со поголема минимална плата, работодавачите полесно ја 
задржуваат својата работна сила, а како резултат на тоа, работниците можат да учат на работното место и 
да се обучат да станат попродуктивни со текот на времето. Арулампалам и др. (2004 г.) проучуваа како влијае 
зголемувањето на трошоците за работната сила врз обуките и платите за ефикасност, и дојдоа до заклучок 
дека постои индикација дека воведувањето на националната минимална плата во Британија довело до 
повеќе обуки обезбедени од страна на работодавачите.
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(в) Некои фирми би можеле да станат поефикасни

Истражувачите истакнуваат дека зголемувањето на продуктивноста може да биде резултат на намалувањето 
на вработеноста поради минималната плата, бидејќи претпријатијата ја заменуваат работната сила со 
капитал и воведуваат технологии на производство за кои е потребно вложување поголем капитал. Иако ова 
останува да биде посебна можност кога минималната пл  ата е превисока, новиот тренд е дека ефектите на 
минималната плата врз вработувањето честопати се мали и незначителни, а во некои случаи и позитивни 
(Кудо и др., 2015 г.). Иако во голема мера се разликува дијапазонот на процени на многубројните постојни 
студии, постојат метастудии (студии на студии) во САД и во Обединетото Кралство, според кои најпрецизните 
процени се сконцентрирани на, или во близина на нула ефекти врз вработувањето (Даукуљагос и Стенли, 
2009 г.; Леонард и др., 2013 г.;. Белман и Волфсон, 2014 г.). Меѓу економиите во развој, во Кина не беа 
забележани особени ефекти на минималните плати врз вработувањето (Ванг, во подготовка).

Рајли и Бондибене (2015 г.) го искористија воведувањето на националната минимална плата во Британија 
и последователните зголемувања за да ги откријат ефектите на минималната плата врз продуктивноста. 
Утврдија дека во претпријатијата, овие зголемувања на трошоците за работна сила резултираат со зголемување 
на продуктивноста. Овие промени на продуктивноста на работната сила не се настанати со намалување 
на работната сила во фирмите или со замена на трудот со капитал, туку се поврзани со зголемувањето на 
вкупната факторска продуктивност, во согласност со тоа како реагираат организациските промени, обуки 
и плати за ефикасност на зголемените трошоци за работна сила како резултат на минималните плати. Овие 
заклучоци се во согласност со наодите од некои претходни студии, како што се оние на Краучер и Ризов 
(2012 г.), кои забележаа подобрување на продуктивноста на работната сила во сите нископлатени сектори 
во Обединетото Кралство, како резултат на воведувањето на националната минимална плата, а особено во 
поголемите фирми.

(г) Можно е да се зголеми ефикасноста на макрониво

На макроекономско ниво, забележано е дека минималната плата може да ги поттикне фирмите со мала 
продуктивност да го напуштат пазарот, а фирмите со поголема продуктивност да се прошират – со што ќе се 
зголеми целокупната ефикасност на економијата. Мајнерис, Понсе и Жанг (2014 г.), со користење податоци за 
повеќе од 160.000 производствени фирми во Кина, дојдоа до заклучок дека зголемувањата на минималната 
плата на ниво на град резултираат со помала веројатност за опстанок на фирмите со помала продуктивност. 
Во преживеаните фирми, трошоците за плати се зголемија без негативни реперкусии врз вработеноста. Овој 
заклучок го објаснија со фактот дека продуктивноста во преживеаните фирми е значително подобрена, со 
што им се овозможува на фирмите да ги ублажат повисоките трошоци за работна сила без да им наштетат 
на вработувањето или на профитабилноста. Тие заклучуваат дека зголемувањето на минималните плати 
овозможува попродуктивните фирми да ги заменат фирмите со најмала продуктивност и ги тера актуелните 
фирми да ја зајакнат својата конкурентност.

Иако не се толку научни, постојат и истражувања спроведени од работодавачи што покажуваат дека 
претпријатијата, прво и основно, се обидуваат да го подмират трошокот од повисоките минимални плати со 
инвестирање во обуки и опрема со цел вработените да станат попродуктивни („ФТ“, 18 ноември 2015 година). 
Ова укажува на тоа дека минималните плати на долг рок можат да доведат и до повеќе иновации (Ноа Смит, 
„Блумберг вју“). Со користење полуструктурирано интервју со 80 високи претставници на организациите на 
работодавачи и синдикатите, високи државни службеници и научници во областа на индустриските односи, 
Меклафлин (2007 г.) испита како можат прописите за минималната плата да ја зголемат продуктивноста во 
Данска, Нов Зеланд и во Ирска. Тој утврди дека повисоките минимални плати се значајни за продуктивноста, 
но, на долг рок, други придружни институции – како што се колективните договори што овозможуваат 
резултати од обуките – можат да придонесат за поттикнување на фирмите да ја усвојат „правилната“ 
стратегија преку обука и пазарни стратегии што се базираат врз повисок квалитет на производите.
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